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Undersökningen visar de attityder olika aktörer, p& och kring komvux i Blåmåla, har 
angående sitt skolbibliotek. De tillfrågade har fått ge sina åsikter i fråga om skolbiblio- 
tekets egentliga funktion, personalen, lokal och bestånd, datorisering, användning, sam- 
arbete med andra kommunala enheter och spekulera i andra aktörers tankegångar om 
biblioteksverksamheten. 

Syftet är att visa på problematiken kring biblioteket i vuxenutbildningen, samt ge vissa 
förslag och idéer angående utveckling av verksamheten. En kvalitativ metod har använts, 
i avsikit att klargöra hur aktörerna, på just denna komvuxenhet, tänker. De intervjuade är 
bl a rektor, studierektor, bibliotekarier och elever. 

Resultaten tyder på att man anser funktionen som referensbibliotek vara den viktigaste. 
Att ha len yrkesutbildad bibliotekarie, ses dock inte som en nödvändighet, aven om man 
efterlyser någon som kan visa fram de möjligheter skolbiblioteket har att ge. Samtliga är 
överens om att lokalen är för liten och att litteraturbeståndet borde vara betydligt större. 
Datorisering är erforderligt för verksamheten. Ett samarbete med, framför allt, gymnasie- 
biblioteket är önskvärt eftersom det undersökande arbetssättet pil komvux ökar. Aktö- 
rerna vet ytterst lite om varandras åsikter i biblioteksfrågan. 
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INLEDNING 

PROBLEMSTALLNING MED BAKGRUND 

Under två års tid studerade jag på Komvux i en medelstor kommun, som vi kan kalla 
Blamalla. Då varje ämne kriivde ett flertal special- och projektarbeten av skiftande 
kamktikr och storlek, erfordrades en omfattande matenalinsding, vilken skulle hasin 
utg&,spunkt i skolbiblioteket. Detta visade sig dock ha ett mycket magert bokbeshd 
och mm blev obönhörligen hänvisad till kommunens huvudbibliotek, där det fanns 1 

bättre itillgång till information. Kön vid huvudbibliotekets informationsdisk blev saledes 
lång, liksom väntetiden, varför bibliotekarierna något Kriterat undrade varför eleverna 
inte kuinde g& via sitt skolbibliotek. Att vända sig till de övriga gymnasiebibliotekm i 
komunen var inte heller populärt, eftersom aven dessa var hart belastade och ett 
större tryck skulle drabba "de egna" eleverna. Komvux i Blåmåla är stort och har 
många elever som studerar p& gymnasienivå, men även p& grundläggande nivå och 
inom iinvandramndervisringen. Blåmåla är viikänt för sina fina, välutrustade 
gymnasiebibliotek och man kan diirfor ställa sig frågan om komvux elever inte är värda 
samma1 respekt, som de studerande på ungdomsskolan. 

Enligt den nya läroplanen ska komvux, på många plan, jämställas med den "vanliga" 
skolan, men fiagan är om detta verkligen går att realisera, med tanke på kommunens 
dåliga ekonomi. Problemställningen är således hur de olika aktörerna på och 
omkring komvux i Blåmåla, ser på skolbiblioteksverksamheten vid denna 
kommunala vuxenutbildning. Jag vill ha de tillfragades &sikter om: . 

< / 

- skoll,ibliotekets egentliga funktion; Är det till for att man ska kunna låna 
skönlitteratur eller för referenslitteraturen? Ser man skolbiblioteket som ett hjalpmedel 
i undei~sningen, eller som en plats där eleverna kan fördriva tiden mellan två 
lektioner? 

-personalen; Vika kvalifikationer bör man ha som ansvarig for skolbiblioteket? j% 
det tillräcklig personalstyrka? Skulle en skriftligt dokumenterad målsättning vara till 
gagn for detta skolbiblioteks personal, i deras strävan for en utveckling av 
verksamheten? 

- lokadl och bestan& Är man nöjd med skolbibliotekets placering och storlek? Finns 
det tillrackligt med relevant litteratur, är man överhuvudtaget nöjd med det behtliga 
beståndet av böcker, tidningar och tidskrifter? Får man vara med och bestämma vid 
bokinköp? Är man medveten om hur stort anslag man har och hur detta fastställs? 
Hur ser prioriteringen ut vid anslagsfördelning? Har komvux bibliotek någon chans att 
hävda sig i konkurrens gentemot andra områden, såsom regelrätta ämnen? Finns det 
tillrackligt och bra Iliformation om EU? Är denna Iliformation lika t i l l g w g  som på 
andra bibliotek? Kan man som p% andra skolbibliotek uppehåila samma norm för 
bokinköp, d v s förnyelse med en bok per elev och läsår? 



- datorisering; Är datoriseringen positiv eller "ett nödvändigt ont"? Vet man som 
aktör vad som finns pa skolbibliotekets datorer? Har man n&gon åsikt om vilka 
databaser som skulle kunna vara relevanta för denna skola? 

- anvåmining av skolbiblioteket; Anviinder den aktuella aktören detta bibliotek och, i 
så fdl, i viiica sammanhang? Använder man biblioteket inom de olika ämnena och på 
vilket sätt? I vilka ämnen anses det vanligast att man använder sig av biblioteket? 
Anser man att skönlitteratur är användbar inom fler ämnen än svenska? Utförs 
användarutbiidning och har man regelrätta lektioner i bibliotekskunskap? 

- samarbete; Vet man om det existerar något samarbete ,mellan kommunens övriga 
bibliotek och komvux  skolbibliotek^ Önskar man ett sådant? 

- aktörer om aktörer; Vad vet de intervjuade om de andra som utfiagats i 
undersökningen, d v s dessas åsikter i biblioteksfragan? 

- ovriga kommentarer; Aktörerna kan sjalva tillägga relevanta fakta eller bikter de 
vill ha fiamforda i denna uppsats. 

Förförståelse 

Under 1970-talet &ordes ett par undersökningar om bibliotekets användning i 
vuxenutbildningen1, vilket jag återkommer till i litteraturgenomgången. Dock har ingen 
undersökning gjorts inom just mitt specifika område, komvux skolbibliotek i Blåmåla. 
Jag anser att det är dags att någon uppmärksammar problematiken kring biblioteket i 
vuxenutbildningen, betydelsen av att de vuxenstuderande f"ar tillgång, på nära håll, till 
ett bra skolbibliotek med relevant material. Att ungdomsskolan har just detta, ses i dag 
som en självklarhet. 
Jag har vissa tankegångar angående synen på skolbiblioteket, bland de olika aktörerna, 
p& och omkring komvux i Blåmala; 

Rektorn, som har hand om den "pengapåse" som tilldelats komvux, prioriterar annat 
inom verksamheten mer än biblioteket. Jag tror inte heller att intresset är speciellt stort 
@r detta. 

Llirama lanvänder sig hellre av ordintira läromedel, än intresserar sig för bibliotekets 
möjligheter som hjalpmedel i undervisningen. 
Eleverna önskar sig ett bra bibliotek, för att inte mista värdefbll tid vid besök p& 
fokbiblioteket, eller "tjata till sig" hjäip p i  kommunens gymnasiebibiiotek. Tidsbristen 
& utmärkande för de vuxenstuderande, eftersom utbildningen till stor del prägias av 
hemstudier och mycket ska läras in på Lori tid. Många har dessutom familj, som ska 
tas hänsyn till och 'således är varje tillfäile till sparande av tid, av varde. 

1 B1 a Biblioteket i vuxenutbildningen : Rapport fian utvecklingsarbete inom BIVUX- 
projektet och projektet Morrnationsmetodik, Stockholm, 1981 



Min tro är också att aktörema anser datoriseringen vara angelagen, just p g a denna 
jakt p& tidsbesparingar. Givetvis önskar jag att alla aktörer var mycket intresserade av 
biblioteksverksamheten, och ansåg denna vara en viktig del av undervisningen, men 
bef~tar dock att detta inte är faiiet. 

Disposition 

Jag har disponerat uppsatsen p& di vis att jag efker innehållsförteckningen inleder det 
hela nied problemstäUning, där jag i samma avsnitt ger en bakgrund till ämnesval och 
visar på min förförståelse. Metoddelen tar sin bö jan och där presenteras 
tillvägagångssättet under tre olika rbbriker. Axplock ur litteraturen visas. Därefter 
kommer en bakgrundsbeskrivning av komvux, komvux i Blåmåla och dess bibliotek. 
De olika intervjuerna presenteras genom huvudrubrik och underrubriker, där man Par 
aktöre:mas syn på verksamheten. Diskussionen delas upp i underrubriker för 
överskådlighetens skull. Detta leder fiam till slutsatser och sammanfattning. Även en 
~amm~infattning på engelska ges. Givetvis avslutas det hela med redovisning av kallor 
och bilagor, där man kan studera de fragor jag ställt till de intervjuade. 

METOD 
Förutom studerande av litteraturen, uppehöll jag mig vid kvalitativa intervjuer, 
eftersom någon generalisering inte var aktuell, utan det mer handlade om att gå 
djupare in i de intervjuades tankegång&. Givetvis gavs inga alternativ eller särskilda 
instruldioner, utan mitt fiageformulär foljdes. Jag ställde aven en del följdfragor, dr 
sådana verkade behövas. I de följande delkapitlen kommer jag att specificera 
tillvägagångssätten under rubrikerna; Intervjupersoner, Material och Procedur. 

Intenrjupersoner 
Under den här delrubriken forklarar jag vilka som medverkat och på vilka grunder de  
är re1e:vanta for min uppsats. Med aktörer menas de personer sam på något sätt berörs 
av skolbiblioteket på Komvux i Blhåla. I det här fallet är det rektor, studierektor, 
lthrbiibliotekarie, kanslist, 6 st lärare, 12 st elev&, 1:e skolbibliotekarie, 
gymmdsiebibliotekarie och foikbibliotekarie. De två sistnämnda är medtagna for att, 
man ska fa deras syn på samverkan mellan deras verksamhet och komvux 
skolbibliotek. Varje kategori av de intervjuade fick fiågor, som i grund och bottenvar 
lika, nien ändå skiftade något beroende på vem jag talade med. 
Rektorn fick, förutom de "allmännan fiagoma, även berätta om komvux historia, h t  
ge en del andra faktauppgifler om verksamheten. Lärarna utsågs p% grundval av vilka 
ämnen de undervisade i. De fick även berätta en del om sin egen bakgrund och hur 
länge de undervisat på komvux i Blåmala Här fick jag aven en j- könsfördelning 
(tre hinnor och tre män), vilket var min ursprunghga önskan, för att få en viss inblick. 
i humvida %sikterna skilde sig mellan könen. Dock anser jag inte att det går att urskilja 
n&gra skillnader i mans och kvinnors åsikter, i denna fråga. 



Eleverna valdes ut slumpm&sigt, med hjalp av dator. Min önskan var att ha med M a  
personer, två kvinnor och två män, fiån vardera av de tre inriktningar komvux i 
Blåmåla har att erbjuda, d v s ekonomisk, humanistisWsamhallsvetenskaplig och 
teknisk/naturvetenskapIig linje. Kriterierna for medverkan var, ursprungiigen, att man 
gått minst ett Hr på komvux, studerade heltid och på gynnasienivå. Dock fick jag 
tindra mig något p g a misstag vid htagningen av de potentiella intervjupersonerna, 
och aven lata bl a sådana som börjat samma termin, säga sitt. Jag valde ut såval 
ordinarie intenjuobjekt, som reserver. Med hjäip av skoians assistent fick jag tag på 
adresserna till de utvalda personerna och skickade saledes ut brev, där de ombads att 
fylla i om de var intresserade av att delta i undersökningen och vilken tid och dag som 
skulle passa dem bäst. Till min besvikelse fick jag då endast tillbaka ett svar och beslöt 
d& att kontakta de övriga per telefon. Det visade sig att flertalet var intresserade av att 
medverka, dock fick jag ofta svaret:: "Det är ju alltid stängt, så jag har aldrig varit där". 
En del var till en början tveksamma, då de inte trodde sig kunna tillföra 
undersökningen något av värde. Gemensamt beslöt vi ändå att genomföra intervjuerna 
och de åsikter som då kom fiam var både många och relevanta. Eleverna f"ar i min 
uppsats fingerade namn, så man p& det viset kan skilja dem åt, medan l&arna redovisas 
genom "ämnesbeteckningar", som "svenskläraren" etc. 

l:e skolbibliotekarien är en person som varit med fiån starten av komvux bibliotek och 
givetvis andig jag hennes åsikt om den nuvarande verksamheten vara av vikt. 

Frågan om anonymitet är givetvis viktig och genom att varken kommunens eller 
aktörernas egna namn nämns, anser jag att fullständig anonymitet kan garanteras 
eleverna och larama. Dock är det svårare att göra detta för övriga inblandade. 
Visserligen kommer uppsatsen framför allt att distribueras via Högskolan i Borås, och 
således till människor utan kännedom om vilka som innehar de olika positionerna som 
t ex rektor, studierektor etc. Aktörerna önskar dock f% tillgång till undersökningens 
resultat och dessa är medvetna om att anonymiteten är svår att bevara i deras fall. 

Samtligas åsikter, utom elevers och lärares, redovisas separat av den anledningen att 
det hela ska nå fiam på ett tydligt sätt till läsaren. I falien med liirarna och eleverna är  
det enklare med gemensamma rubriker, då många, huvudsakligen ar av samma &sikt. 
Med den utgångspunkten går jag sedan in på de skiiinader i attityder som finns. 

Material 

Litteratur angående bibliotek och komvux &r svår att finna, men bilde skollagen och 
läroplanen har studerats. Dessutom finns en del litteratur om vuxenutbildning och 
bibliote$ i allmänhet. Jag har även gått igenom en rad av böcker angående 
vuxenutbildning, men där är sallan skolbiblioteket omskrivet. D& jag inriktat mig pi 
komvux ,-ida nivi, beslöt jag i sam&d med min handledare att jämförelse o dyl 
skuile ske med "vanligtn gymnasiebibliotek, om vilket det var betydligt lättare att finna 
litteratur (Se särskild litteraturgenomgång). Eftersom d a  skolor, till viss del, jtimstälis 
i den nya liiroplanen, undersöktes således en hel del allmän litteratur om skolbibliotek, 



för att sättas in i sammanhanget. För artiklar galer samma sak som for övrig litteratur; 
d v s svårt att tima några som gäller vuxenutbildning och skolbibliotek. 

Huvuddelen av undersökningen genomfördes saledes med utgångspunkt i de intervjuer 
som &t rum med aktörerna, då en bandspelare användes for att få med alla viktiga 
detaljer. Intervjuerna skrevs sedan ut, för att användas som ett grundmaterial i 
analyshetet. 

Procedur . 
l 

Tillstånd till undersökningen inhämtades på ett tidigt stadium hos rektorn p i  skolan. 
Han viar mycket positivt inställd till det hela och rekommenderade en person, den fbr 
biblioteket ansvariga svenskläraren, som var lämplig för fortsatt beshivning av 
verksamheten. Prehinära tider for intervjuer inplanerades och, som tidigare nämnts, 
tillfrågades aktörerna om bandspelare fick användas, vilket ingen opponerade sig mot. 
Intervjuerna &ordes avskilt, så ingen direkt påverkan kunde ske, aktörerna emellan. 
Jag fick tillgång till ett litet rum i biblioteket där samtalen i lugn och ro kunde äga rum. 

Till att böja med hade jag ingen dator placerad i hemmet, och tack vare rektorn, 
tilldeliides jag en nyckel till biblioteket, där jag flitt fick disponera en av skolans 
datorer. Detta var en stor tillgång, då jag snabbt kunde skriva ut de inspelade 
intervjuerna. Så snabbt som möjligt delades utskrifterna ut till de aktuella personerna 
for genomläsning och godkännande. Min önskan var att få en signatur, som visade att 
jag var fii att använda det material soih kommit km. Detta var uppskattat och ledde 
till fortsatt positivt arbetsklimat. 

En intressant observation var intervjuobjektens anpassning till mig som intervjuare. 
D v s de sa ofta "Var det det här svaret du ville ha?" eller "Det behövs ingen utbildad 
bibliotekarie, men det vill väl inte du höra?". I stäliet for att helt enkelt uttrycka sina 
åsiier, brydde de sig, till en barjan, lite for mycket om vad jag eventuellt skulle tänkas 
anse om deras svar. Jag förklarade dock snabbt att det var deras tankar jag ville ha 
fram. Det kändes viktigt att hålla inne med alltför provocerande fiågor. D& var det 
bättre med följdfragor. Framför allt fick personerna tala till punkt, även de gånger de 
"svävade ut" i stora visioner och drömmar. Att undvika framhållande av egna 
tankegångar var en nödvändighet, for att inte förstöra intervjuerna, vilket lätt kunde 
skett genom negativa reaktioner på deras svar. 

En annan sak jag insåg var att man måste tänka p i  hur bandatgången skulle bli. Mm 
vet aldrig hur lång tid en intervju kan ta, vilket jag fick erfara då mina egna band tog 
slut. ]Det är svårt att få ett lika bra slut, som början, på en intervju, om man måste byta 
teknik fian bandspelarhjälp tili anteckningar. 

Vissa. av de intervjuade menade, att om de pratade för länge, skulle jag f3 för mycket 
arbete med att reda ut vad de sagt. Det viktiga i den situationen var att klart visa att 
man var positivt instäild till hårt arbete och verkligen var intresserad av uppgiften. 



De intervjuade ifdgasatte, i stort sett, bara nödvändigheten av de sista £ragorna: "Vad 
tror du att....tycker?", d v s vad aktörema trodde om varann, men insåg sedan vikten 
av även de fiagoma. 

En sista sak jag önskar ta upp här, är min flitiga användning av fotnoter. Jag har valt 
att ha källhänvisningarna på det här viset for att texten inte ska "brytas sönder" genom 
parenteser o dyl. I de fall ingen sidhänvisning ges är det skrivna en sammanfattning 
från flera stallen i boken och kan därför inte bvisas till som de övriga ställena. 

Under den här rubriken vill jag ge läsarna en möjlighet att ta del av den litteratur jag 
läst och haft stor nytta av i min undersökning. Att finna litteratur belysande mitt 
specieila problemområde visade sig vara svårt. Många har skrivit om vuxenutbildning, 
lässvårigheter, skolbibliotek etc, men ytterst fa har ringat in problematiken kring 
biblioteket i den kommunala vuxenutbildningen. Det har kapitlet delas upp i mindre 
delar for överskådlighetens skull. För min egen skuZZ, i syfte att sätta mig in i 
komvwrelevems situation har jag aven studerat en del böcker som jag inte tar upp till 
behandling, utan endast benänper i en särskild del av kWorteckningen - 
"Bakgrundslitteratur". B1 a handlar de böckerna om vuxenpedagogik och psykologi. 

Tidigare forskning 

Det finns en undersökning, gjord 1976-77, avseende bibliotekets användning i 
wxenutbildningen.1 den påfdjande rapporten, 198 l) "redovisas dels ett 
utvecklingsarbete som SO initierat och bekostat, dels ett utvecklingsarbete som 
l~högsko lan  ... i Stockholm bedrev samtidigt. Båda projekten syftade till att finna 
fonner for hur man kan integrera biblioteket i undervisningen, ffamst inom 
vuxenutbildningen. Projektet Informationsmetodik bedrevs på ungdomsgymnasiet, 
varför man kunnat göra jämförelser mellan vuxenstuderandes och yngre studerandes 
inställning till ett informationssökande arbetssätt".." Det påvisas även "*en roii 
arbetssättet spelar for att de Övergripande målen for unde~sningen ska uppn&s4. 
Resultat som fiamkom var bl a att om skolbiblioteken användes mer, kunde . 

instäiiningen till såväl inlärning, som tiil kunskap och arbetssätt, förändras. Det 
undersökande sättet att arbeta for även med sig en omprövning av de vanliga elev-, 
lärar- och bibliotekarierollerna. Man konstaterar också att d a  elever har behov av 
godabiblioteksresurser i anknyining till undervisningen. Undersökningen visar aven p)& 
det positiva i ett samarbete med ett välutrustat gymnasiebibliotek. 



D& &te dock det aktuella biblioteket vara anpassat tiil de vuxenstuderandes situation 
och blehov. Man pekar vidare på vikten av att en utbiidad bibliotekarie f i ~ ~  att tillgå. 

Bibliotekarierna Inger Malmström och Hanna Stein, gjorde för ca sex år sedan en 
undwsök.nhg5 som omfattade sex lan, beträfFande synen på skolbibliotek. Denna 
rapport handlade visserligen om gymnasieskolans bibliotek, men p g a min egen 
undersöknings inriktning, komvux gymnasiala nivå, anser jag den vara av stor vikt. 
Författarna har, liksom jag själv, gjort en attitydundersökning där beslutsfattare av d a  
kategorier, samt användare, fatt ge sin syn på de olika skolornas bibliotek. Dock tar 
inte dlenna skrift upp eleverna som användare, vilket jag gör. Man har s t a t  fiigor 
angående resurser, bibliotekets funktioner, väsentliga kvalifikationer, och 
arbetisuppgifter for, skolbibliotekarien. Frågor har aven stäilts om dennes delaktighet i 
det pedagogiska arbetet och samarbete med lärarna. De flesta har ansett sig vara nöjda 
med tJe personalresurser som fanns, vilket ofla innebar, på skolor av samma storlek 
som lcomvux i Blåmala, att man hade en deltidsanställd bibliotekarie eller i vissa fall en 
lärare: med nedsättning i tjänsten. Det var framst på skolor med ca 1000 elever, man 
hade en heltidsanställd bibliotekarie. Missnöjet angående personalfiagan var störst på 
de stora skolorna. 

Oavsett lokalstorlek verkade de tillfi-ågade vara nöjda med de utrymmen 
skolbiblioteken tilldelats. Malmström och Stein konstaterade att det var svårt för 
gymniasiebiblioteken att inneha tillräckligt stort och aktuellt bestånd av 
referenslitteratur, med tanke på de låga anslag som fanns. Ändå såg aktörerna, i den 
undersökningen, med relativt stor tillfredsställelse på de egna skolbiblioteken. 

l 

Den ldctigaste funktionen för skolbibliotek var, enligt de tillfrågade, användningen 
som referensbibliotek. Därefter kom läromedelsfunktion och lässtimulering. kikterna 
skilde sig något aktörerna emellan, men i huvudsak var tankegångya likartade. 

l 

Angående kvalifikationerna för den för skolbiblioteket ansvarige, kan nämnas att 
lärarnaframst betonade vikten av litteraturkännedom, yrkeskunnighet och 
servicekänsla. För rektorerna var det även betydelsefullt att bibliotekarierna hade en 
"pedagogisk förmåga'", var aktiva och hade "intresse för utveckling". Enligt denna 
rapport var det egentliga samarbetet inte speciellt utpräglat. Främst handlade det om 
snabba, informella möten i skolbiblioteket, och inte om information om grupparbeten 
eller istudiedagar tillsammans. Den samarbetsform som mest utnyttjades, var påverkan 
av bak- och tidsknftsiiöp. 

De fltesta lararna använde sig av skolbiblioteket minst en gång i månaden. Oftast 
handlande det då om att finna material till undervisning och elevernas grupparbeten. 
h c : n  som fiämst begagnade sig av bibliotekets möjligheter, var svenska, 
samhällskunskap och historia. 

 a alm ström, Inger; Stein, Hanna, Fem perspektiv på gymnasiebibliotek tio år efler 
"Gula boken", Stockholm, 1989 l 
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 ajo or it eten av de tillfrågade menade att en målsättning skulle kunna driva 
skolbiblioteksutvecklingen fiamit. I fraga om vilka personer, som skulle vara aktuella 
vid utformningen av ett sådant dokument, skilde sig dock åsikterna At: Rektorerna ville 
ha med skolledare, lärare och elever, men helst inte politiker. Bibliotekarierna önskade 
att det forutom de förstntimnda, bor& finnas politiker med i ett formuie~gsarbete, 
där även bibliotekarien skulle medverka. Inom lärarkåren fanns däremot en majoritet 
som ville ha en intern målsättning och således inte heller ha med politikerna. Det rider 
ingen tvekan om att aktörerna såg positivt p& datorisering. Dock var det relativt fa 
som hade infort detta p& gymnasiebiblioteken 1989. Slutligen var tron pA 
skolbibliotekens betydelse i framtiden stor, mycket p g a "infonnationssamha1lets 
tillvaxt7". 

Saledes handlar det om en liten rapport som ändå belyser en mwgd viktiga fragor. Jag 
gör inte anspråk p i  att göra en likadan utredning, men de har, tveklöst, vissa likheter. 

Vuxenutbildning 

Under den här rubriken vill jag visa på hur ett antal författare genom åren har sett på 
vuxenutbildning och de vuxenstuderandes situation. Aven om jag beskriver bokens 
innehal i presensform, behandlas givetvis den aktuella tidens förhallanden. Syflet med 
denna del &r att det kan vara bra for läsaren att veta något om den studiesituation man 
kan ha som vuxen. 

I boken Vuxenutbildning: introduktion i vuxenpedagogik, Stockholm, 1973, menar 
Thord Erasmie att utbildning för vuxna består av kurser med olika odang som erbjuds 
av olika organisationer och foretag8. Han bertittar &ven om olika former av 
vuxenutbildning, t ex folkhögskolmi - som inte är läroplansstyrd och studieförbundens 
cirklar - dar man försöker ta tag i aktuella ämnesområden och lära ut dessa med hjälp 
av "undervisningsteknologins senaste rön". Den kommunala vuxenutbildningen är 
diirernot 'styrd av läroplanen och skall l h  ungdomsskolan. Till detta kommer facklig 
utbildning'och olika korrespondensinstitut9. 

Thord Erasmie talar i en senare bok, Vuxenpsykologi och vuxenpedagoogiYStockholn~ 
1976), om den m e s  inlärningsförmåga som , enligt honom, "är mer beroende av 
motivation, inlarningsmetod och yttre omständigheter än av sjalva aIder~faktorn"'~. l 

Den vuxne elevens elevens förutsättningar för att tillgodogöra sig studierna är sa lede!^ 
mycket varierande beroende på bl a biologiska, sociala och psykologiska utvecklingein. 

'1bid S 16 
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Med motivation menar Erasmie den vuxnes beredskap for inlaniing". Denna kan i sin 
tur bero p& om den avsedda utbildningen är intressant for framtiden eller känns totalt 
meningslös. Planering är ocksa av stor vikt for den vuxenstuderande. Ofta är han eller 
hon bunden tili familj och barn, och har dWor inte samma mdjligheter till att läsa, som 
en un;gdomsstuderande. Författaren tar aven upp studiemiljön som en viktig faktoxj och 
havdau: bestämt att vuxna studerar bäst om de inte utsatts for ljudstörningar. 

Henry Egidus vill med sin bok Att undervisa vuma, Stockholm, 1974, ge en 
beskrivning av pedagogiska och metodiska fi-ågor, avsett for lärare för vuxna. Det hela 
bygger pil författarens egna uppfattning i denna @a. 
Han Inenar att man kan skilja mellan "yrkesiinriktad och facklig utbildning, vid vilken 
man avser att träna upp bestamda fardigheter, nödvändiga eller önskada för viss 
yrkesutövning eller for facklig verksamhet" och "l&oplansbunden utbiidning vilken 
syftar till erhåliande av betyg eller examina som tidigare varit avsedda for ungdomar", 
samt "fntidsutbildning eller folkbildning"'*~tbildnin~ kan enligt författaren ges avl 
olika organisationer, såsom komvux, studieförbund, universitet/högskolor eller vid 
kurser ordnade av Arbetsmarknadsstyrelsen(AMS). 

Egidus definition av vuxenpedagogik är att det är "en vetenskap om hur vuxna 
reagerar p i  olika läraregenskaper och läromedel, hur vuxna skiljer sig fran ungdomar i 
fiiga om inlämingsformåga, intelligens, motivation och hur detta inverkar på deras sätt 
att studera, deras möjligheter att tillgodogöra sig olika slag av 
undervisning.". 13~örfattaren betonar aven vikten av att ha speciella mål för studierna, 
vilket kan påverka motivationen. Dessa mål kan vara utbildningspolitiska, individuella 
eller specifika for &~mena.'~~n~åendeaal av arbetssatt nämner Egidus fem olika , 
faktorer: " 1 vilka kursdeltagarna ar(forkunskaper, förutsättningar, intresseriktning, 
bakgimnd etc), 2 hur man som lärare vill utforma sin undervisningsstil, 3 syflet med 
inläniingen, 4 de yttre forutsättningma för undervisningen, 5 innehållet i inlärningen; 
vad iidämingen galler for slags kunskaper och f&digheter."15 

I en bok som vid utgivningen ville bidra till debatten om skolans uppgifter och 
arbetssätt, Idébok för vuxenstudier, Stockholm, 1976, ger man exempel och förslag på 
olika arbetsformer. Framför allt behandlas folkhögskolorna, pil vilka det anses vara 
viktigt att arbeta på ett problemlösande satt. Hat. är biblioteket en viktig del av 
undervisningen, d i  mycket tid går åt till materialinsamiing. Ett förslag på arbetsgång 
ges, där man börjar med val av &me. Efter detta bildas grupper kring de valda ämnena 
och iiven lärarna 'yfdrdelas"'6. Gruppen träff" och bli  iterigen informerade om de 
"ramar som finns för studierna.". 
För ritt få en överblick över ämnet går man till biblioteket for en mindre introduktion 
p& det bibliotekstekniska området. 
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Man kontrollerar deltagarnas förkunskaper, för att sedan "fördjupa problemanalysen" 
och se vilka deIfiågor som ska besvaras. Därefter fastställs problemstälhhgar, mål, 
samt form och målgrupp for hställningen. Nu börjar materialinsamlingen på allvar. 
Den insamlade informationen studeras och bearbetas, för att slutligen redovisas, 
granskas och utvärderas. l' 

I en annan bok, Att utbilda d8, som är avsedd att mvtindas i lärarutbildnings- 
och fortbildningssamm~g, vill man ge en &ad biid av vuxenutbildning i Sverige. 
De som sammanställt boken, ger aven en definition av ordet "vuxenstuderande", med 
betoning p& vuxen och menar att detta tillstånd inträder då "man har en personlig 
historia eiler bakgrund med sig när man kommer tiil utbildningen.". Det är aven viktigt 
att som lärare ha kunskap om vilken bakgrund den enskilda individen har. Vikten av 
förståelse fran pedagogens sida, i fråga om livet vid sidan av studierna. Familj och ev 
extraarbete för att klara ekonomin, priglar många och gör studiesituationen svkare.19 
Bakgrund och fiarnväxt av vuxenutbildning, beskrivs, samt olika metoder att lotsa de 
studerande fiam till deras mal. Ofta återkommer författarna till hur viktigt det är med 
deltagaridytande på komvux. "De uppnår också en självständighet i förhållande till 
studierna., lär sig själva söka kunskap och lär sig hur inlärning går till."M. Man menar 
också att fördjupningsdelen på komvux är mycket betydelsefiill, genom att eleverna då 
själva söka fram och samrnanstälia det material han, eller hon, anser vara relevant. 

Vuxenutbildning och bibliotek ' 

Helt kort önskar jag visa på en del av det materiai som finns om bibliotek på de staen, 
utanför komvux, där vuxna kan studera. 

I ABF och biblioteken, Stockholm, 198 1, redogör Sigurd Möhlenbrock för historien 
bakom det aktuella studieförbundet och dess biblioteksverksamhet. " 1912 fattade 
riksdagen beslut om att statsbidrag skulle kunna utgå aven till föreningsbibliotek i deil 
mån dessa tillhörde en enhetlig, samarbetande bildnings- respektive 
bibliotelisorganisation av en viss storlek." ABF såg tre vägar till bildning: 
"forelasningen, biblioteket och studiecirkeln". 2' 

S i r d  Möhlenbrock berättar i sin studiehandledning Spegling i en skärva, Stockholrn, 
1983, om studiecirkelbiblioteken, som inte hade nigon motsvarighet inom 
biblioteksv&lden. 

I71bid, S 40 
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Möhienbrock betecknar detta fenomen som "en kulturrevolution" inom 
arbetarrörelsen, då dessa bibliotek tillkom i samband med "den politiska demokratins 
genombrott och utveckling i ~ v e r i ~ e . " ~ .  Studiecirkeln och dess bibliotek samarbetade 
för ökeld kunskap. Författaren upplyser också om att ABF utan bibliotekeninte hade 
a t t  något statligt bidrag till verksamheten. De flesta ABF-biblioteken var vid skriftens 
tillkomst integrerade med foikbiblioteket. 

I bokein Bildning och nb~e, Stockholm, 1994, berättar olika ABF- och IOGT- 
bibliotekarier om sina erfarenheter av studiec~kelbiblioteken.~~~essa bibliotek "kom 
att bli ett starkt vapen i folkets bildningsstravanden. Genom cirkeln och dess bibliotek 
kom m~edlernmarna att skolas for att ta del i arbetet for ett demokratiskt och jämlikt 
samhälle.". Som bibliotekarier fingerade intresserade medlemmar7 som vanligtvis 
skötte "uppdraget med stor kärlek till böckerna, vilka vårdades ömt.". " 
För follchögskolebibliotekens verksamhet redogörs i Folkhögskolans bibliotek, som 
visar resultatet av en enkiltundersökning gällande biblioteksföfhållandena p% dessa 
vuxens;kolor. Man har sett på "läromedelsforvaring, lokal-, personal- , resursfragor, 
och sainverkan med andra bibliotek". Beskrivning och bakgrund, samt förslag på 
utveckling finns också med. Undersökningen genomfördes budgetåret 1977178 av 
sektionen for pedagogiskt utvecklingsarbete på Skolöverstyrelsen. Man kan utläsa att 
folkhölgskolorna, vid den aktuella tidpunkten, samarbetade med grundskole- .och 
gymnasiebiblioteken, dock nämns inte komvux som någon potentiell pamier.2J 

Problemorienterad undervisning 

Knud I[lleris önskar genom sin bok Problemorienterad och deltagarstyrd 
undervisning, Stockholm, 1974, visa på ett alternativt sätt att lära ut , där det 
konventionella sättet att okritiskt undervisa utifrån läroböckerna far en mer 
undanskymd placering. Illeris menar att "samhällets krav på en utveckling av kreativa 
kvalifilcationer leder tiI1 att nya arbetsformer och ett nytt innehåll i utbildningen blir 
möjligt, vilket återigen ger deltagarna nya möjligheter att få vara med och bestämma 
över det egna utbildningsforloppet." Dock måste ett nytt arbetssätt ge minst lika goda 
kunskaper "som de som genomgått en traditionell utbiidning", annars h s  ingen 
anledning att låta det nya systemet fortgå. 26 

- 
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Enligt Iileris bör man i den problemorienterade undervisningsformen utgå &ån de 
firhåilanden som är aktuella nu och anvtinda material som är relevant för det aktuella 
ämnet. Här kommer deltagarstping in som en betydande del i sammanhanget. 
Författaren pipekar att "Om inte läsningen eller htrninstone belysningen av problemet 
utg6r ett mål för eleven, är fönitsattningarna for ackomodativ inlaniing och därmed 
for utveckiing av kreativitet och flexibilitet obefintliga."n Slutligen menar författaren 
att "att f% problemorientering och deltagarstyrning infiirda är endast det första steget" 
mot en förändring. Det andra är att p5 ett analyserande sätt klargöra "vilka problem 
som för de givna delta arna i den givna situationen är lämpade for samhälleligt 8, medvetandegörande.". 

I en bok, avsedd fór den som undervisar vuxna elever, Vinundervisning : Dialog 
och lärande,av Sven Borgen, Stockholm, 1983, menar författaren att den m e  
eleven måste kanna att lärandet har en mening, annars är denna form av undervisning 
dömd att misslyckas. Borgen anser att man inom vuxenundervisningen d s t e  ta fasta 
p i  dialogen melian lärare och elev, samt satta praktiken och det alternativa 
kunskapsinhibtandet, d v s införskaffa material utanför de konventionella läromedlen, 
& d ö r  teorin. 

Gun och Gerhard Arfwedson har i boken Arbete i Jag och ppp, Stockholm, 1981, 
visat p& både problem och möjligheter som kan uppstå vid problemorienterad 
arbetsmetod. För att lyckas med ett sådant arbete krävs, enligt författarna, att man har 
ett fungerande samarbete lärare emellan. 
Dessa bör vara "tämiigen överens på en rad centrala punkter: synen på elever, ... 
synen pH kunskaper" och "synen på utvärderingyyB. Fömtom de n m d a  
förutsättningarna på lärarsidan, bör man ha ordentlig tillgång till lokaler och 
hjäipmedel, och stala krav på eleverna och engagemang.3o 

Slutligen vill jag ge ett exempel på ämne där denna problemorienterade metod ofla är 
använd.Undervisningen i SO-ämnena, vill författarna till boken SO i fokus, Stockholm, 
1989, belysa3'. Man anser att en problemorienterad meotd &r utmärkt for detta 
mdamål. "Centrala mal for de samhällsorienterade m e n a  är att 1. vidga elevernas 
kunskap om samhället och 2. utveckla elevernas förinåga att undersöka och förklara 
samhalleliga fdreteelser.'"' Forfattarna menar att det krävs mer av eleven i dagens 
s W e .  Förr visste den enskilde personen vad han eller hon förväntades kunna, "atit 
lära sig grundläggande fakta och regler och att tilliimpa dessa. Men idag är detta inte 
längre möjligt." 
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I s a m u e t  av i dag och i hmtiden blir betydelsen av att kunna "systematisera sina 
tankar,, att kunna fonnulera vad man vet och vad man inte vet, att formulera fiågor och 
att kurma analysera och värdera information. 

I detta ingår också ett betydelsefult mått av reflektion över sina egna känslor och 
erfarerheter liksom inlevelse i andras.".33 Visserligen handlar boken i huvudsak om 
grundskolan, men jag anser &då att den är av relevans, då SO en stor del av 
undenrisningen p& komvux i Blåmåla. 

Tidskriften i skolan 

Tidskriftens roll i skolan betonas i en rapport från Statens Kulturrad, Fl- 
kunskaper.... Eftersom utvecklingen nu går så snabbt fiam inom olika 
ibnnesornråden, har detta medfört att " tidskriftens alldeles speciella egenskaper fått 
ökad betydelse: tidskriften ar snabbare än boken och djupare, bredare än 
dag~tiidningen.."~~. Eleven av idag måste kunna fa kunskaper om utveckling och 
förändlring, anser Mattarna. De menar också att man kan urskilja tre olika 
anvämdningsområden för tidskrifterna i skolan; "som lustlasning for l&are och elever;", 
"som inslag i läramas (och i viss mån övriga skolpersonalens) fortbildning;", och "som 
altemitiv till de konventionella läromedlen och inslag i elevernas självständiga 
kunsk;apssökande.". I förordet till rapporten skriver de att de tror "att man i stor 
utsträckning maste koncentrera kraflerna p& tidskriftens tiiigängiighet, vilket innebär 
en förstärkning av rollerna for i första hand skolbibliotekarierna och Artikel-sök". 
Författarna har velat visa på siväl det viktiga innehåll en tidskrift kan ha ("den inre 
tillgänglighetenyy), som på de möjligheter användaren har att söka ("den yttre 
tillgängligheten"). 

En tidskrift kan man ha stort utbyte av, åtskilliga år efter utgivningsdatum och, i 
motsats till boken, visar den ständigt på nya rön och uppslag, menar författama. Dock 
fuuis det delade meningar om detta bland skolornas personal. En del anser att språket i 
en del tidskrifter är for svårt för eleverna, medan andra pekar på tidsbrist. Man vill ha 
tid över för den konventionella katederundenisningen Det finns dock, enIigt 
Fredriksson och Fredriksson, en hel del undervisare som har viljan att använda desisa 
läromedel - och gör det med bra resultat! 

Förfhittarparet presenterar en kvalitativ undersökning, bestaende av studier ulv 
tidskriier och intervjuer med exempeIvis tidskriftsredaktörer, lärare och 
skolbi~bliotekarier. Syflet med utredningen är att författarna vill visa p& vidare 
möjligheter till tidskriftsanvtindning. 

33~bid 
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Skolbibliotek 

I ett idé- och service material36, av Louise Limberg, högskoleadjunkt, har ett flertal 
personer intervjuats for boken. Det är personer med varierande bakgrund. Latare och 
skoibibliotekarier, fian skolor där det ibland endast finns högstadier, medan andra har 
integrerat grundskolan med gymnasium, komvux och ibland till och med högskolor. 
Gemensamt for d a  dessa personer är att de d a  förespråkar vikten av ett val utbyggt 
bibliotek. Dock har de olika ideer om hur ett sådant ska se ut. En av de intervjuade, 
Lars-Ove Dahlgren, menar att biblioteket behövs integrerat i undedsningen, eftersom 
de bomedel som används ibland lockar eleverna att läsa vidare. Ofta arbetar lärania 
numera med ett problemorienterat arbetssätt, vilket gör att användningen av 
skolbiblioteket ökar. Dahlgren menar att man även maste ta fasta på den skönlitteratur 
biblioteket har att erbjuda. 

Limberg berättar om hur man på Dragonskolan i Umeå, 1990, använde sig av det 
tidigare nämnda, integrerade skolbiblioteket. Detta fick p8 ett tidigt stadium en stor 
betydelse i denna skolas undervisning, och i de arbetslag som bildades p& skolan, hade 
bibliotekarien en given plats. Sedan tidigt 80-tal indexerar man sjäiva sina 
tidningsartiklar i en egen databas, ARTDATA, men man anvtinder sig aven av externa 
databaser, som Artikel-sök och Burk-Sök. "Ett problemorienterat arbetssätt, har länge 
varit riktlinje för gymnasieskolan", menar personalen. Det nära samarbetet 
bibliotekarie och lärare emellan har gjort bibliotekspersonalen mer lyhörda för 
imvändamas önskemåi. Dema skola ses som ett "exempel på framtidens 
gymnasieskola". 

På Högbergsskolan i Ludvika3', fanns 1990, både teoretiska och yrkesinriktade linjer. 
Även här blandar man högskolestudenter med gymnasiestuderande och komvuxelever. 
Där har man arbetat mycket med exempelvis poesiaftnar, men ocksi med att fa in 
musikinslag i undervisningen. Detta arbete är, trots att det är frivilligt, mycket populärt 
bland eleverna. Seeaframtradanden har gjorts, med gott resultat och följden av alla 
aktiviteter, har blivit att skolans kulturliv är ovanligt rikt. Bibliotekarien fungerar som 
initiativtagare, drivkraft och samordnare, medan det är eleverna som genomför det 
hela. I bö jan visste man inte säkert hur idéerna skulle finansieras, men rektorn, som 
gärna ville genomföra ett sådant här program, fann att det fanns en rad olika M o r  atn 
få ekonomiska medel fian: T ex kulturpengar från länsskolnämnden, och stipendiefond 
for elevernas kulturförening. Det mest arbetsamma i det här fallet, var att skriva 
ansökningar, samt dokumentera och rapportera om verksamheten. De ansvariga vili 
hellre ha pengar p i  en regelbunden basis, än hela tiden behöva aska och ansöka om 
dessa medel. "Den viktigaste förutsättningen är en samling eldsjälar som &r att inte 
brinna upp behöver administrativt och ekonomiskt stöd." 

'%berg, Louise, Skolbibliotek för kunskap och skapande : Ett idë och 
servicematerial för l W e  och bibliotekarier om biblioteket i undervisningen, 
Stockholm, 1990 
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Limberg har aven sammanstallt "regler och praxisWför skolbibliotek, där hon tar upp 
tre funktioner; Pedagogisk, kulturell och social. 38 Där poängteras vikten av att 
skolbi1)lioteket är centralt placerat och att lokalerna ska vara så stora att de tre 
funktionerna inte behöver inkrakta på varandra. Man ska således kunna befinna sig i 
dessa Ilokaler för att söka information, samtidigt som andra försöker finna inspiration 
B r  "eget kulturellt skapande", eiler kopplar av en stund, med en bok som inte alls har 
med slcolarbetet att göra. 

Mediabeståndet bör vara uppbyggt med tanke på vilka program den aktuella 
gymnaisieskolan erbjuder, samt vara uppstallt enligt SAB-systemet. Det ska också, 
enligt Liiberg, finnas en uppdaterad katalog, på dator, eller med kort, så man lattare 
kan f3 fram det önskade mate~ialet.~' Hon betonar också betydelsen av att 
gymsiebiblioteket sköts av en utbiidad bibliotekarie. 

l 

Att ha en målsattning med konkreta riktlinjer for verksamheten är viktigt, eftersom 
man d& kan fa en bild av den önskade fiamtiden, samt se vilken roll biblioteket har i 
skolani. Slutligen påpekar Limberg att "biblioteket i sig är ämnesövergripande och 
erbjuder möjligheten tiii tvärvetenskapliga studieryy. Som så många andra konstaterar 
författaren att "Ett väl hgerande skolbibliotek höjer kvalitén på undervisningen".' 
Under de foljande rubrikerna kommer jag att visa på vad övrig litteratur säger om 
skolbilblioteken. 

Skolbibliotekets funktion .* 

Lars Holm och Bertil Quentzer menar i studiematerialet De sjavsttandiga 
arbetsfrmema och biblioteket, Stockholm, 1972, att gymnasiebiblioteken har fem 
huvudfunktioner: 1. Som arbets~lats, då biblioteket "kan erbjuda besökaren den 
största mängden samlad information och bästa möjligheten att utveckla studietekniska 
fardiglheter.", 2. "Plats for rekreationy', Eftersom biblioteket ska kunna utnyttjas såväl 
på raster och håltimmar, som på fiitiden. "Det är skolans centrum for informativ 
rekrea.tiony', säger författarna, som också påpekar att "Varje besökare har rätt till 
studiero", 3. Som informationscentrum, då biblioteket ska ha "kataloger över allt 
informationsbärande material" inom skolenheten Aven offentligt material gallande, 
skolor, ska finnas h&, 4. Utlåningsverksamhet är en m a n  viktig del och författarna 
anser att om "rätten till hemlån ska ha restriktioner, bör de endast galla om lånet p& 
något sätt försvårar skolarbetet, 5. SeMce innebär att all på skolan arbetande 
personal, även elever, bor ha rätt till sesvia av kunuig 

l 
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Även Britta Wessel anser i boken Att arbeta med skolans boksamlingar, Lund, 1973, 
att gymnasieskolans bibliotek har fem funktioner. Dessa skiljer sig dock något fran de 
som Holm och Quentzer tog upp. Den första funktionen är den som folkbibliotek. 
Anledningen till detta är att Wesselk vill se skolbiblioteket som ett slags förstadium till 
kommunernas "riktiga" bibliotek. "De båda bibliotekstyperna skall stödja och 
komplettera varandra, inte bara så att skolbiblioteket skall utnyttja folkbibliotekets 
större resurser och interurbana service, utan s% att folkbiblioteket kan ta över "Pdrdiga" 
låntagare när skolbiblioteket inte Ihgre räcker till eiler när eleverna lämnat skolan.".42 
"Vice versa skall folkbiblioteket kunna dra nytta av den egna kommunens skolbibliotek 
i den service, som det förväntas , att folkbiblioteket skall ge den fiia 
vuxenutbildningen."." En annan funktion är den som informationscentral och 
foretagsbibliotek. Här menar Wessel att skolans personal inte endast skall kunna hamtn 
"sakuppgifter och material, som behövs för undervisningen utan också information om 
vad som händer inom och utom skolan."44. 

Wessels tredje funktion är den som arbets- forsknings- och utlåningsbibliotek. "Där 
skall finnas ett adekvat handboksbestånd inom de ämnesområden undervisning sker." 
45 Eftersom regelbunden övning i att läsa är viktig för att elevema ska kunna klara sina 
uppgifter, fordras "att skolbiblioteket har ett rikt varierat bestånd av litteratur för 
hemlaning.". Övrigt material ska kunna ordnas genom fjärrlån. Författaren betonar 
särskilt vikten av ett öp et skolbibliotek, där de arbetande ska ha tillgång till material 
och service hela dagen. á5 

Även läromedelsfunktionen är av relevans. Rätt organiserat ska biblioteket kunna 
användas i alla ämnen. Bibliotekarien bör arbeta i nära samarbete med både lärare ochi 
elever. "Han får inte heller stå främmande inför pedagogiska uppgifter som 
handledning av elever som arbetar med individuella arbetsuppgifter i biblioteket, 
undervisning i bibliotekskunskap" etc. 

Det är svårt att tillgodose de vuxenstuderandes behov, då gymnasiebibliotekariemas 
tjhst säilan, 1973, är förlagd till heltid. Wessel menar att de som studerar som vuxna 
kräver mycker mer "individuell service an ungdomarna. Det är tidskrävande men 
stimulerande, eflersom det ger tillfBle till personlig och berikande kontakt."" Den 
sista funktion författaren nämner är den som uppehållsrum. Wessel menar inte att 
gymnasiebiblioteket ska "reduceras till ett komplement till uppehåilsrummet", men 
elevema ska kunna befinna sig där i syfte att fördriva tiden med "tysta 
sysse1~mgar"48 

42 Jespersson, Bengt; Wessel, Britta, Att arbeta med skolans boksadingar : 
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I en handledning fr%i skolöverstyrelsen, Gymnasieskolans bibliotek, Stockholm, 1976, 
anser xnan att gymnasiebiblioteket ska fiingera som: Ett edagogskt hialpmedel vid 
exempelvis specialarbeten49, inköps- och registreringsce:tral då man "måste se till att 
så många åsiktsriktningar som möjligt blir representerade. Den bästa garantin för ett 
allsidigt bokurval är att så många som möjligt deltar i det."'' Man kan, enligt SO, 
&ven s~e skolbiblioteket som en förvaringsplats for läromedel. Positivt är d i  att det 
utryminet är "gemensamt för alla ämnen och studier", att det "a öppet for d a  på 
skolan", "&hör vara tiilgänghgt aven på icke schemalagd tid", "ärhör vara bemannat 
med piersond, som har till uppgift att tillhandahålla ett allsidigt mediebestånd och att 
handleda vid användning av det", samt att det inte endast innehåller 
"liiromedelssamiiigen, utan även sökin~tnimenten.".~~ Som informationscentrai har 
gymna~iebiblioteket en stor uppgift, Anledningen till detta kan vara att det i 
"biblic~teket finns en mängd uppslagsböcker och andra informations~lor samlade som 
man själv kan söka i.".52 Böcker ska lånas ut till alla som har sin arbetsplats p i  skolan. 
Efterslom skolan ar en de! av kommunens enheter, ska även andra skolor och bibliutek 
i kommunen få hjalp med den litteratur de inte sjalva innehar. Skolbibliotek? 
kan aven fungera som arbetsplats for hel-- eller halvklasser, vilka undervisas i bok- och 
bibliotekskunskap. "Biblioteket skall kunna utnyttjas under icke schemalagd tid och 
under fritid. Det skall vara ett trivsamt och lugnare alternativ tid övrig rekreativ 
verksamhet p i  ~kolan"'~. Detta är således fiinktionen som social och rekreativ miljö. 
Slutligen nämns ~tställnin~sverksarnhet. Dels kan elevarbeten visas upp, dels kan man 
ta farCiiga utstäilningar till gy~nasiebiblioteket.54 
Uno Nilsson skriver i artikeln Om skolbibliotek, ur tidskriften Svenska i skolan, nr 
1,1993, att "utan en central media- elkr biblioteksfunktion i skolan blir tiilgången till 
och överblicken över det tillgängliga stoffet b~istfalli~t."~~. Han menar bestämt att det 
alltmer ökande undersökande arbetssättet på skolans alla stadier, kräver ett väl 
fungeirande bibliotek p i  skolan. "Skolbibliotekets roll ar att vara integrerad med den 
undervisning som bedrivs i skolan. Materialet bör vara relevant for de fiagor som 
undervisningen kan komma att ställa."56 

Skolbtibliotekets personal 

Holm och Quentzer anser att det ska vara en bibliotekarie, som sköter 
gymnasiebiblioteket. "Det kan inte vara orimiigt att man kan ffi handledning och hjalp 
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från den fackutbildade bibliotekarien åtminstone under hela skoldagen. Graden av 
s&ce bör inte vara beroende av mer eller mindre lyckosam schcmalaggning."57 Britta 
Wessel haller med och menar dessutom att bibliotekarien bör delta i så många 
&meskonferenser som möjligt, aven om hon är medveten om att många sådana möten 
w, 1973, pli samma tid, vilket medför praktiska problem om man som bibliotekarie 
vill vara med p4 alla." 

Enligt GymnusieskoZans bibliotek, finns "f& kommunforbundet en rekommendation 
att kommunerna skall anställa fackutbildade bibliotekarier vid 
Däremot saknades vid denna tidpunkt sådana normer för kanslisterna. Bibliotekets 
personal ska enligt denna skrift ha såväl pedagogiska, som administrativa uppgifter. 

Uno Niisson menar i Svenska i Skolan, nr 1, 1993, att bibliotekarien inte bara kan 
svara för utveckling av skolbiblioteketutan aven "håila koll på och köpa in relevanta 
böcker, tidningar och tidskrifter. Gallra det föråldrade. En bibliotekarie gör materialet 
 ökb bart."^ I en rapport fian Skolöverstyrelsen(SO), Larare - bibliotekarie i 
samverh (LBS-projektet, I977), betonar författarna det vikttga i att ha ett väl 
fiingerande samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Projektets mål var att alla elever 
skulle "i% 'en kontinuerlig träning i att söka, bearbeta och vardera information och att 
detta skulle ske genom självständigt arbete i samband med ämnesstudier."" 
För att detta ska kunna ske krävs också "att undervisningen inte enbart baseras på s k 
centrala läromedel", "att undemisningen &r problemorienterad och förankrad i 
verkligheten", samt "att de studerande kan påverka siväl planering, som 
genomforande av undervisningen.'d2 

Lokal och bestånd 

Britta Wessel ser gärna AV-media etc i skolbiblioteket, men inser samtidigt att många 
skolor inte har plats for detta. Hon menar bestämt att den inköpta "litteraturen skall 
ansluta sig till de hmen som står på skolans schema" 

57~olm, Lars; Quentzer, Bertil, De självständiga arbetsformerna och biblioteket, 
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För atit £B till ett tWckligt bra bestånd bör, enligt Wessel, bibliotekarie, k a r e  och 
elever samarbeta och utarbeta riktlinjer for bokinköpena En annan fraga vid förnyelse 
av beståndet är hur många exemplar av varje bok som ska införskaffaas. Wessel menar 
att man p& förhand ofta vet att vissa titlar är frekventa och således också måste finnas i 
fler 

För att veta att det ailtid finns ett exemplar i biblioteket, kan miin ha ett 
refereinsexemplar av de mest utlånade titlarna. Dessutom är det, enligt Wessel, en 
nödvändighet att ha "många exemplar av den s k referenslitteraturen - encyklopedier, 
ordböcker, lexika, kartor etc. Antologier och andra urvaisverk bör ocksi finnas i större 
-gd."66 l 

Datorisering 

Uno Nilsson menar i tidskriften Svenska i Skolan, nr 1, 1993, att "Med hjtiip av 
datorer kan biblioteket bli tirmu bättre.". Nilsson förespråkar bra "lokala datasystem 
med sökmö ligheter på ämnesord, tillsammans med Artikelsök och uppslagsverk på i ' C D - ~ O ~ . " ~  Dock måste man då se till att eleverna lär sig att sålla bort oväsentlig 
information och i stallet dra nytta av det som är viktigt for just dem. 

Datorn som hjälpmedel i skolan, behandlas i artikeln Datorn i biblioteket - 
databmanvändning ur boken Datorer i undervisningen, Stockholn, 1984. I detta 
bidrag till boken talar Kari Marklund om databasanvändning i sko~biblioteket.~~ I 
mitten av 1980-talet var datorn, enligt Marklund, sällan sedd på skolbiblioteken, d i  det 
fiamsit var universitet och högskolor som begagnade sig av dessa hjälpmedel. 
Författaren hoppas fa upp ögonen pi  de som är ansvariga for verksamheten med 
skolbibliotek, på alla stadier och visa hur en dator kan underlatta såväl registrering av 
lån, som informationssökning. Marklund visar också ett sökexempel ur databasen 
ERIC, som innehåller information fran undervisningens värld, for att visa att en sådan 
databas kan vara till nytta for skolans personal.69 I 

Britta Wessel menar i Att arbeta med skolans boksamlingar, Lund, 1973, att 
gymnasiebiblioteken ska kunna ge service dels i t  den kommunala vuxenutbildningen, 
som ofla fanns belagen p& gymnasieskola, dels &t den som förekommer utanför skoalns 
väggar. 
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Författaren berattar att många gymnasieskolor ger service &t vuxenstuderande, men 
da endast i form av -de vid bokurval. "Däremot anses det tydligen inte lika 
nodvändigt att de vuxenstuderande har tillgång tiil böckerna: mer &n häiften av 
biblioteken iir stängda kvällstid, då de flesta kurserna ager rum."" 

Frågan om samarbete tas ock& upp i en rapport fran kulturradet, Skola och 
folkbibliotek i samverkan, Stockholm, 1978. Man menar att gruppen av 
vuxenstuderande redan da hade vuxit kraftigt och blivit "en viktig målgrupp för skol- 
och folkbibIioteken.". Många människor behöver omskola sig p g a-situationen p i  
arbetsmarknaden, eler for att överhuvudtaget bredda sin kompetens. "Tillgång till 
bibiiiotek är en fönitsättning för effektiva studier", fastslår man. DA 
gymnasiebiblioteken inte räcker till , behövs en samverkan med folkbiblioteken. 71 

I Eraga om medieförsörjning menar rapportskrivarna att "Grunden för medieforsörjning 
är ett fast mediebestånd på varje skolenhet.". "De fasta mediebestånden behöver 
förstärkas genom rikliga bestånd, som i vissa fall kan vara gemensamt for flera 
förvaltningar.". För att den här Iåne£srmedlingen ska kunna fungera, kravs att vissa 
regler ställs upp for handhavandet av denna form av fjärrlåneverksamhet. n 
Folkbiblioteket kan hjälpa till med fjärrlån av det material skolbiblioteket inte innehar, 
men även ge råd angående inköp, registrering och katalogisering av deras bestånd. 
Man menar i rapporten att det inte är "rationellt att alla rutiner i samband i samband 
med inköp och utrustning av medier ska utforas p& den enskilda ~kolan."~ Dock viii 
man betona att "Biblioteksteknisk samverkan innebär inte att t ex skolornas inflytande 
över inköpsbesluten minskasy'." I rapporten fastslås att "Varje skola ska ha ett 
bibliotek.". För att kunna arbeta på ett bra sätt behöver man saledes tillgång till 
materialet på nära håll.75 Slutligen anser skolöverstyrelsens utredare att "Det bör i 
princip iinnas en person på varje skola som har samordningsansvaret for biblioteket.". 
Man ska också kunna utnyttja varandra i fråga om f~rtbildnin~.'~ 

Debatt om skolbibliotek 

Debattartiklar angAende fanns det gott om. Tyvtirr fann jag inga som samtidigt 
behandlade komvux. Dock uttryckte barnbibliotekskonsulent Uno Nilsson, en allmim 
oro över skolbibliotekens framtid7'. 
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"Skolbiblioteken blir alltmer låsta rum" och " skötsel och registrering får det gå som 
det vill med", var tvi  av de uttalanden han ejorde i denna artikel. Han menar också att 
det är '"kolbiblioteken som drabbas först när pengarna bö jat tryta". Anders 
Bemwsson, som är lärarbibliotekarie i Västerås, bemöter i samma tidskrift, dessa 
fhrhågcw och menar att lärarna i d a  fd gör så mycket de förmår for att bibehåila 
standarden. Han betonar svårigheterna som uppstår vid neddragningar och sänkta 
andag, samt anser att mycket beror pH hur villiga rektorerna &r att satsa "ftån den Pott 
de Wir *tilldelat sig". Detta håller Gunilla Janlert, SAB's kommitté for skolbiblioteken, 
med olm och tillägger att rektorerna säiian prioriterar skolornas bibliotek. Hon är 
kritisk till den nya läroplanen, där det inte finns några som helst riktlinjer för . 

skolbibliotek. "Det är viktigt att staten markerar nödvändigheten av skolbibliotek och 
öronmärker pengar för verksamheten"". En annan synpunkt kommer f3n Mai Beiqr, 
undenisningsrid p i  Skolverket, som pHpekar att det inte hjälper om "bibliotekariema 
utfonniar ett bra bibliotek, om inte lärarna använder det som ett pedagogiskt 
hjälpmedel". 

Lärarbibliotekarie Einar Tysklind berättar i en debattartikeln om Strömstads sätt av 
försöka lösa problematiken kring skolbiblioteken. Komrnu~llmäktige har där 
faststallt en skolplan, innehållande ett speciellt avsnitt om skolbibliotek. Man har satt 
upp drtlinjer för tillgängligheten, nivåanpassad och aktuell litteratur, aktuell 
katalogisering för bibliotekariernas infornationssökning, sociala mal, samt fortbildning 
i biblio~tekskunskap för lärare. 

Tidskriften Svenska i Skolan behandlar i nummer 4, 1989, olika "uppbyggnads- 
modelller, utvecklingsmöjligheter och framtidslösningar". Genomgående tema i detta 
nummcvr , är att biblioteket måste ha en central roll i skolans arbete "och inte fbngera 
som ett uppehållsrum, där aktiviteter som inte tillhör skolarbetet tar stort utrymme". 
Mångel av tidskriftens artiklar har "samverkan" som nyckelord, att man bör samutnyttja 
resurserna, så man har tillgång till skilda bokbestånd och att man skaffar sig flera 
samarbetspartners. 

Norm;ativa dokument 

Lvux 612 menar att "bibliotek, studiebesök och exkursioner är värdefulla komplement 
till liirob~ken."~~. Det kan vara till hjalp när liirarna ska ta reda på vilka kunskaper 
eleven tillgodogjort sig. Då utnyttjas olika former av redovisning t ex grupparbeten, 
diskussioner eiier praktiska arbetssinsatser. I målbeskrivningen för svenska etapp 2, 
betonas vikten av att deltagarna själva skaffar sig kunskaper, 

B~&fi~ttaren nr 4, 1993, sid 24. 
%&ramas tidning nr 16, 1993, S 24. 
?Liiroplan för kommunal vuxenutbildning med kompletteringar 1983 : Allmän del, 
Stockholm, 1983, S 41 



förutom de som läroboken kan ge. "De skall darvid forbättra sin förmåga att 
sjtiivstindigt söka fakta och information samt kritiskt analysera, tolka och värdera 
inf~rmationen."~' 

Regler för rnblsfjmin~* behandlar Skoiiagen, Komwx-Rrordningen, lärophen, 
programmål och kursplaner. Mycket hände inom vuxenutbildningen under 1994 och 
har faf man en möjlighet att, på ett "samlatn sätt, f3 en översikt över &rändringarna. 
Numer j a m a s  utbildning för barn, ungdomar och m a .  Dock finns vissa skillnader 
och darfor är skollagen uppdelad i både gemensamma och områdes-speca delars3. 
Kapitel 11 i skollagen behandlar komvux, och &ven detta kapitel uppdelas i 
gemensamma och specifika delar. Den säger bl a att "Gymnasial utbildning syftar till 
att ge m a  kunskaper och fardigheter motsvarande de som ungdomar kan fa genom 
gymnasieskolan. ". 

Ansvarsfördelning och mätbara mal tas upp som viktiga komponenter for en 
välutformad utbildning. Som undersökare kan jag sjalv bilda mig en uppfattning om 
vilken roli skolbiblioteket ska spela efter de reformer som genomforts, där större 
ansvar läggs pil elevema själva. Genom det måste man givetvis också ha stora 
möjligheter att söka material. 

Enligt den nya läroplanen, Lpf 94, ska vuxenstudierna bl a "öka elevernas förmåga att 
förstå, kritiskt granska och medveqka i kulturellt, socialt och politiskt iiv och 
därigenom bidra till det demokratiska samhällets utveckling"84. 

I denna del av bolren anges aven mål som ska uppniis av varje elev som slutar ett 
nationellt' program inom vu~enutbildningen*~. En viktig punkt, med relevans f'ör min 
uppsats, är att eleven ska kunna "söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 
kulturutbud som källa till kunskap, sjäivinsikt och glädje". Skolan ska också tillse att 
"elevema tillägnar sig bok- och bibliotek~kunskap~. Man kan i denna bok h a  att 
det är rektorn som har det övergripande ansvaret for att verksamheten i sin helhet dr 
de riksgiltiga målen. Det är viktigt att "arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna 
far tillgång till handledning och läromedel for att sjäiva kunna söka och utveckia 
kunskaper, bl a bibliotek datorer och andra tekniska hjälpmedel". 

Jag vill under den här rubriken även visa for läsarna att enligt den skolplan som 
upprättades för Blåmåla kommuns rakning, läsåret 1994-95, ska man säkra elevernas 
'tillgång till valutrustade bibliotek på varje skolenhet"". Man ska utveckla ett 
hgerande samarbete med folkbibiiotekets verksamhet. 

"Ibid, S 128 
82Regler f'ör målstyrning : Vuxenutbildning, Skoiiagen, Komvufiorordning, Läroplan, 
Programmal, Kursplaner, Hasselby, 1 994 
%id S 9-10. 
%id S 74. 
851bid S 76. 
%id S 78. 
87~erksamhetsplan for "Blhdla kommun9', 1994- 1995, S 9. 



Som ei3ektmå.i ska man försöka uppnil "att 90% av lärarna pi5 grundskolan och 90 % 
av eleverna p& gymnasieskolan ska uppleva att skolbiblioteket har en 
utrustningsstandard som gör det möjligt för eleverna att använda ett undersökande och 
problemorienterat arbetssätt. Ett väl utbyggt och aktuellt referensbibliotek är en 
forutsättning för detta. ". 

KOMVUX IALLMANHET 

Den egentliga Komvux-verksamheten (Kommunal vuxenutbildning) tog sin b6 jan 
1968 och utvecklades därefter snabbt. Efter att enbart ha fiinnits på några f"a platser i 
landet, finns nu ett komvux, i stort sett, i aUa kommuner. Tillsammans med 
vuxenutbiildning for psykiskt utvecklingsstörda (S~IVUX) och sfi (svenska för 
invandrare), bildar k o m w  det offentliga skolväsendet för m a .  Komvux i sig, består 
av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbiildning och 
pilbyggnadsutbildning. Framför allt kan denna form av utbildning göra så att andra 
världar öppnas för de lagutbildade, således utbildning för kompetens pi3 bilde 
gnuidskole- och gyrnnasienivå, for att kunna gå vidare till universitet och högskolor. 
Man har aven fiistående kurser i olika ämnen, bilde teoretiska och yrkesinriktade och 
studierna leder till att man erhåller betyg (fian underkänd till mycket väl godkänd). 
Ofta laggs kurserna ihop till hela utbildningar* s k program. Den gymnasiala delen skall 
således ge samma kompetens som ungdomsskolan. I kunskapspropositionen V i  med 
kunskaper, 1991, används uttrycket att denna utbildning ska vara "som en spegel av 
gymnasieskolan, med gemensamma kurs- och timplaner". 

Kommunen är skyldig att erbjuda grundläggande vuxenutbildning till dem som saknar 
dessa baskunskaper. Det innebär givetvis en ratt for den enskilda individen att f"a ta del 
av denna utbildningsverksamhet. Vad det gäller gymnasie- och p&byggnadsutbiIdning, 
ska kommunen erbjuda dessa. Några skyldigheter vad gäller omfattningen, eller några 
speciella rättigheter för de studerande finns således inte. Kommunen ska, enligt 
skollagen, "sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efte&&gan och behov i 
kommunen". Man avgör fian kommun till kommun, vilka kurser som ska arrangeras 
och kunskapspropositionen, 1991, understryker att komvux är den enda 
vuxenutbildning, som initieras utifrån den enskilde individens behov. Darför anses det 
att samhället bör uppmuntra och underlätta för vuxna som dl studera for att stärka sin 
stallning i arbetslivet, s k s a  sig kompetens för vidareutbildning eller "bara" få vidgade 
kunskaper. Sökande med kort utbildning prioriteras och man f& även beakta den 
vuxenstuderandes situation, som ofta är helt annorlunda än den unge elevens. Barn och 
familj finns ofla med i bilden, vilket kan medföra svårigheter att få ro till att studera. 
Dock är det så att individernas behov och motiv till studierna skiftar. 



Enligt Skollagen jihnstalls numera utbildning for barn, ungdomar och vuxna8'. Lagen 
är i sig uppdelad i gemensamma delar och specifika mål och regIer, som galler för just 
det aktuella området. Ett av de viktigaste målen anses vara att bygga en bro över de 
utbildningskiyilor som finns och på så vis arbeta för "ökad jamlikhet och social 
rattvisa" . 

Komvux har sitt ursprung i Kvällsgymnasiet, som startade p& 1950-talet och var 
sammankopplat med Göteborgs Universitet. Eleverna fick då själva bekosta sin 
utbiidning. Blåmåla var mycket tidigt ute, när det gäller att arrangera vuxenutbildning. 
I början av 1960-talet var det en lärare på stadens läroverk, som ansåg att denna 
verksamhet skulle påbö jas. Kommunen stallde upp med lokaler, på dåvarande 
läroverket, kostnadsfritt. Däremot fick man betala för exempelvis vaktmästare. 1961 
hade verksamheten tagit fart och när den så småningom kommunaliserades, fick den 
Sven en fast form. Först och friimst handlade det om grundläggande utbildning. 
Verksamheten, som var stor i staden, sorterade under Iäroverket. På grund av detta 
blev det, i stort sett, samma lärare på både läroverket och vuxenutbildningen. Dock 
blev tjänstgiiringen på den "vuxna sidan", ofta bara en utfyllnad, eftersom man ansåg 
ungdomsskolan vara viktigare. Det här var, enligt rektorn på komvux, negativt for 
utvecklingsarbetet. Dock fannsahär fördelar för läroverket, som genom att man, tack 
vare vuxenutbildningen, fick in oväntade ekonomiska medel, kunde bygga upp olika 
saker inom sin verksamhet. 

Komvux i Blhåla växte kraftigt och tenderade efter en tid att bilda egen enhet. Detta 
uppskattades dock inte av den gymnasieskola, tidigare läroverket, som komvux 
sorterade under. 1983, ett år efter den första läroplanen för vuxenutbildning hade 
utkommit, blev komvux en egen enhet, bl a tack vare patryckningar fran 
länsskolnämnden. Således fick man aven sin första, och hittills enda, rektor. Denna 
komvux-enhet arbetade redan fiån mitten av 1980-talet med etappsystem. Rektorn 
f idorde ,  bland de första i Sverige, en kursutformad utbildning. Vid denna tidpunkt 
hade man uppnått nigra av sina första mal: egna lokaler, egna lärare och egen 
laroplan. 

Melian ben 1984 och 1994, bytte man lokal tre gånger och fick för varje g h g  större 
utrymme och biittre möjligheter att samla all kommunal vuxenutbildning på ett stalle. 
Fortfarande har man vissa delar av verksamheten utlokaliserad, men huvuddelen, med 
grundläggande undervisning, gymnasie- och invandrarundervisning, ligger tillsammans. 
P& skolan går för närvarande, läsåret 1994195, ca 1040 elever (ca 42 lärare), varav ca 
260 är studerande på sfi (ca 15 lärare). Dessutom tillkommer uppdragsutbiidning (ca 
800 elever och 49 lärare), som köps, bl a av kommunen. 

88 Regler for måistyrning : Vuxenutbildning, Skollagen, Komvuxförordning, Läroplan, 
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Eleverna p& komvux ska, enligt Itkoplanen, genom sin utbildning f3 ökad " f d g a  att 
förstå, kritiskt granska och medverka i kulturellt, socialt och politiskt liv och 
därigenom bidra tiil det demokratiska samhällets utveckling.". För att få så mångsidig 
utbiidning som möjligt, behövs saledes komplement till Itkoböckerna, viket man kan 
finna i ett bibliotek. 

N& man i mitten av 1980-talet fick större lokaler, började aven arbetet med att bygga 
upp ett skolbibliotek. Komvux hade, i och med brytningen med gymnasieskolan, 
kommit ifiån möjligheten att ha tillgång till sådant bibliotek och man kände behov av 
att kunna använda referensmatenal: Lararbibliotekarien beriittade att både lärare och 
elever propagerade for ett bibliotek, eftersom det stod i skollagen, att alla elever hade 
ratt till ett sådant. Rektorn begärde pengar till en bibliotekarie resurs, men fick endast 
medel till en kanslisttjänst, på två timmar om dagen. Man har nu en svensklärare, med 
nedsättning i tjänsten, som ansvarig for biblioteket. Hon gavs, 1986, i uppdrag att 
bygga upp ett bibliotek. Aven om erfarenheten i fraga om biblioteksarbete inte fanns, 
hade l m e n  ett stort bokintresse och påbö jade arbetet med entusiasm. Till sin hjälp 
hade hon då kommunens l :e skolbibliotekarie och en gymnasiebibliotekarie, som 
bistod med råd och tips i biblioteksfiagor. E3 liten biblioteksgrupp bildades på skolan 
med representanter från olika ämnen, och tillsammans med lärarbibliotekarien avgjorde 
dessa vilka böcker som skulle köpas in. I första hand var det fraga om uppslagsverk, 
ordböcker och lite övrig referenslitteratur. Därefter har biblioteket långsamt växt och 
omfa~ar numera iiven en viss mängd skönlitteratur. P g a skolans omfattning, ska man . 

tacka in allt fian lättläst litteratur för invandrare, till facklitteratur avsedd for studier på 
gymnasienivå. Eftersom invandranindervisningen nu är placerad tillsammans med den 
övriga undervisningen, har deras lilla bibliotek, som tidigare var belaget på annan plats, 
integrerats med komvux skolbibliotek. Beslut har tagits av skolledningen att det ska 
satsas mer på litteratur for elever på lägre nivåer. 

Hösten 1994 flyttade komvux in i en helt nyrenoverad skola där bibliotekets lokal är ca 
60 kvadratmeter och placerad centralt i byggnaden. Detta utrymme var inte planerat 
från bö jan, eftersom rektorn menade att det var klart att samarbete skulle ske med en 
av kommunens gymnasieskolor. Rektorerna på komvux och det aktuella gymnasiet, 
hade sinsemellan bestämt att ett omfattande utbyte skulle äga rum skolorna emellan. 
Man tankte sig att komvux skulle ge den ekonomiska resurs man nu hade för 
kanslisthjalp tili gymnasiebiblioteket, mot att man fick hjäip med att köpa in böcker 
och samtidigt kunna utnyttja detta biblioteks lokaler och bestånd. Dock ansåg inte 
personalen på gyrnnasiebiblioteket att det var realistiskt att aven komvux elever skpiie 
komma dit, p g a det hårda tryck som redan då belastade detta rum av kunskap. 

%gEnligt komvux lärarbibliotekarie. 



Projektet avbröts och rektorn på komna besl6t att behålla det bibliotek som f m s  p i  
skolan i dess nuvarande form. Således placerades biblioteket i ett klassrum på husets 
andra våning. I denna lokal har man nu ett Wcht, men litet, bibliotek, inrett så luftigt 
det är möjligt. Det finns ca tolv läsplatser i dessa lokaler; åtta i det större rummet, och 
@ra i ett mindre studierum. Böckerna står uppstallda enligt SAB-systemet, och de är 
till antalet ca 4000 inom facklitteraturen och ca 1500 ur den skönlitterära genren. Ett 
antal tidskrifter behandlande olika ämnen finns också, samt ett antal broschyrer, bl a 
BTJ's författarporträtt och information fiån diverse myndigheter. Man har även 
möjlighet att studera sambindningslistoma &ån Bibliotekstjänst och EU-information av 
olika slag. Nu fuins &ven två datorer med skrivare installerade har. Pil dessa kommer 
biide elever och läme att kunna söka material i Artikel-sök och uppslagsverk pfi CD- 
ROM. Nytt blir även registersystemet LIGO-BIB, vilket används av samtliga 
kommunens skolor. Dock kan man endast se sitt eget bestånd i denna databas. 

Biblioteket har sedan november 1994 öppet hela dagen, tack vare att man fatt en 
ALU-anställd (Arbetslivsutveckiing) kvinna, som bl a ska hjalpa till med inläggning av 
äldre titteratur i det nya dataprogrammet. De böcker som inköpts p& senare år, l e s  in 
i systemet på läromedelscentralen av l :e skolbibliotekarien. Tidigare hade man endast 
öppet tv& timmar per dag, då det på kort tid försvunnit oerhört mycket böcker fiån 
skolbiblioteket. Bemanning var således ett måste for öppethåliande av biblioteket. 

Sedan starten, 1986, har anslaget till skolbibliotekets inköp varit ca 50 000 kronorlår. 
'Under 1993, när personalen ingenting visste om bibliotekets fiamtid, köptes inga nya 
böcker. I dagsläget har man ca 25 000 kronor for hets inköp, men risken finns att det 
blir &Aga om ännu mindre p g a att biblioteket 1995, far vara med och dela på den 
gemensamma summa, som ska tacka inköp for alla ämnen. Lärarna kommer d& att 
enas om en fördelning av de ekonomiska medlen. Bokdrd ska kanslisten ta hand om. 
Dock har man inte fatt någon utbildning i fiaga om detta, och man har heller ingen 
möjlighet att fa hjälp med detta. Registrering av lån sker genom att eleven, bakom det 
stämplade återlämningsdatumet, skriver namn och kurstillhörighet, på bokkortet. 
Lånetiden är tre veckor och vid försening skickas kravbrev ut av kanslisten. Lämnas 
boken inte tillbaka, a d e r  man en postgiroblankett, med specificering och en summa 
p& bokens värde i nyinköp. 

De aktarer, viikas Sikter jag kommer att ta upp har, är rektorn for komvux i Blamala, 
studierektom, lärarbibliotekarien och kanslisten, sex ämneslärare, tolv elever 
studerande p& gymnasienivå, kommunens 1:e skolbibliotekarie, en bibiiotekarie fian 
gymnasieskola, samt en bibliotekarie fian folkbiblioteket. De åsikter jag presenterar i 
detta avsnitt är helt och fullt aktörernas och således finns mina egna värderingar inte 
med har. 



REKTOR 

Denne man har arbetat som rektor sedan komvux blev egen enhet, for tolv år sedan. I 
stort sett är det han som byggt upp denna verksamhet och genom åren förändrat den. 
Han anses vara en man av visioner och har standigt nya planer fiir utveckling och 
förbiittring. Det var rektorn, som 1986 gav lärarbibliotekarien i uppgift att bygga upp 
ett skolbibliotek for komvux räkning. 

Skolbibliotekets funktion 

Meningen är att biblioteket ska vara ett ställe, där referenslitteraturen ska samlas, så 
eleverna kan hämta det material de behöver for sina enskilda arbeten. Litteratur behövs 
dtid vid sidan av de ordinarie läromedlen. Dessutom betonas vikten av att de många 
invandrare, som studerar på komvux, ska f"a tillgång tiil lättläst litteratur på svenska, 
eftersom det befrämjar den svenskundervisning de är här for att få. Ofta går dessa 
invandrare till folkbiblioteket, för att låna böcker på det egna språket, nigot som gör 
det svårare for dem att lära sig svenska. Litteratur på hemspråken är således p i  bide 
gott och ont, anser rektorn. 

En annan roll skolbiblioteket har på komvux, är att lära eleverna hur ett bibliotek 
fiingerar. Eftersom, i stort sett, alla bibliotek är uppbyggda på samma satt, med samma 
form av katalog spelar det, enligt rektorn, ingen roll om skolbiblioteket är stort eHer 
litet. Således har bibliotek i skolan en dubbel betydelse aven for vuxna elever, och det 
iir viktigt att lärarna framhåller bibliotaet som något viktigt i undervisningen. 

Personal 
l 

Rektorn menar att det inte behövs någon utbildad bibliotekarie, eftersom 
liirarbibliotekarien är så duktig. Denna har utgått fran "ett genuint bokintresse" och 
fåit hjälp och stöd av l:e skolbibliotekarien, med vilken hon har kontinuerliga traffar. 
Det är givetvis också en ekonomisk fraga, då komvux, enligt rektorn inte har råd att 
anställa en bibliotekarie. Dock är det viktigt att ha en öppenhet infor eleverna. 
Biblioteket ska vara Itittillgängligt for bide elever och lärare. 

Rektorn tycker att det skulle varit bra att få hjalp av en utbildad bibliotekarie, med 
bokinköp, da belastningen på den ansvariga läraren, är stor. Lärarbibliotekarien har 
alltså dåligt med tid avsatt for biblioteksarbete. De två veckotimmar, som är aktuella, 
är givetvis inte mycket, men d& fik man se till den ekonomiska aspekten; tvi 
veckotimmar är värda 12 000 kronor per år. Verksamheten har fingerat, men tiden 
anses inte vara tillräcklig. Genom den biblioteksansvarigas egna intresse, har mycket 
mer tid lagts ned pil biblioteket. 

AU personal på skolan ansåg att det fanns behov av någon som alltid fanns på plats i 
biblioteket, s i  det inte behövde vara stangt. 



Detta problem är, för tillf2lllet, löst, tack vare att man fatt en ALU-anstäiid kvinna, som 
ska stanna i sex månader. Dessutom finns en kanslist där två timmar om dagen, vilket 
rektorn anser är tillräckligt. Hur man, efter detta haIvår, ska lösa personalproblemet, 
vet man ännu inte. 

Budget 

Besluten om anslag till biblioteket sker rent slentrianmässigt, enligt rektorn. Det har 
"legat still", eftersom komvux har en mycket liten summa &r inköp av materiai, 
totalt 400 000 kronor per år. Förra budgetåret fick komvux, p g a ett misstag, inga 
pengar aUs for d e  ändamål. Det året klarade man tack vare den 
försäijningmerksamhet rnan bedriver, genom uppdragsutbiidningarna. Biblioteket är 
givetvis inte det enda ställe som ska ha pengar, utan varje ämne kräver sitt. Det 
budgetår, som infaller 1995, bör man kunna ha en viss överblick över situationen. 
Rektorn menar att det, p g a problem med ett nytt ekonomiskt system, har varit svårt 
att besvara W o r  fian olika hail, angående hur mycket pengar det finns att anviinda for 
olika ändamål. 

Även om man inte köpte in några böcker under 1993, kan de pengarna, enligt rektorn, 
inte avsättas till detta års förvärv. De har gatt till annat. Den utgångspunkt, som många 
skolbibliotek har, att köpa in en boauelev och år, är orealistisk om man ser till komvux 
resurser, menar rektorn. Med 700-800 heltidsstuderande, skulle man da komma upp i 
summor p& långt över 100 000 kronor. De pengarna anser man sig inte ha möjlighet 
att ffi av kommunen. Som det är nu, lägger man ca 50 000 kronorlår pil inköp av 
litteratur, vilket rektorn tycker är fiillt tillräckligt. Han tillägger att komvux, 1991, fick 
ett stort ekonomiskt bakslag, då 750 000 kronorlår togs bort &ån komvux i Blåmåla. 

Nilgon fonn av årsredogörelse fran skolbiblioteket, skulle uppskattas av denne man. 
Det skulle ge honom en bättre överblick över verksamheten. 

Om politikerna skrev in en målsättning for skolbibliotek i skolplanen, skulle det bli 
lättare att äska pengar för denna verksamhet, menar rektorn. Han påpekar också att 
politikerna borde a g a  "så h& ska det vara". D& bygger man upp mal, talar om vad det 
far kosta och hur man kommer dit. I stäilet ger de ut en klumpsumma och menar att 
"allt kostar pengar". Förhandlingar får ständigt påbörjas. Malen sätts ailtfor o h  av 
tjanstemän, viket inte är så bra, enligt rektom, då rnan inte far några signaler fian 
politikerna. En av måisättningarna for komvux är att, pil ett eller annat sätt, ha ett 
bibliotek och rektorn viii utveckla detta. Kommunen borde hjäipa till med denna 
utvecklirng, men rektorn fi-%gar sig samtidigt hur det ska ga till när inga pengar finns att 
fa. 



Om en skriftlig måisättning skulle utformas, borde det ske genom att en grupp p% 
komvux utarbetade ett förslag som formellt skulle tas av skolstyrelsen, for att senare 
klubbas av kommunfullmäktige. Rektorn menar dock, att om komvux lade fiam ett 
försla& angående skolbibliotekets inskrivning i skolplanen, skulle det inte fingera. 
Kommunfuilmäktiges ledamöter är, enligt rektorn, allt för dåligt insatta i skolfiågor 
och skolpolitik. Det kan även vara av betydelse att komvux är den nyaste skoIformen 
och det h s  för fa beslutande, som kan sätta sig in i vad det innebar att studera som 
vuxen. 

Användning 

Själv använder sig rektorn ytterst lite av komvux skolbibliotek. Han är ingen stor 
läsare och den litteratur som läses å yrkets vägnar, är placerad på hans eget kontor. I 
bland har han använt bokwmmet i syfte att slå i referenslitteraturen, men d% som 
privatperson. I övrigt gir han gärna dit for att fa kontakt med elevema, kanske hjälpa 
till, eller bara f3 en pratstund, vilket rektorn uppskattar. 

I undervisningen används biblioteket framför allt i svenska och samhallsorienterande 
ämnen, men även då fördjupningsuppgifter blir aktuella i andra ämnen, tror rektom.1 
Det finns mycket relevant litteratur angående dessa ämnen på komvux. Rektorn 
hoppas att lärarna i svenska tar sig tid att visa var biblioteket ligger, hur man använder 
det o s v. Just användanindervisning var en av de saker som rektorn hoppades få hjälp 
med vid ett samarbete med gymnasieskolans bibliotek. Dock, menar rektorn, finns det 
gott om lärare på komvux som klarar den uppgiften lika bra. 

Lokal och bestånd 

Rektorn är inte nöjd med storleken på lokalerna, som borde vara betydligt sturre. När 
planerna på samverkan med gymnasieskolan inte längre var aktuella, tänkte man flytta 
ned all litteratur i kallaren, till elevernas studieutrymmen, för att ha en viss 
biblioteksverksamhet. Dock fick man efter lärarbibliotekariens uppgifter om svinn, 
tanka om och placera skolbiblioteket i ett tomt klassrum, bredvid svenska- 
institutionen. Eventuellt far man tillgång till större lokal när man minskar 
svenskundervisningen för invandrare. 'Det har, enligt rektorn varit ovanligt stor 
mottagning av flyktingar sista tiden, och givetvis sätter detta sin prägel p& komvux 
verksamhet. S% småningom vili rektorn ha ett "kunskapsrum", dit elevema kan komma 
och g& som de önskar, d v s en större fkihet, men aven större ansvar för sin utbildning. 
Lärare ska finnas på plats hela dagen, för att serva eleverna när det behövs, se till att 
obligatoriska hemuppgifter gjorts, men ingen regeirätt katederundervisning ska 
genomföras. Här kommer saledes biblioteket in som en integrerad resurs i 
undervisningen. I rummet ska det finnas bhde, för ämnet, relevant litteratur och 
multhedia. Rektorn menar även att en splittring av biblioteket kan bli aktuell, 
eftersom det blir egga om olika salar for olika ämnen. 



Referensbiblioteket blir en form av institutionsbibliotek, d& det vasentliga är att 
kunskapen finns till hands, inte att böcker lånas ut. 

Beståndet verkar, enligt rektorn, vara ganska bra, men givetvis vore det önskvart med 
ännu mer relevant material, bl a olika databaser, kanske uppslagsverk pli CD-ROM. 
Bibliotekets inköp har rektorn helt överlämnat till den grupp av lärare, som hjälper 
l&arbibliotekarien med urval av litteratur och tidskrifter. Där finns aven studierektorn 
med och han kan informera övriga skolledningen vid behov. Om det finns tillräckligt 
med EU-information vet inte rektorn. Dock utgår han ifrån att det finns, eftersom 
ämnet Europakunskap h s  med p& schemat, även om inte all litteratur är placerad i 
biblioteket. 

Svinnet har, som tidigare nämnts, varit mycket stort, vilket lett till en stor neddragning 
av öppettiderna, i bö jan av hösten. Därefter tvingades man bemanna biblioteket, for 
att tillgodose önskemål om ökat öppethållande. Att f% en ALU-anstäild person, var 
dock en förutsättning for detta, eftersom det inte fanns pengar for komvux själva till 
att anställa nigon. Rektorn menar till och med att det är billigare med svinn, än att 
anstäila personal. "Det är dyrt med löner", säger han. 

Datorisering 
+ 

Databaserad sökning är ett måste i dagens skola, menar rektorn. Dock måste man akta 
sig &r att ha en övertro p i  den, eftersom det, trots allt, handlar om maskiner. Det är 
människor som lär maskinerna, och man kan aldrig Iära en maskin mer iin man själv 
kan, resonerar rektorn. Risken finns att man i denna nya värld av 
informationsteknologi, tror att man har allt. Dock finns inga genvagar till kunskap. 
Människan behöver vissa baskunskaper innan man kan ta sig vidare och ta till sig något 
annat. Kunskapsmassan ökar ständigt, men man måste också ha omsorg med i bilden. 
Här ska lärarna Iära ut tekniken, hur man kan nå kunskap, vilket är det viktigaste. 
Eftersom eleverna på komvux är på plats så kort tid, måste detta göras på ett 
realistiskt sätt. Färdigheterna kan sedan utnyttjas bl a genom sökningar efter material i 
biblioteket. 

Rektorn och de övriga aktörerna 

Rektorn tror lärarna tycker att han har en underlig syn på skolbiblioteket. Han har ofta 
provocerat dem, med ord som, "Bibliotek behövs inte" eller "IT kommer att ta över 
allt". Detta ifiagasättande fiån rektorns sida är for utvecklingens skull. Urarha tycker, 
enligt skoiledarens förmodan, att biblioteket är en stor resurs, bara man utnyttjar det. 
kikterna skiljer sig i t  en del, efiersom vissa I W e  är vana vid bibliotek och andra inte 
bryr sig om vad det har att ge. I biblioteksgruppen byta lärarna ut med jämna 
mellannun, vilket medfor att alia får vara med och påverka inköpen. 



Några tankegångar angående elevernas syn p i  sitt skolbibliotek, har denne man inte. 
Däremot fiågar han sig hur många elever som egentligen har upptäckt det och menar 
att lärarna måste göra mer för att få eleverna att fásta blicken på biblioteket. 

I övrigt pilpekar rektorn att han önskar att det fanns mer pengar att satsa på denna 
verksamhet. Som det är nu, tar lärarna med sig eleverna till datasalarna för att arbeta, 
vilket kanske kunde skett i anslutning till biblioteket. 

STUDIEREKTOR 

Denne man har arbetat inom den kommunala vuxenutbildningen sedan 1980. Då 
komvux inte var egen enhet vid d e ~ a  tidpunkt, blev det f i W t  fiåga om 
flllnadstjänstgöring, med de huvudsakliga arbetsuppgifterna förlagda tili 
ungdomsskolan. Undervisningen har fiamst skett i ekonomiska ämnen, men omfattar 
numera aven filosofi. Efier att ha gått ett år på konstskola, arbetade han utomiands i 
några år, for att senare itervända till Sverige och studierna. Resultatet blev slutligen en 
lärarexamen. 

Bibliotekets funktion 

Studierektorn menar att funktionen som referensbibliotek är den viktigaste. Ska man 
satsa mer på skönlitteratur, bör det handla om den lättlästa htteratur som 
invandrareleverna har behov av for att forbattra sina svenskkunskaper. Denna genre är . 

aven av betydelse for de svenskar som har las- och skrivsvårigheter. 
Träningsfinktionen är också viktig, då vi går mot en studieform som kräver alltmer 
sjalvständigt arbete och således kraver kunskaper i hur man söker kunskap i 
bibliotekens kataloger, databaser etc. 

Personal 

Att ha en utbildad bibliotekarie, vore det allra bästa, anser studierektorn. Dock är detta 
en kostnadsfiaga och han menar att man nu har det nast basta; en lärarbibliotekarie. 
Givetvis är det en omöjlighet att få en bibliotekarie, som endast har en tjänst på samma 
villkor som den nu ansvariga Imen.  

Personalstyrkan är, under omständigheterna, tillräcklig. Studierektorn anser att det är 
oerhört viktigt att skolbiblioteket är öppet. Denna möjlighet har man nyligen fått 
genom en ALU- arbetare, som arbetar heltid. En målsättning skulle kunna vara till 
gagn for skolbiblioteket, tror denne man, och betonar även vikten av att d e n  ska 
vara mätbara. Blåmåla har en ovanligt genomarbetad skolplfl, där det t ex s& att 90 
% av eleverna ska vara nöjda med skolan. 

Soverksamhet splan för "Blhala Kommun", 1994 



Ska biblioteket stå med i en sådan plan, bör aven dess mal gå att mata. En precisering i 
budgeten måste också finnas. Eftersom anviindarna av biblioteket är både läme och 
elever, borde det vara dessa grupper som formulerar dessa eventuella mal. Tyvärr är 
det dock, enligt studierektorn, vanligt att elevmedverkan "rinner ut i sanden". 

Lokal och bestånd 

Studierektorn har en önskan om ett större bibliotek, med många lasplatser i anknytning 
till bokrummet. De lokaler som finns i dag, är inte stora nog och om man ser t21 de 
ftnktioner som är de viktigaste for komvux skolbibliotek, är varken lokal eller bestånd 
tiiifiedsstäilande. Elever och likare går hellre till folkbiblioteket, for att ta del av det, 
betydligt större bestånd som finns där. För biblioteksvana användare "ter sig 
förmodligen detta bibliotek minimait", tror studierektorn och syftar p& skoans 
bibliotek. Han är aktiv medlem i skolans biblioteksgmpp och 1- således regelbundet 
de sambindningslistor som ges ut av Bibliotekstjänst. Denne man ser positivt p& 
möjligheten att vara med och utse den litteratur som ska köpas in. Givetvis ser vaxje 
medlem till sitt eget behov av relevant litteratur och det galler att n& en jämvikt i 
beståndet. Databaser som Artikel-sök, LIGO-BIB, och en del uppslagsverk pa CD- 
ROM, bör kombineras med en hel del kundvanlig referenslitteratur. Studierektorn 
menar att man måste ha en "uttalad linje, i fiåga om vad som ska köpas in". Ett visst 
motstånd mot att köpa in dyra böcker kan skönjas, vilket beror på det kraftiga svinn 
som förekommit. Denna litteraturintresserade man anser således att mycket fattas på 
skolbiblioteket och i dagsläget skulle han önska sig fler böcker inom filosofi-ämnet. 
Eftersom undervisningen i detta, för komvux, nya ämne startari januari 1995, vill han 
gärna se ett antal flosofiska originaltexter på bibliotekets hyllor. 

EU-information finns det gott om på skolan. Studierektorn anser ocksa att det material 
som finns i biblioteket är tiiiräckligi, med tanke på de ekonomiska resurserna. Man har 
prenumererat pli allt som kommit fran Europa-informationen. 

Datorisering 

Databaserad sökning som hjalpmedel i informationsarbetet, är inte bara en önskvärd 
utveckling, utan fiamför aiit nödviindig. Detta är speciellt viktigt, i och med det 
undersökande arbetssätt, som blir alltmer htradande, såval inom vuxenutbildningen, 
som p& ungdomsskolan. studierektorn menar att allt förändras hela tiden och "man 
maste 1tir-a sig att skaffa kunskap. ". I fiamtiden kommer man att behöva kunskaper vi 
inte har i dag. Aven om eleverna i dag inte ser fördelarna med detta arbetssätt, har 
studierektorn märkt att eleverna, i efterhand, kommer med positiva reaktioner p& det 
gare  sättet att arbeta. 



Studierektorn har inte, i undervisningssyfte, använt sig av skolbiblioteket, förutom när 
det har gällt vissa tidskrifler. I fiaga om ekonomi, konsumentratt etc, har 
konsumentverkets skrifter visat sig vara värdema. AUa som ska studera filosofi, 
maste någon gång läsa någon originaltext av en filosof Ett behov att komplettera 
laroboken finns också, eftersom denna egentligen är av skönlittern art. Som 
privatperson använder sig denne man mycket lite av komvux bibliotek. Han lånar en 
del p& kommunens folkbibliotek, men aven detta bIir mer sällan, d% han anser sig ha 
svårt att halla lhetiderna. Framfor allt laer studierektorn facklitteratur. 

Svenska B, enlig studierektorn, det ämne som mest använder sig av skolbiblioteket, 
aven om han med säkerhet vet att en av lärarna i samhäilskunskaplreligion, g&na 
anvander sig av biblioteksbaserad undervisning. Dock sker denna framst p& 
folkbiblioteket. Det arbetssättet är ett &te inför framtiden. Motståndet mot detta är 
stort bland eleverna, bland vilka det h s  en inställning, att " all undervisning ska 
bedrivas p i  ett speciellt sätt" och man kan naturligtvis första att det inte är lätt att , 
&dra sitt sätt att lära ut. "Vi står Uiför en gigantisk förändring av lärarrollen, och då 
kommer biblioteket in som en viktig resurs", menar studierektorn. 
Skönlitteratur kan vara användbar som exempelvis kurslitteratur, inom flera olika 
områden. Man kan se ett exempel på detta i Orwell's Dju?j4nmen, där man kan få 
värdefull information om organisationsteori, anser den litteraturintresserade mannen. 
Han är medveten om att användningen varit mycket låg, men han ser en ljusning i och 
med den ökade användningen av datorer. "Får man möjlighet att söka både litteratur 
och annat material för individuella arbeten, kan detta leda till en annan syn på 
bibliotekets möjligheter", säger studierektorn. 

Samarbete 

Att samarbete med, fiamfor allt, gymnasieskolans bibliotek leder till något bra är 
studierektorn övertygad om. Eleverna behöver, som tidigare nämnts, ha tillgång till ett 
ordentligt, djupt, bokbestånd utan att behöva ta sig n%gon längre sträcka. 
Studierektorn tog själv initiativet att göra studiebesök på gymnasieskolans bibliotek, 
eftersom han ville se exempel på bl a LIGO-BB's M o n ,  Artikel-sök och en del 
andra cdatabaser p i  CD-ROM. Sommaren 1994 togs ett beslut att man skulle skaffa 
dessa hjälpmedel, men det dröjde således h d a  till slutet av oktober innan n&gon 
aktivitet, betraffmde detta, sattes igång. 

Tack vare Iiirarnas pitryckningar, kommer det nu att bli möjligt att låna böcker fran 
gymmsiebiblioteket, aven om dessa först måste g& via komvux skolbibliotek. 
Studierektorn hoppas också pi  ett samarbete med folkbibliotek, att bnna  se deras 
bestånd, om inte on-line, s5 i alla fall p5 CD-ROM. Givetvis kostar allt det har pengar, 
men "det ska nog ordna sig". 



Studierektorn och de andra aktörerna 

Studierektorn tir, liksom de andra aktörerna, osäker på sin överordnades syn på detta 
bibliotek. Rektorn är mycket förtjust i modern teknik och darför positiv till Artikel-s6k 
och andra "CD-baser1'. Däremot verkar han, ealigt studierektorn, ha en viss negativ 
instälining till "gammaldags" böcker och är i stort sett medveten om bibliotekets 
finktioner, när det galler att söka kunskap. 

Rektorn anser aven att eleverna ska ha tillgång till bibliotek, men inte nödvändigtvis ett 
som är belaget i komvux byggnad, tror studierektom. Han sjäiv anser att rektorn är 
medveten om hans positiva inställning till skolbiblioteket. 

Inga direkta klagomål angående biblioteket har nått studierektorns öron. Tvartom vill 
Iihma, enligt denne man, ha biblioteket kvar på skolan. Problemet är, förvisso, att 
lokalerna är for små och de undervisande önskar ett bättre litteraturbestånd, samt olika 
databaser för materiaisökning. De lärare som ingår i biblioteksgruppen är förmodligen 
medvetna om studierektorns åsikt i denna fiaga, men i övrigt tror han inte att lärarna 
har funderat mycket över detta. Studierektorn vet att eleverna tycker att 
skolbiblioteket är för litet. Han menar att "kommer man fian skolor med stora, fina 
bibliotek, och har vissa förväntningar på vårt, så blir man nog besviken.". Eleverna har, 
enligt studierektorn, for mycket att göra for att fundera över hans syn på biblioteket. 

Pi komvux skolbibliotek i Blåmåla, finns ingen utbildad bibliotekarie. I stället ansvarar 
en svensklärare, med nedsättning i tjänsten, för detta bibliotek. Med hjalp av en 
biblioteksgrupp, sammansatt av olika &meslärare, avgör hon vilka böcker, tidningar 
och tidskrifter som ska köpas in. 

Skolbibliotekets funktioner 

Likarbibliotekarien anser att det viktigaste iir att serva eleverna med litteratur, när 
detta behövs for deras studier. Fritidsläsningen tillhör inte det primära, dessutom. 
hinner eleverna inte med att läsa så mycket extra. Referensböcker inom olika timneti är 
således mycket viktiga. Än s% länge anser inte den ansvariga läraren att kraven på 
relevant litteratur tillgodoses, utan att man måste visa på folkbibliotekets möjligheter. 
Det är också viktigt att eleverna lär sig att söka och hitta rätt bland bibliotekets hyllor, 
om inte annat, s% for studiernas skull. 



Lokal och bestånd 

Positivt är att lokalerna ligger centralt i skolan, men det är en alldeles for liten lokal, 
med för få arbetsplatser. Lärarbibliotekarien menar att det borde satsas betydligt mer 
p& att h a  rymiigare lokal, dock med samma centrala placering. Ser man till det lilla 
bestånd som finns, är utrymmet kanske tillräckligt för tiilflsillet, men den ansvariga 
läraren ser &då med oro på fiamtiden. Hon ställer sig, och skoiiedningen, fragan hur 
biblioteket ska kunna vaxa kontinuerligt, utan att ha plats för den inköpta litteraturen. 

Bestbdet av bocker, tidningar och tidskrifter är iredes alldeles för dåligt, anser 
lärarbibliotekarien. Även om det finns uppslagsverk, som Nationalencyklopedin, och 
en del annat inom referenslitteraturen, så finns det brister på en hel del områden. 
Lättläst litteratur, bl a för invandranindervisning, finns det relativt gott om och på . 
detta område kommer det att satsas mer pengar, enligt ett beslut fran skolledningen. 
Böcker i klass- och gruppuppsattningar, som tidigare varit utplacerade på 
institutionerna, har nu aveii registrerats som bibliotekslitteratur, for utlån, och man har 
på så vis fått en viss ökning av beståndet. Darigenom har aven hanteringen av dessa 
böcker underlättats. 

Vid bokinköp anlitas den biblioteksgrupp, bestående av lärare och representant fran , 

skoiiedningen, som h s  på skolan. Medlemmarna i denna grupp fiinderar p5 om den 
aktuella boken kommer att användas i undervisningen, eller om det är biittre med 
någon annan relevant bok. I detta sammanhang anser lärarbibliotekarien att BTJ's 
sambiidningslistor ger god vägledning, genom lektörerna. Alltför svårtillgänglig , 
litteratur köps inte in. Gruppens medlemmar ger också sjalva förslag på böcker, 
gällande deras egna ämnesområden. De lärare som inte ingår i gruppen tillfiagas och 
får givetvis gärna komma med egna förslag till inköp. Tyvärr sker detta alltfor sallan, 
enligt lärarbibliotekarien. Vid ett antal tillfällen lades sambindningslistor ut i 
personalrummet, där de snabbt försvann bland alla andra tidningar och tidskrifter. Man 
köper dock inte enbart fran Bibliotekstjänst, utan är aven besökare på de årliga 
bokreorna i kommunen. 

När det gäller tidningar och tidskrifter, anser den ansvariga läraren att man har ett 
relativt gott och valutnyttjat bestånd av just tidskrifler. Tidigare var det dock svårt för 
låntagarna att fa tag på dessa, eftersom öppethåiiandet var så dåligt. När ett nytt 
nummer utkommer, laggs det gamla antingen ned i elevutrymmet, eller ställs i 
tidningsboxar, d& hittills alla nummer 'står. Ett fåtal tidskrifter slsings. EU-information, 
finns det gott om på skolan, f i d o r  allt genom den undervisning som bedrivs i EU- 
kunskap, men aven i biblioteket. Det finns material både att ta med sig hem, och sådant 
man kan studera i biblioteket. 

Arbetsrutiner och datorisering 

Den större delen av de praktiska uppgifterna sköts av kanslisten, som bokvård, 
handhaimde av utlån och återlämning av böcker. 



Dock tar det som åligger den biblioteksansvariga, som genomgång av sambindning, 
skriva bestiibingar och ta hand om post, aildeles för lång tid. Två lärartimmar per 
vecka räcker givetvis inte till och således går en hel del fiitid At för detta ändamal. 

Både personalens och elevernas möjligheter att söka efter litteratur är nu pi  vag att 
forbtittras. Detta genom att man far ett registersystem, LIGO-BB, som nu läggs in på 
bibliotekets datorer. Datoriseringen är efterlängtad, eftersom man sedan en tid tillbaka 
inte får kort till sin katalog fian läromedelcentralen. Man har således, för ögonblicket, 
en ofuUständig katalog på skolan. Aven om lärarbibliotekarien tidigare varit skeptisk 
mot datorer, har hon insett det oundvikliga i denna utveckling. I de nya kursplanerna 
for komvux, ingår datoranvändning i betygskriterierna. För att bli godkand måste man 
kunna ta Eram information ur oIika databaser, och använda denna. Onskemal, i fiaga 
om databaser är bl a uppslagsböcker på CD-ROM. På skolan finns visserligen Stora 
Focus p& CD-skiva, men än s& länge passar denna bas inte till skolans datorer. Efter att 
ha sett vad som bjuds på gymnasieskolans bibliotek, önskar sig den ansvariga läraren 
även engelska uppslagsverk på CD-ROM. Det finns dock, aven har, en ekonomisk 
aspekt; p& CD-skiva blir inte uppslagsverket lika dyrt. Lärarbibliotekarien poängterar 
dock att man även måste ha sådant referensmaterial i bokform. 

Genom det undersökande arbetssätt, som numera föresprakas, behöver eleverna 
faktiskt tillgång till snabb information. Detta leder, enligt lärarbibliotekarien till en 
kvalitetshöjning på undervisningen. Informationsflödet är dock mycket stort och man 
skall samtidigt förbereda eleverna for studier på exempelvis universitet och högskolor. 
Mycket ska hinnas med på kort tid och man har grunder att gå igenom, innan man kan 
"släppa loss" eleverna i ett undersökande arbetssätt. Givetvis ar detta ett dilemma. För 
att kunna utvecklas som skola och få fram ett samarbete med andra skol- och 
folkbibliotek, behövs verkligen det gemensamma systemet LIGO-BB. Även om 
arbetet att mata in poster, inventera beståndet etc är tidsödande, så är det ändå 
nödvadigt . 

Arbetet som lararbibliotekarie 

Det viktigaste med arbetet i biblioteket är, enligt den ansvariga liiraren, att göra s& bra 
inköp som möjligt, med de minimala resurser som h s .  Kontakten med kollegorna är 
definitivt väsentlig, att få dem intresserade och känna att de står bakom henne. Det är 
skönt att veta att man arbetar för samma mal. 

För att arbeta som skolbibliotekarie anser lärarbibliotekarien att man bör kunna 
betydligt mer än vad hon kan. Kanske ha genomgatt en del kurser, innan man bö jat 
arbetet på biblioteket. Hon tycker också att det finns mycket som kan göras for att 
förbättra biblioteket. Framför allt behövs det mer tid for detta ändad ,  mer utbildning, 
ökade anslag och större lokaler. Lararbibliotekarien vill aven försöka se till att 
biblioteket blir den mediacentral det borde vara. Som laget är nu, vet ingen riktigt vad 
skolledningen har för planer gällande biblioteket. 



Vid behov tas det kontakt med rektorn, t ex vid önskemal om nytt datasystem och 
ökat öppethåliande genom en ALU-arbetare. Dock går det mesta trögt fiamåt. Det 
finns en del baksidor med att vara biblioteksansvarig, som att vara den som ständigt 
behöver tjata p% elever för att dessa ska iterlämna de böcker som lhats, samt att se 
dyrbara böcker försvinna. 

För att 6 ett verkligt bra bibliotek, skulle det nog behövas en utbildad bibliotekarie, 
anser den biblioteksansvariga läraren. Varje år skrivs en liten rapport till l:e 
skolbibliotekarien, innehållande information om vad som hänt under året som gått. 
Detta ger lärarbibliotekarien en möjlighet att tiinka igenom vad man vill med . 

verksamheten, eftersom ett d ska formuleras. 

Måisättning 

En malsattning att arbeta emot vore bra, menar lärarbibliotekarien. Skolbiblioteket 
skulle ha nytta av en överordnad plan, som representanter fiån alla skolor och 
skokontor enats om. I bö jan av komvux verksamhet, var lärarbibliotekarien med på 
vissa möten för skolbibliotekarier, men tyckte att hon "föll lite utanför ramen". Hon 
poängterar eftertryckligt vikten av att samarbeta med andra. Stor hjälp kommer fian 
gymnasiebibliotekarien, samt, fiamför allt, f3k1 l :e skolbibliotekarien, vars tjänst är en 
förutsättning för att de lärare i kommunen, som ansvarar för respektive skolbibliotek, 
ska kunna genomföra sima åtaganden. Har man ingen att fraga om råd, fungerar inte 
bibliotekstjänstgöringen, anser lärarbibliotekarien. 

Användning av biblioteket 

Lärarbibliotekarien sjäiv, använder biblioteket både privat och i tjänsten. Ofta tar hon 
med sig böcker in i klassrummet och har bokprat, eller föreslår olika litterära verk, 
som eleverna kan redovisa i klassen. Framför allt används biblioteket av sfi-lärarna, 
vilka behöver litteratur till sina studerande. Dock används det aven i 
svenskundervisningen, samt i historia och naturkunskap, där lärarna är engagerade i 
biblioteket. 

Detta skolbibliotek är inte särskilt välutnyttjat. a g a  elever tror, eniigt 
Iiimbibliotekarien, inte att det material de önskar finns där, p g a att biblioteket är så 
litet. Darför borde det finnas en kunnig person p% plats, en längre tid, tycker den 
ansvariga läraren. Användarutbiidningen utförs av svensklärarna. De ska g i  runt och 
visa hur det går till när man lånar, hade p i  det lilla skolbiblioteket och på det betydhgt 
större follrbiblioteket i kommunen. Det finns aven andra lärare, som g%r med elever dit, 
men det är inte säkert att de då ser på systemet och uppbyggnaden an sjalva 
biblioteket. Dessutom ingår det bibliotekskunskap, som ett kapitel i de flesta svensk- 
böcker. 



Lärarbibliotekarien och de andra aktörerna 

Lararbibliotekarien tror inte att rektorn anser det nödvändigt med ett bibliotek just på 
skolan, utan att man kan utnyttja de sammanlagda resurserna i kommunen battre om 
man samarbetar med gymnasieskolan och folkbiblioteket. Dock hoppas den ansvariga 
l-en att rektorn forstår att biblioteket är en viktig tillgång, både for henne och 
hennes kollegor. Övriga lärare inser säkert att verksamheten inte kan vara så mycket 
bättre, med de små resurser som finns. Tankar har fiinnits om att ge ut en enktit, med 
frågor angaende biblioteket, men detta har av någon anledning inte blivit av. Dock viil 
lararbibliotekarien gärna ha respons, både positiv och negativ, konstruktiv kritik. De 
andra lärarna har formodligen förstått att hon anser biblioteksfrågan vara viisentlig. 

Eleverna blir, enligt lärarbibliotekahen, mest besvikna på att biblioteket är så litet. De 
har förmedlats instäliningen, att det är viktigt med böcker, både av den ansvariga 
l-en och av övriga undervisare. Således har eleverna åtskilliga ganger fatt höra att 
man bör läsa mycket, uppsöka bibliotek och slå upp saker, när man inte vet svaret. 
"Det finns svar på aiiting, bara man försöker", lyder lärarbibliotekariens visdomsord. 

, I övrigt viii lärarbibliotekarien endast tillägga att det största problemet är svinnet. 
Detta är något som är svårt att åtgärda. Ett steg man fick ta, var att stänga biblioteket, 
när det var obemannat. Eleverna anses vara medvetna om orsaken till stängningen. I 
alla fall har denna lärare förklarat situationen Gr "sina" kursdeltagare. Man vet inte 
riktigt hur mycket som egentligen försvunnit och innan beståndet matas in i LIGO- 
BIB, måste man komma tillrätta med detta. Gallring har aldrig varit aktuellt. Det lila 
bestånd som finns, har hittills fått plats. Dock är lärarbibliotekarien medveten om att 
det finns böcker som aldrig ar utlånade. Så länge det finns plats, far dessa dock vara 
kvar i hyllorna. 

BIBUOTEKSPERSONAL 

Kvinnan som sköter bibliotekets kanslistgöromål, är egentligen anstäild på skolans 
expedition. Hon har arbetat på skolan sedan 1990 och bö jade med biblioteksarbetet 
hösten 1994. Det är positivt att ha dessa arbetsuppgifler tvii timmar om dagen, som 
omvaxling till den ordinarie sysselsättningen. Kontorsarbete, inom b%de privat och 
offentlig sektor, har präglat hennes yrkesliv och hon har, på £iitiden, vidareutbildat sig 
inom detta yrke bl a genom viss högskoleutbildning. 

Skolbibliotekets funktioner - kvalifikationer för ansvarig 

Framför allt anser kanslisten att ett skolbibliotek är ett måste. Referenslitteraturen b6r 
vara det viktigaste, men även böcker ur den skönlitterära genren behövs. Övriga 
Iirnktioner, som övningar i bibliotekskunskap etc, är saledes underordnade. 



Den som är ansvarig bör ha s& mycket kunskaper, inom detta område, som möjligt. Att 
ha en svensklärare som biblioteksansvarig fungerar utmärkt och &got egentligt behov 
av utbiidad bibliotekarie finns inte, enligt kanslisten. Hon litar pil att lärarbibliotekarien 
kan sin sak, och går in för sitt eget arbete med bokuppsättning och registrering av lån, 
som främsta uppgifter. En måisättning, utformad i samråd meilan skoiledning, larare 
och elever, skuile kunna vara positivt for utvecklingen av skolbiblioteket, menar 
kanslisten. Att ha dokumenterade mål bör göra det lättare att få fram ekonomiska 
medel ~ l l  bibliotekets behov. 

Lokal - bestånd - personal 

Kanslisten är nöjd med lokalens utseende och storlek. Hon anser att detta bibliotek är 
fullt tarackligt, med tanke på skolans storlek och ekonomi. Eftersom denna kvinna så 
nyligen bö jat med dessa arbetsuppgifter, tycker hon det är svårt att avgöra om 
bokbeståndet är tillräckligt, och om den litteratur som finns är relevant. Dock verkar 
det h a s  god tillgång till tidskrifter. Kanslisten har lagt märke till att en del av de 
elever, som besöker hennes arbetsplats, tycker att biblioteket är för litet och har dåiigt 
med böcker. Hon påpekar speciellt, att man i ca ett års tid, medvetet legat lågt med 
bokinkQp, eftersom man inte varit säkra på hur bibliotekets fhmtid skulle se ut. Det 
finns bibliotek i skolans närhet, som skulle kunna bli aktuella for samarbete, 
exempelvis gymnasieskola och folkbiblioteket, vilka båda är belägna på gångrysthd 
från komvux. 

Hittiils har det inte varit fiaga om något särskilt samarbete med kanslisten, i fiaga om 
bokinkop, men hon är givetvis väikonken med förslag p& såväi aktuell litteratur, som 
relevanta tidskrifter. Lärarbibliotekarien skall, i sällskap med kanslisten, få lite vidare 
information och utbildning av kommunens l :e skolbibliotekarie, vilket upplevs 
positivt. Det bör finnas alla typer av böcker p8 detta skolbibliotek, dock finns det inte 
medel för detta ändamål. Man måste ändå vara lyhörd for elevernas, och övrigas, 
förslag. Den EU-information som finns på skolan är, enligt kanslisten, tillräcklig. , 
Skuile den utökas, borde det h a s  en sakkunnig p i  plats. Dessutom utnyttjas inte det 
material som finns, trots att man både kan läsa det i biblioteket och ta med det hem. 

Personalstyrkan är lagom, tycker kanslisten, om man ser till de tvi timmar biblioteket 
tidigare hade öppet. Nu, när man har öppet hela dagen, behövs givetvis någon som 
finns på plats hela tiden. P g a det stora svinn man haft, är således bemanning en 
nödvandighet för öppethållande. Tack vare att en ALU-anstalld kvinna ska vara 
placerad pil skolan i ett halvår, kan man nu hålla biblioteket öppet. Detta känns 
naturligtvis bra för alla inblandade och kanslisten behöver nu inte heller lägga ned så 
mycket tid på biblioteket som tidigare. Det ordinarie arbetet kräver också en hel del av 
henne. 



Användning 

Själv är inte kanslisten någon stor användare av biblioteket. Då och då har hon dock 
lånat böcker privat, och nu anser hon sig ha betydligt större möjlighet att hitta bra 
böcker. Biblioteket var vid terminens början inte speciellt valutnyttjat, men kanslisten 
tycker sig marka en ökning av antalet besökare. Att skolbiblioteket hade öppet så 
&lan, var formodligen en av anledningarna till att så f% kunde utnyttja det. 

Kanslisten har, p g a den korta tid hon arbetat i biblioteket, svårt att urskilja vilka 
ämnen som mest använder sig av bokrummet. Dock har hon märkt att 
invandrargrupperna är stora användare. Annars är det mest svensklärarna som 
kommer, aven om man då och då kan skymta någon av de andra pedagogerna. 

Datorisering 

Det är nyttigt att kunna använda sig av databaserad sökning i informationsarbetet. 
Kanslisten menar att det finns mycket utrustning som är förberedd for utökad 
datoranvändning. Komvux ska kunna ta del av de bestånd, som andra skolor i 
kommunen har, genom en gemensam databas, LIGO-BIB. Detta är av stor betydelse 
for utvecklingen, anser kanslisten. Denna databas, och de som eventuellt kommer 
senare, bör b a s  i biblioteket, men aven på andra platser i huset som komplement. 
Datoriseringen ses också som en av förutsättningarna for att kunna arbeta på det 
undersökande satt, som nu fik allt större genomslagskraft i skolorna runt om i Sverige. 

Kanslisten och de andra aktörerna 

Kanslisten hoppas, och tror, rektorn anser att biblioteket blivit bra, efter de 
omständigheter som finns. Samtidigt är hon medveten om att rektorn förespråkar ett 
utnyttjande av närheten till folkbiblioteket och gymnasieskolorna. Själv diskuterar hon 
sällan bibliotekets angelägenheter med rektorn. Lärarna uppskattar den centrala 
placeringen, som gör bokrummet mer lättillgängligt än tidigare. Kanslisten tror lärarna 
är medvetna om att hon tycker om sina nya arbetsuppgifter och att hon försöker vara 
lyhörd for eventuella önskemål.'Att en del av eleverna tycker att det är för litet 
bibliotek, anses vara helt klart, men de studerande lär sig att hitta snabbt och för övrigt 
tror kanslisten att verksamheten är omtyckt av de flesta. 

Jag har intervjuat sex heslärare, förutom lararbibliotekarien och den studierektor 
som aven agnar sig &t viss undervisning. De sistnämndas åsiier redovisas separat och 
ingår således inte i detta avsnitt. Lärarna, som undervisar i svenska, engelska, religion, 
samhallskunskap, naturkunskap och datakunskapfrnatematik, är utvalda for att det ska 
bli så stor bredd som möjligt i materialet. Varken lärarna eller jag gör anspråk på att 
tala for hela lärarkåren. 



Såiedes är det fiaga om ett strategiskt urval och där utifrån se om det kan b a s  någon 
trend i svaren. I denna redovisning utgår jag fian de allrntinna kiktema, för att sedan, 
mer i detalj peka på åsikter som är utmärkande for någon. 

Under denna rubrik vill jag även ta med lite bakgrundsinfionnation om de olika latarna, 
eftersom jag vill påvisa deras tidigare erfarenheter. Givetvis är jag medveten om att 
flera av dessa lärare undervisar i mer än ett ämne, men jag benämner dem ända som 
representanter för ett W e .  

Bakgrund 

Engelskläraren har arbetat på kom& i ca åtta år, dock har hon 39 års erfarenhet av 
undervisning pil alla stadier. I grunden hon folkskollärare, men har fhnftbr allt 
koncentrerat sig på språk. Något längre erfarenhet av vuxenundervisning har 
naturkunskapsläraren, med sina tio år på komvux. Innan dess undervisade han på 
läroverk och senare högstadium, hela tiden i samma ämnen; biologi, naturkunskap och, 
i viss mån, geografi. Läraren i datakunskap har arbetat här i ca fem år. Undervisningen 
har skett i dataämnen, matematik och naturorientering. I grunden är han naturvetare 
och arbetade i några år på ett laboratorium, i en närbelägen kommun. Han beslöt dock 
att satsa på en h t i d  som lärare och efter lärarhögskolan undervisade denne man på 
ett högstadium, i matematik och kemi. 

Läraren i svenska har inte enbart lärarbakgrund, vilket hon anser viktigt att påpeka, 
utan har även sysslat med journalistik, reklam och information. Hon har undervisat i . 

svenska p& lärarhögskola, samt, i tjugo års tid, undervisat på fem stora komvux- 
enheter och således sett flera olika exempel på hur komvux-verksamhet kan bedrivas, 
även ur bibliotekssynpunkt. Religionskunskapsl&aren har arbetat på Blhåla komvux i 
ca ett och ett halvt år och undervisar i samhallskunskap, religion och historia. Efter att 
ha läst in en fil kand, har han forskat och undervisat parallellt, varefter han läst in 
pedagogiken för sin fil mag. Hela tiden har det handlat om samma ämnesområden. 
Läraren i samhallskunskap har drygt tio års erfarenhet av komvux. Det bajade i liten 
omfattning, vid sidan av arbetet som högstadielärare, och växte senare till en 
heltidstjänst inom vuxenutbildningen. Han undervisar &amfor allt i samhällskunskap, 
men aven i geografi och rattskunskap. 1970 bo jade arbetet på högstadiet och innan 
dess handlade yrkeslivet om olika vikariat och "extraknäck", exempelvis som 
brevbärare. Detta bl a for att finansiera studierna. 

Skolbibliotekets funktioner 

Att skolbiblioteket ska tillhandahålia referensmateriai, anser lärarna vara den primära 
fiinktionen för komvux bibliotek. G i v e ~ s  först och fiamst till eleverna, men även att i 
hög grad tillgodose lärarnas behov av relevant, aktuell information. Den svensklärare 
jag talade med, ansåg dock att man i detta fall fiamst fick se till träningsfiinktionen, att 
fa folk att använda biblioteket på ett bra, effektivt sätt. 



Hon menade aven att det är av yttersta vikt att eleverna sjalva söker och skaffar sig 
material och på så vis far se vilken mängd av information det finns i världen. En annan 
åsikt, fian engelskläraren, är vikten av tillg~giighet. Både att biblioteket är bra 
placerat och att det ska vara öppet. Läraren i datakunskap menar dessutom att man 
&ven borde kunna anviinda biblioteket som en läsesal, vilket inte är möjligt nu p g a 
platsbrist. Att eleverna ska ges tillfäile att söka källor och samtidigt kunna tillägna sig 
kunskaper ur kallmaterial, poängteras särskilt av religionskunskapsl&aren, som även 
pipekar att han helst använder sig av folkbiblioteket. Orsaken till detta är att han anser 
komvux bibliotek vara mycket dåligt. - 

Personal 

Dessa sex lärare verkar vara överens om att man inte behöver nilgon utbildad 
bibliotekarie, aven om det är önskvart med viss kunskap om bibliotekets 
sammansättning och system. Samhällskunskapsläraren anser att det behövs någon som 
kan "lotsa fram" användaren till en lösning av problemet eller Eragan man vill ha svar 
pil. Denne lärare har en "misstanke" om att man genom formell bildning har större 
chans att behärska arbetssituationen. Detta är en åsikt som delas av engelskläraren, 
som dock påpekar att utbildning inte är någon saker faktor för gott genomförande av 
arbete. Det finns de som är talangfulla av naturen, utan just utbildning. Läraren i 
religion menar att det fiarnför allt krävs rejäla kvalifikationer av läraren, som bör 
"handleda och ha ordentlig kunskap om bibliotek och arkiv". Denne person bör också 
vara s& pass insatt att hanlhon kan skaffa in relevant litteratur och tidskrifter, efter 
önskemål fian institution och lärare. Det verkar vara särskilt önskvärt med 
fackkunskaper vid inköp av litteratur och läraren i datakunskap framhåller vikten av att 
det finns en arbetsgrupp, som bestämmer beståndets urval. Svenskläraren har en 
bestamd åsikt, att hon hellre ser ordentligt med tillämplig litteratur i biblioteket, än en 
bibliotekarie, som ekonomiskt sett skulle minska möjligheterna till bokinkOp. 

Angående "personalstyrkan" i skolans bibliotek är åsikterna mer blandade. De flesta 
anser &di att det ar en framgång att det överhuvudtaget finns någon p i  plats. P& så 
vis kan man i all fall ha öppet, utan att det försvinner så många böcker. 
Religionskunskapsläraren är den som mest propagerar för mer personal. Han anser att 
det bästa vore om en person med gedigna kunskaper, inom olika områden, hade hand 
om biblioteket på heltid. Dock menar denne lärare, liksom rektorn, att ett stort, 
samordnat bibliotek med samlade resurser, vore det mest önskvärda. Den lärare som 
undervisar i samhallskunskap tror inte att arbetsgivaren är speciellt tillrnt)tesg&ende, 
när det galler bibliotekshanteringen, vilket formodligen är ett problem på iilla skolor. 
Mest väsentligt är dock att skolbiblioteket är bemannat och öppet. 

Möjligheten att genom en särskild målsättning förbättra bibliotekets position, möts av 
lärarna med både skepticism och positiva reaktioner. Den i religion undervisande 



Iihren, tycker att det vore positivt med en plan, där målen satts av lärarna och man 
visar p i  de behov som finns. Givetvis måste detta sedan förankras hos skolledningen. 
Samma å s i i  innehas av svenskläraren, som aven menar att Blåmåia, "som utger sig för 
att vara en utbildningsstad, bör ta en mycket markerad stallning i denna fiiga". Hon 
anser aven att det bör finnas folk på samordnande positioner, med överordnad 
fbnktion, for att se till att biblioteken växer, utvecklas och används. "Tomma bibliotek 
är ingenting att ha", menar hon. Läraren i datakunskap papekar att det &r svårare att 
viRa bort något som är skriftligt dokumenterat. Aven om en del förändringar etc, kan 
verka dyrt, menar han att det aildeles säkert finns en del pengar, som kan omfördelas 
bland de behtliga resurserna. Naturligtvis beroende p i  vilken form av förändring som 
är aktuell. Denne lärare är den enda, som direkt menar att eleverna borde få styra 
arbetet med formulering av måisättning, aven om också lärarna bör få "säga sitt". 
h i g a  l h r e  är ytterst tveksamma till om en målsattning verkligen skulle föra . 

utveckiingen av biblioteket framåt. De befarar att "det blir som vanligt insatt i en pärm 
och syns inte till mer.". 

Lokal och bestånd 

Samtliga intervjuade är överens om att bibliotekslokalen är alldeles for liten. 
Svenskläraren framhåller dock att den kan racka tiii om man ser till böckernas antal. 
Positivt är att lokalerna är så centralt belägna i fastigheten, menar 
naturkunskapsläraren. Dock anser han att det borde finnas arbetsplatser i anslutning till 
biblioteket, i stället for att dessa , som nu, ska vara placerade i källaren. Läraren i 
samhällskunskap skulle vilja ha möjlighet att g6 in och låta olika grupper arbeta, vilket 
är en omöjlighet i dag. Aven han skulle uppskatta fler enskilda arbetsplatser åt 
eleverna. 

Angaende beståndet, är lärarna i stort sett överens om att det finns alldeles för liten 
mängd litteratur. De elever som studerar på komvux är i behov av ett betydligt större 
bestånd, ett större djup än vad som finns nu. Samhällskunskapsl~en anser inte att 
det räcker med de allmänna uppslagsverk som finns nu, utan efterlyser just detta, 
omtalade, djup. Han pipekar aven att det mest är en ekonomisk fiaga. Läraren i 
svenska menar att det bäst fungerar i sin demonstrationsroll. Saken ses p i  ett annat 
sätt av engelskläraren, som är av den åsikten att skolbibliotekets bestånd är både 
tillräckligt och relevant. Hon förvånas av det kontinuerliga flödet av nyanskaffad, 
aktuell litteratur, såväl ur den skön-, som facklitterära genren. 

Vid bokinköp tycker alla att de får vara med och paverka bokurvalet. Framför aiit via 
olika tips &ån h a r e  som sett digon bok de önskar använda sig av i undervisningen. 
Lararen i datakunskap blir oftast tWågad om relevansen i olika tidskrifter. 
Naturkunskapslihren sitter med i biblioteksgruppen och piverkar p i  så vis de inköp 
som görs. Följden av detta blir, givetvis, en vä@lld hyiia med miljö- och llgturidctad 
litteratur. Läraren i religion ser här ett kompetensproblem. Han menar att det, i det här 
fallet, vore önskvart med en, på området, utbildad personsom kunde vagleda i fiåga 

' 

om urvalet. 



Denne man framför aven att det vore önskvärt med läsapparatur för microfkat 
material, som dagstidningar och folkbokfdringsmaterial. Detta finns visserligen på 
folkbiblioteket, men där är det oftast både trångt och bokat. Ett utvecklat tidningsrum, 
samt en koppling mellan studierum och bibliotek vore tWedsställande. Dessutom 
poängteras vikten av tillgång till foikbibliotekets beståndskatalog. De flesta lärarna 
Clnskar sig aktuellare facklitteratur. 

Att det finns Wckligt med EU-material på skolan, är flertalet larate överens om. De 
är medvetna om att informationen är placerad i biblioteket och på skolan i övrigt. Tack 
vare ämnet Europa-kunskap, är detta bestånd "sakrat". 

Datorisering 

Samtliga intervjuade lärare anser att datorisering är ett måste, aven om detta faktum 
ter sig en smula skrämmande for somliga. Dock är bl a samhällskunskapsläraren av den 
&sikten att databaser, som Artikel-sök, ger utmärkta möjligheter att fa firn aktuella 
debattartiklar ur tidningar och tidskrifter. Han berättar aven att han mött motstånd, när 
han för elever föreslagit användning av Skol-sök. Eleverna har, enligt denne lärare, 
inbillat sig att de aldrig kan 1B.m sig att utnyttja denna bas. Uppsiagsverk pi3 CD-ROM, 
vill denne lärare också ha, vifket är en önskan som aven delas av läraren i 
religionskunskap, som ofta använder sig av datorer i undervisningen. Svenskläraren 
anser inte att det är viktigast att kunna söka, utan att ha fardighet i att tillämpa den 
kunskap man fatt fi-am. Tidsbesparingen tas också, av läraren i datakunskap, upp som 
ett viktigt argument for datorisering. Deme man önskar sig också ett ordentligt 
utbyggt CD-ROM-nät på skolan, samt modem, for att kunna gå in i externa databaser. 
Han menar att det är viktigt att "vem som helst" kan förstå och använda sig av den 
information, som finns i de olika databaserna. En bas, som skulle kunna vara 
användbar fdr komvux elever, är Data-arkiv, där TT'S nyhetstelegram finns inlagda 
fian 1980-talet och fiam till idag. 

Aven de lärare som inte är lika positiva till datorisering, medger att man sparar mycket 
tid p8 sidan användning. , 

Användning 

För det mesta kommer biblioteket, på ett eller annat sätt, in i undervisningen. Inom 
religionskunskapsundervisningen, använder man sig dock av kommunens folkbibliotek. 
Denne larate undervisar aven i historia och fiarnför allt i det ämnet, s t a s  biblioteket i 
centrum. Det gäiier att hitta och tillgodogöra sig informationen, något som är standigt 
&terkomande. Biblioteket kommer in i samha1lskunskapsundervisningen när Itimen, - - 
eiler eleverna, söker efter material som kan användas pil lektionk-na. Varje vecka ser 
svenskläraren till att hennes elever kommer i kontakt med biblioteket. Ca tre veckor in 
på varje termin, visas skolbiblioteket for nya elever, därefter skickas elever in gruppvis 
för arbete i de lokalerna. 



I naturkunskap, där läraren sitter med i biblioteksgruppen, känner undervisaren till att 
det finns relevant material for hans elever. Han hänvisar ofta eleverna till den 
litteraturen. Engelskläraren använder sig inte av biblioteket i sin undervisning p g a att 
det finns för få engelska böcker och tidskrifter där. Numera är det dock så att de 
böcker som tidigare var placerade på engelsk-institutionen, flyttats in i biblioteket, så 
även i detta fall kommer biblioteksanvändningen att öka. Inte heller läraren i 
datakunskap säger sig ha användning for skolbiblioteket i undervisningen. De böcker 
han anser sig behöva, står i hans arbetsrum, som ett mindre institutionsbibliotek. 

Den privata anviindningen av komvux skolbibliotek, är minimal. Det är, av dessa 
lärare, endast datakunskapsläraren som lånar hem litteratur därifhin. Han poängterar 
att det är svart att låna i arbetssyfte, eftersom de böcker som erfordras i hans ämne, 
snabbt blir inaktuella. Engelska läraren köper hellre sin privata litteratur, än att låna 
något på biblioteket. Att lära eleverna göra sjalvständiga uppgifter, är det viktigaste 
for svenskläraren, som mycket sallan lånar for privat bruk. 

Svenskan är det ämne som anses ha störst användning av skolbiblioteket, även om de 
samhällsorienterande ämnena är stora användare. Svenskläraren menar att frekvensen i 
användningen mer beror på vilken lärare man har, än på själva ämnet. Dock säilar hon 
sig till de som tror att hennes ämne har störst nytta av det kunskapsrika rummet. 
Läraren i naturkunskap tycker sig ha märkt att invandrargrupperna ofta är i biblioteket, 
liksom de olika spraklärarna. Många som går den grundläggande vuxenutbildningen, 
tycks också söka sig dit. 

l :e skolbibliotekarien menar, som serike i uppsatsen kommer att visa sig, att ett bra 
bibliotek är ett måste for en tillämpning av det undersökande arbetssättet. Detta , 

bestrider ingen, utan de flesta understqker i stället vikten av att arbeta på det viset. 
Samhäliskunskapsläraren anser , att ju större underlag for kunskapsinhämtande man 
har, desto bättre är det. Dock är tiden, som alltid, ett problem. Eleverna ska hinna med 
texten i läroböckerna också, vilket inte alla klarar. Naturkunskapsläraren tycker att det 
"självständiga lärandet är ett viktigt komplement till den ordinarie undervisningen", 
men även han påpekar vår tids ständiga problem, tidsbristen. Ska man ha en 
fördjupningsuppgift, eller liknande, i datakunskap, menar den läraren att det gäller att 
man har mycket aktuell litteratur på biblioteket. Detta kan vara svårt i ett ämne, där 
litteraturen, som längst, &r aktuell i något år. En.lärare, den i engelska, var dock 
kraftigt emot detta undersökande sättet att arbeta. Hon anser att eleverna har stort 
behov av vagledning, och har rätt tiil denna. I stäilet fbr att "springa runt" i biblioteket 
och p& så sätt spilla värdefull tid, kan man fa bra grund, genom den konventionella 
katederundervisningen. Dessutom anser inte denna lärare att det undersökande sättet 
är undervisning, utan mer handlar om självstudier. 

Att använda skönlitteratur, i undervisningssyfie, är något som en del lärare har svht 
att tänka sig, om man undantar de i svenska undervisande pedagogerna. De ser 
skönlitteraturen som ett komplement till den vanliga undervisningen i vårt modersmål. 
I engelska kan mycket tillföras genom romaner och noveller på det språket och den 
läraren menar att man genom den formen av litteratur, får "en annan inblick i engelsk 
historia och levnadssätt". 



Läraren i naturkunskap anser att användandet av skönlitteratur iir beroende på vilken 
inriktning man har på sima studier. Humanistiskt sett , finns mycket att vinna, medan 
man ur teknisk synvinkel har svårt att se någon mening med sådan "bredvidläsning". 
Svenskläraren anser att man lär sig både religion och psykologi battre, genom att läsa 
romaner, d även historia och samhällskunskap. Läraren i det sistnihmda ämnet lyfler 
speciellt firn Utvandrar-serien av Moberg och Fogelströms Stockholmsskildringar, 
som han anser vara en bra referensram for antingen egna reflektioner, eller 
diskussioner i Idassen. 

Enligt religionskunskapsläraren ger skönlitteraturen individuella "avtryck av t ex 
religiösa attityder, olika tidsperioders förhåilningssätt i etiska ftågor eller rena 
miljöskildniig~". Att fördjupa sig i god skönlitteratur, är något denne lärare 
förordar. 
Biblioteket kan således, enligt flera larare, användas för ett flertal &damål. 

Samarbete 

Framför allt verkar lärarna vara inriktade på samarbete med ett av 
gymnasiebiblioteken. I och med att man nu ska f"a viss tillgång till deras bestånd, via 
fjärrlån, ökar också möjligheterna till snabbare litteraturhantering, vilket lärarna 
uppskattar. Önskemål om samverkan med folkbiblioteket har också framförts, men i 
skrivande stund är utgången av dessa förhandlingar oviss. 

Larama och de övriga aktörerna 

Religionskunskapsláraren tror att rektorn i d a  fall har ett visst intresse för biblioteket, 
vilket grundar sig på att rektorn försöker fa till stånd ett samarbete mellan kommunens 
olika bibliotek. Läraren förmodar att skolledaren är medveten om hans egen 
ståndpunkt, att komvux bibliotek ar undermåligt. Den lärare som undervisar i 
engelska, är osäker på rektorns syn på skolans bibliotek, men menar att rektorn ailtid 
är mån om att få det bästa till sin skola. I övrigt är lärarna mycket osäkra på hur deras 
skolledare ser på verksamheten. De är givetvis medvetna om den mannens önskan om 
samarbete och likaren i datakunskap tror inte att rektorn vill ha något bibliotek p% 
komvux. Han tror inte att rektorn har reflekterat över Iärarnas åsikt angaende 
biblioteket. Dock är skolledningen klar över att denna lärare har köpt in relevant . 

litteratur till sina ämnen. Naturkunskapslämen tror att rektorn varit tveksam t 8  
verksamheten, men nu, i och med den nya skolan, tycker att biblioteket måste finnas. 
Att rektorn skulle ha funderat över l&arnas tankegångar, angående skolbiblioteket, 
b e r  denne man inte for troligt. Rektorn har gjort ett kluvet intryck på svenskläraren, 
som tror att komvux skulle haft ett battre bibliotek om de ekonomiska 
förutsiitbingarna varit större. Dema lärare menar att rektorn skulle "behöva läsa 
l&oplanen battre", samt studera utvecklingsideer fian andra ställen med 
vuxenutbildning, i syfte att fórstå att man inte kan bedriva undervisning med enbart 
läroböcker i ett infonnationssamhalle. 



Då kanske han skulle inse vikten av att ha ett ordentligt bibliotek i huset. Denna lärare 
är övertygad om att rektorn vet var hon står i den här fragan, att hon önskar ett lika 
stort och fint bibliotek, som det gymnasieskolorna i kommunen har. I vilket fall d s t e  
man få till gång till deras bokbestånd. Även samhällskunskapsläraren har en blandad 
uppfattning om rektorns åsikt. Läraren vet helt enkelt inte om rektorn vill ha ett 
bibliotek överhuvudtaget. I bland tycker, enligt denne lärare, rektorn att allt är bra som 
det är, ibland att bibliotek är något helt onödigt och emellanit har vikten av samarbete 
betonats. Denne lärare anser dock att ett motstånd mot den biblioteksansvariga 
lärarens önskemål har märkts. 

Rektorns idealbild, att ha alla kommunens bibliotek samlade under samma tak, kanske 
är ekonomiskt gångbar, men om denna vision är realistisk låter läraren vara osagt. 
Denne pedagog tror att rektorn är medveten om hans &ii. Möjligen har lärarnas 
allmänna uppfattning, att det måste finnas ett bibliotek, forts fiam. 

I allmänhet känner lärania inte till så mycket om varandras åsikter i detta ämne. När 
det blev aktuellt med den senaste flytten av komvux, uppkom dock en diskussion om 
bibliotekets existens, dar det framkom att, i stort sett, alla lärare anser att det bör 
finnas ett bibliotek p& skolan. Naturkunskapsläraren säger sig inte ha hört några 
direkta klagomål angående verksamheten, men tror att lärarna är ganska splittrade i 
sina ilsikter. Läraren i datakunskap menar att man fiamfor allt tycker det är positivt att 
böckerna är samlade på samma plats, i biblioteket. Att de lärare som var med och 
byggde upp skolbiblioteket är relativt nöjda, tror svenskläraren, som själv blev 
chockerad över det minimala bibliotek som komvux i Blåmåla hade att erbjuda. Hon 
tycker att, om nu övriga lärare är så positiva till bibliotek, som de säger sig vara, borde 
de aven utnyttja det som finns, vilket nu görs i mycket liten utsträckning, En annan 
uppfattning, som innehas av läraren i religionskunskap, som är säker på att de övriga 
lärarna ser på skolbiblioteket med samma, negativa syn, som han själv har, d v s att det 
är för litet och för dåligt. 

De tiWågade lärarna är osäkra på vad elevema tycker om skolans bibliotek. Läraren i 
naturkunskap tycker sig ha märkt en tendens att eleverna heiire går till folkbiblioteket 
for att leta material, men menar att de gärna hade velat ha tillgång till ett skolbibliotek, 
d& man kunnat slå sig ned p4 håltimmar o s v. Samhällskunskapsläraren har inte hört 
några direkta reaktioner fiån eleverna, men tror att dessa hellre går till folkbiblioteket, 
dels för skönlitteraturen, dels for att ta del av referensmaterialet. Komvux 
skolbibliotek anses förmodligen vara for litet. Denne lärare kan aven tänka sig att 
eleverna tror lärarna tycker att biblioteket är Gr litet. I religionsundervisningen har 
l m e n  Iiamst märkt imtation över att biblioteket aldrig var öppet tidigare. Kritiken 
har nu mildrats en aning, eftersom man nu har generösare öppettider. Svenskläraren 
menar, något ironiskt, att elevema i aiia fall är bra p i  att ta hem böcker, för att inte 
lämna tillbaka dem. Det skulle kunna bli en annorlunda inställning bland eleverna, om 
de fran bö jan fick I&a sig grunderna i bibliotekskunskap, i den grundläggande 
undervisningen. På så vis skulle det bli en självklarhet att gå till biblioteket för att ta 
fiam arbetsunderlag. Även denna lärare känner således av elevernas motstånd mot det 
iiila biblioteket, men hon vet inte om de studerande kanner till vad lärarna har for 
inställning i biblioteksfragan. 



h r i g a  kommentarer 

h e n  i datakunskap ser biblioteket som en "trivsam inrättning", där han k m e r  sig 
val till mods. Han tycker att det finns "en rogivande stamning med alit det samlade 
vetande som är placerat där1@. För komvux del, liksom för övriga bibliotek, är det 
viktigt att det finns folk som kan visa hur den nya tekniken fingerar. 

Låntagarna måste förstå att datorer inte är nigot farligt, utan ett hjälpmedel. "Att få en 
bred utbiidning i att använda en dator, är snudd på en demokratisk rättighet", anser 
denne l h r e .  Svenskläraren tycker att man borde bygga ut gymnasieskolans bibliotek, 
se tiU att de far resurser att ta emot även komvux elever. Hon anser att det ligger "en 
hktansvärd orättvisa" i att endast ungdomsskolans elever ska ha tillgång till de 
välutrustade biblioteken, eftersom "komvux elever har minst lika bråttom till högskolor 
och universitet, som ungdomarna". En bra utbildning fordrar aven ett bra bibliotek for 
insamling av material. Detta ar aven viktigt för att komvux inte, som vanligt, ska ligga 
tio till femton år efter sin tid, menar svenskläraren. Läraren i samha1lskunskap vill ha 
ett långt öppethållande, så biblioteket blir till en självklar resurs, dit man när som helst 
kan gå och hämta information. 

ELEVERNA 

Dessa intenjuer har gjorts med sammanlagt tolv elever, med följande indelning: Två 
kvinnor och tvii män på vardera samhällsvetenskapligniumanistisk-, 
teknisklnaturvetenskaplig- och ekonomisk inriktning. De har studerat varierad tid på 
komvux, allt fian ett halvår, till fjra år. Även åldrarna på dessa personer skiftar fran ca 
20 till 40 år. I detta fall gör jag ingen speciell undersökning angående hur åldern 
piiverkar iisiktema. Liksom med lärarnas intervjuer utgår jag *ån det allmänna och går 
in på de meningar som är utmärkande för någon. 

Bakgrund 

De *a jag intervjuat på samha1lsvetenskaplighumanistisk inriktning är Ludiig, som är 
33 år och går andra terminen på komvux. Han har familj, fni och två små barn och 
saledes begränsad tid att läsa läxor pa. Per är 40 år, har tidigare gatt den ' 

grundläggande utbiidningen, och går nu den gymnasiala delen av utbildningen. Även 
han har familj. Sammanlagt har han gått på komvux i @a år. Josefin är 23 23 gammai 
och har gått ett och ett halvt år p5 komvux. Hon har inga barn, men en pojkviin. Karin 
har gått en termin på skolan och är 25 Ar. Hon har viss biblioteksbakgrund, da hon 
under en tid arbetat p& ett museibibliotek. 



P i  ekonomisk inriktning kan vi h a  Kalle, som är 22 år och har gått på komvux i tv& 
år. Han är ensamstående och har datorer som ett stort intresse. Arne är 30 år och går 
sin tredje termin på denna utbildning. Anneli går sin fjärde termin och är 35 år. Hon 
har famiij och barn. Malin, som är 45 år, har tidigare gått grundläggande utbildning 
och har sammanlagt gått tre år. 

Teknisk Ohriktning har Elof, 25 &r, valt. Han har gatt två år p& skolan och bor 
fortfarande i föraldrahemmet. Johan har gått tre år på komvux och är 35 år. Kvinnorna 
representeras här av Lisa, som är 40 år och har gått tre år här, inkiusive grundläggande 
utbildning. Hon har familj. Tina är 30 år och har gatt tre terminer på denna inriktning. 
Hon är ensamstående och har ganska gott om tid att läsa. 

Skolbibliotekets funktion 

De studerande är helt eniga om att biblioteket ska finnas till for referenslitteraturens 
skull. Framför allt anser man att det är viktigt att kunna leta relevant material för sina 
studier, i den byggnad man huvudsakligen befinner sig i. Josefin fiarnhåller att det är av 
stor vikt att biblioteket är öppet, så man under dagens lopp har möjlighet att söka den '- 

information som fordras. Den allmänna uppfattningen är att skönlitteratur, for 
förströelseläsning, hör folkbiblioteket till. Endast Kalle vill ha mer skönlitterära böcker 
p i  skolbiblioteket. Lexikon och encyklopedier, ses däremot som en direkt 
nödvändighet. 

Personal . 

Endast Arne ansåg, med bestämdhet, att det borde b a s  en utbildad bibliotekarie p i  
skolbiblioteket. Övriga menade att det var mest väsentligt att personalen har kunskap 
om olika sorters litteratur, vet hur man kan finna relevant material för det man håller 
pfi med, samt kan hjälpa till om behov av detta uppstår. Elof ansåg även att personalen 
ska kunna ge förslag och ideer, angående litteratur. Att det räckte till med en lärare, 
med kunskap om vilken litteratur man behövde tyckte Josefin. 

Ma, utom Kalle och Arne, menade att personalstyrkan, på en heltidsanstad ALU- 
arbetare och en kanslist, två timmar om dagen, är fullt tillräcklig. En av de övriga, 
Arne, var, som tidigare nämnts, helt inne på behovet av en utbildad bibliotekarie och 
den andre ansåg A det bestämdaste att bibliotekspersonalen i alla fall bör besitta vissa 
kunskaper. Som det är nu är det inte bra, då de anstäilda i stort sett "inte kan nigot om 
bibliotek". De som var nöjda menade att det är ett stort framsteg med ett öppet 
bibliotek. 



Eleverna var tveksamma till om en målsättning, angaende skolbiblioteket, skulle vara 
till hjalp för personalen i deras arbete för att utveckla biblioteket. En del menar, liksom 
vissa av lär- att det finns risk för att dokumenten blir stående i en pärm, utan 
nigon som helst verkan. Det finns dock en majoritet av elevema, som tycker att det 
vore värt ett försök att ta fram en skriftlig målsättning. Denna skulle då formuleras 
genom ett samrid mellan skolledning, lärare och elever. Genom att ha ett bestämt mal 
med verksamheten, menar vissa elever att man har bättre möjligheter att äska pengar. 
En elev, Josefin, var helt emot en malsattning, eftersom hon inte ansåg att 
verksamheten behövde utvecklas. 

Lokal och bestånd 

Större delen av elevema ser relativt positivt på bibliotekslokalerna. Givetvis anses de 
vara mycket små, men detta uppvägs, till viss del, av att det är Ijust och .fräscht. 
Trångboddheten är kommenterad av m%nga, som menar att det borde finnas fler 
arbetsplatser, så man kan sitta och läsa i referenslitteraturen. En av de intervjuade, 
Josefin, anser inte att biblioteket behöver vara större, n& det inte finns mer litteratur. 
Två elever, Kalle och Arne, var direkt negativa till dessa lokaler. Speciellt anses det 
behövas en närhet mellan bibliotek och tysta läsrum. Nu finns ingen chans till 
avskildhet, förutom i källarens studerandelokaler. "Det tar för lång tid att springa 
mellan andra våningen, där biblioteket är beläget, och källaren", menar de. Dessutom 
tar det tid om man ska gå-till folkbiblioteket för att kontrollera källmaterialet. 

Ingen anser att beståndet är helt tillfredsställande. Dock finns det, enligt vissa elever, 
ganska relevant litteratur, för att vara så litet. En elev, Josefin, tycker att man i stället 
borde satsa på att få tillgång till gyrnnasiebibliotekens bestånd. Funderingarna kretsar 
kring den ekonomiska aspekten, att komvux inte har rid att köpa in mer. Dock finns 
det elever som betvivlar skolledningens argument i det fallet. Dessa elever menar att en 
skola av komvux kaliber absolut bör prioritera biblioteket och dess bestånd, att man 
bör satsa på en utbyggnad av saväl datanät, som boksamling och förbättra lokalerna. 
"Om det fanns mer litteratur skulle man gå dit mer", är en vanlig kommentar. 
Tidskriftsbeståndet är, enligt dessa tolv elever, helt tiWedsstäliande. Det som främst 
bör h a s  p i  biblioteket, tidskrifter, bocker och tidningar, finns således, aven om man 
har delade meningar om hur bra beståndet är. Dock önskar flertalet elever att det 
skulle finnas möjligheter till olika former av datasök, som Artiiel-sök och 
uppslagsverk p i  CD-ROM. Att EU-information finns, är inte särskilt uppmärksammat. 
Enligt Karin, står den "placerad så undanskymt, att man inte tänker p i  den". 
Dessutom, papekar Josefin, finns det så mycket information om EU, genom det 
speciella ämne som finns pfi skolan. 



Eleverna förutsätter att det inte går att påverka bokinköpen, trots den förslagslåda som 
hanger utanför biblioteket. Kalle har vid ett flertal tillfallen lagt i tips p i  litteratur, men 
inte &tt någon som helst respons. Många har inte ens uppmärksammat denna lada, 
men menar ändå att, även om man lagt i forslag, så " h s  det säkert ändå inga pengar 
tiii böcker". Ett föfslag är att elevema " i samlad tropp", kommer fiam till olika 
boktips, som de sedan lämnar in till lärarbibliotekarien. Då kanske det gör större 
verkan, menar Per. 

Datorisering 

Eleverna är överens om att man måste ges möjlighet att söka information i databaser 
av olika slag. En av de vuxenstuderande, Josefin, menar att det är viktigt att snabbt få 
fram bra, relevant information, vilket även gör undervisningen levande p& ett annat sätt 
än läroböckerna. 

Att man borde kunna koppla upp sig till Universitetsbibliotekens beståndskataloger, är 
ett alternativ som, enligt en av eleverna, skulle leda till ännu bättre material-åtkomst. . 

Det är av stor vikt att det finns kunnig personal på plats, så eleverna inte "blir ställda" 
och inte kan hantera datorerna, med dess baser. Ett m a t  önskemål, fik Kalle, är att 
kunna söka i fulltextdatabaser, som de i INTERNET. Denna person vill också se 
multimedia på komvux bibliotek t ex uppslagsverk på CD-ROM. Visserligen finns 
Stora Focus, men det ar inget som eleverna kommer it. De elever som har teknisk 
inriktning på sina studier, har tillgång$ll ett mycket välutnistat gymnasiebibliotek 
med, for dem, mycket användbar IitteFatur och databaser av olika slag, vilket bedöms 
vara synnerligen viktigt för deras studier. Två av eleverna, Josefin och Lisa, menar att 
databaser är både viktiga och användbara, men inte behövs på en skola som komvux. 
De tycker att man lika gärna kan gå till folkbiblioteket och där ta del av de möjligheter 
som bjuds'. Det är dit man går for att fi de bestallda artiklarna, som man filtt fram 
genom Artikel-sök. 

Användning 

Elevmas egna användning av detta skolbibliotek består filimst av tv% delar, att 
studera och att undersöka kallmaterial for fordjupningsarbeten eller liknande. Dock 
finns det här två elever som ännu aldrig använt sig av skolbiblioteket, vilket bottnar i 
de tidigare öppettiderna (tvi timmar om dagen). Man hann helt enkelt inte dit. Att 
lärarna använder sig för lite av biblioteket i undervisningen verkar vara en &män åsi i .  
Dock finns det en lärare, vars namn är återkommande av de intervjuade, som aktivt 
använder sig av denna möjlighet. Denne man har dessutom med stort engagemang 
visat de studerande hur man använder bibliotek, dess system och uppläggning. Detta 
har varit uppskattat av eleverna, som p i  så vis lart sig att söka information på egen 
hand. De elever som inte unde~sa t s  av denne lärare upplever den minimala 
biblioteksanvändningen, fian lärarnas sida, som något negativt. Således skulle 
undervisningen, enligt elevema, kunna berikas av ökat biblioteksutnyttjande. 



I svenska far eleverna ofta i uppgift att referera en bok och då blir biblioteket, på ett 
naturligt sätt, föremål for elevevas intresse. 

Eleverna tror att det i synnerhet är ämnena historia, samhällskunskap och religion, som 
använder sig av biblioteket, aven om svenskan, naturligtvis, har hög 
anviindningsfielwens. Teknisk och naturvetenskaplig litteratur f"ar man leta efter på 
andra ställen. Att skönlitteratur inte hör hemma här, tycks, som redan konstaterats, de 
flesta vara överens om. Dock menar en del elever att man kan levandegöra en del 
tyngre ämnen, som historia, religion och samhällskunskap, genom denna genre. Aven i 
engelska kan man utnyttja skönlitterära verk, då man även där recenserar böcker som 
obligatoriskt specialarbete. 

Det försämrade öppethållandet i bö jan av tenninen påverkade i regel elevema 
negativt. När det blev dags for rast var biblioteket stängt, vilket ledde till att detta i 
stort sett stod oanvänt. Josefin menar att hon efter nigra försök att gå till 
skolbiblioteket, gav upp och övergick till att ta större bibliotek i anspråk. 

En allmän åsikt är, att resignationen över det stängda biblioteket ledde till ökad 
användning av folkbiblioteket. Orsaken till de neddragna öppettiderna är det inte 
många som vet. Nagra pekade emellertid omedelbart på svinnet, och har således blivit 
korrekt informerade, medan andra inte säger sig ha någon uppfattning om anledningen. 
Alia har visserligen förståelse for att bemanning är ett måste, men de anser även att de 
som elever, har ratt till ett "eget" bibliotek, som &r OPPET. 

Det undersökande sättet att arbeta ökar alltmer, vilket majoriteten av eleverna anser 
vara positivt. Eleverna pekar diirför på vikten av ett fiingerande bibliotek och bra 
användanindemisning. När de studerande lärt sig hur ett bibliotek fiingerar, blir aven 
kallhanteringen roligare. Kaile menar att det numera är ännu viktigare med databaserad 
sökning, så man snabbt kan få fiam den nödviindiga informationen. Trots att eleverna 
uppskattar att få söka själva, pipekas att detta arbetssätt inte helt f"ar ta över, utan bbr 
fungera som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Få lärare tipsar, enligt 
eleverna, om bibliotekets mojligheter. En del elever anser att detta oftast sker i 
svenskundeMsningen, medan andra, återigen, lyfter fiam en lärare som speciellt 
intresserar sig för biblioteket och dess utbud. Det är, enligt hans elever, denne man 
som gett den mest omfattande lektionen i bibliotekskunskap. Vissa har fatt viss inblick 
i bibliotekets värld via svensklärarna, men foxvånande många har aldrig fatt gå igenom 
bibliotekets grunder. 

Samarbete 

Samtliga intervjuade elever skulle se mycket uppskattande på en samverkan med 
gymnasiebiblioteken. De studerande anser aven att folkbibliotekets bestånd borde 
kunna ses på datorer i komvux bibliotek. 



Eleverna och de övriga aktörerna 

Eleverna verkar, &som lärarna, vara kluvna i sin uppfattning angående rektorns ås i i  
om komvux bibliotek. Flera anser att han måste ställa sig ganska positiv till 
verksamheten, "annars hade han val lagt ner den". Andra tror att rektorn bryr sig mer 
om biblioteket än eleverna gör. Vissa har uttryckt tankegången att skolledaren inte 
bryr sig om vad elevema behöver, bara det kan se bra ut för hans egen del. 
bervägande delen av eleverna tror dock att rektorn bryr sig om deras åsiier, men att 
han "inte bryr sig om att ta reda på demw(!). Eleverna tycker inte att de har sådan 
kontakt med rektorn att han kan veta vad de har for tankar. Lärarna ser, enligt 
elevema, mer positivt p8 verksamheten. Att ha ett bibliotek att hämta referensmaterid 
ifiån är alltid bra. De studerande tror att en del lärare ser det som ett hjäipmedel i 
undervisningen, medan andra pedagoger inte bryr sig om att det finns. Dock vill även 
lärarna ha ett biittre bibliotek, med fler böcker, tidningar och tidskrifter. Eleverna 
menar att lärarna är medvetna om deras åsikter, såväl missnöje, som positiva 
tankegångar. Det finns visserligen en del lärare som är rent av ointresserade av vad 
eleverna har att saga, men i allmänhet anses lärarna veta var problemen ligger. 

Biblioteket har inte varit något stort diskussionsämne bland eleverna. Dock har man, 
de gånger ämnet uppkommit, kretsat kring negativa synpunkter, som dåiiga öppettider 
och undermåiigt material. De flesta elever anses använda biblioteket i referenssyfte. 
Ofta anses det lika bra att gå till folkbiblioteket direkt, eftersom "komvux bibliotek 
säkert ändå inte har tillräckligt med material". En annan åsikt, fian Karin, är att alla 
elever förmodligen tycker att det bör finnas ett bibliotek, men att detta borde 
marknadsföras btittre, s& eleverna kunde komma ihåg att det existerar. Entrén till 
biblioteket är så anonym att de flesta tror att det är fiaga om ett klassrum. 

&riga kommentarer 

De studerande är glada över att det överhuvudtaget f i ~ s  ett bibliotek, men tycker 
aven att det borde gå att låna in litteratur fiån andra hall. Man önskar aven att 
beställda artiklar inte skulle kosta pengar, eftersom ett specialarbete slutligen kan 
kosta en hel del. Det eviga problemet, att hålla Iånetiderna, tas ocksa upp och elevma 
är tacksamma att de inte åläggs att betala böter. Ytteriigare förslag kommer fih 
Josefin, som önskar sig soffor till det rum, som ligger i direkt anknytning till 
biblioteket. Hon menar att detta utrymme kunde användas i avslappningssyfte, för 
exempelvis tidskrifts- och tidningsläsning. Detta behövde, enligt henne, inte belasta 
budgeten speciellt mycket, utan köpas begagnat till ett lagt pris. Då tror denna elev att 
biblioteket skulle f3 ännu fler besökare. 



1:E SKOLBIBUOTEKA RIE 

Att vara skolbibliotekarie i den har kommunen, innebär att man dels har hand om 
inköpen tiii alla skolbibliotek har, och dels fungerar som en konsult eller rlidgivare. 
Denna kvinna är ofta ute på de skolor där det "händer n%gotw och det behövs en extra 
insats, t ex vid uppbyggnad av nytt skolbibliotek. Hon har innehafl tjänsten som 
kommunens 1:e skolbibliotekarie i ca 25 år. 

Skolbibliotekets funktioner 

Komvux bibliotek bör, liksom andra skolbibliotek, vara ett hjalpmedel för lärarna och 
undervisningen. Hemlån bör, enligt denna bibliotekarie, komma i andra hand, eftersom 
det forst och främst ska finnas referensmaterial, som olika typer av uppslagsböcker. 
Man bör aven ha möjlighet att sitta och arbeta i dessa lokaler. Litteraturen ska hela 
tiden vara tiilgiinglig och såiedes inte lånas ut. Tyvärr verkar det inte som om 
biblioteket på komvux har någon större del i undervisningen, menar 1:e 
skolbibliotekarien, som hade hoppats att betydelsen skulle bli större i och med den 
centrala placering lokalerna %tt efter inilyttningen i skolans nya byggnad. Nu är det 
mer tillgängligt än någonsin, efter att ha legat i både en källarlokal och på tredje 
våningen, i gamla regementslokaler. 

Det man ser när man kommer in i komvux bibliotek är, enligt denna bibliotekarie, att 
utrymmet främst används som en plats for enskilda studier, med egna läroböcker och 
såiedes inte har något samband med böckerna i biblioteket. Detta ska, enligt mångas 
åsikt, vara skolans viktigaste rum, 5llt av kunskap. 

Personal - målsättning 

I :e skolbibliotekarien menar att ett skolbibliotek fungerar bast när det finns en utbiidad 
bibliotekarie, men givetvis finns det åtskilliga duktiga lärarbibliotekarier, som den på 
komvux. Egentligen anser denna kvinna att man som ansvarig for ett skolbibliotek 
borde vara hade pedagog och bibliotekarie, eller i alla fall ha ett stort intresse för 
pedagogik. Dubbla roller är välbehövliga. 

AUa liirarbibliotekarier gör mycket på fritiden. Arbetet är inte gjort for att klaras på en 
eller tv% veckotimmar. Komvux lärarbibliotekarie har i alla fall kanslisthjäip, .vilket inte 
är förunnat alla. Med så lite tid kan det vara svårt att veta hur man ska disponera 
denna, så att det blir till nagot vettigt. Denna skolbibliotekarie är aven medveten om 
att kanslisten sköter bokvård och bokuppsattning, men att f3 det pedagogiskt 
finktionellt, är i stort sett omöjligt, utan att lagga ned orimligt mycket fritid. 



En fördel p& komvux är dock att man har en ansvarig person p& plats, i stallet for att 
en bibliotekarie kommer en gång i veckan och inte har någon riktig anknytning till 
biblioteket. 

Någon årsredovisning gör komvux bibliotekspersonal inte, eniigt l :e 
skolbibliotekarien. Det finns i den här kommunen endast en skola som skriver en 
sådan, en gymnasieskola, där biblioteket betraktas som skolans flaggskepp. Biblioteket 
har såiedes en helt annan stallning där. En målsättning för kommunens skolbibliotek 
finns inskriven i skolplanen. Dock är denna mycket kortfattad, ca tio rader, efter att 
fian bö jan ha varit p& atskilliga sidor. För komvux skolbibliotek finns dock ingen 
specifik plan. 1:e skolbibliotekarien menar att en sådan måste komma "underifrån", 
d v s från bl a lärarna. Dock tror denna bibliotekarie inte att så många w lärarkåren 
funderar p& skolbiblioteksfiagor. Det galler att få dem intresserade, se till att ämnet 
kommer upp till diskussion. Ofta tror man inte att ett papper har någon effekt. Om 
man ska kunna utvidga arbetet med ett undersökande arbetssätt, måste man ha ett 
fungerande bibliotek. Läroplanen, som nu ar gemensam for alla skolor, pekar alltmer 
p& det nya sättet att arbeta. 

Lokan och bestånd 

I Blåmåla är numera komvux skolbibliotek perfekt placerat i byggnaden. Dock skulle 
lokalen behöva vara tre till @a gånger så stor. Beståndet verkar relativt bra som grund 
för ett skolbibliotek. Man har fått ratta sig efter de pengar som funnits och styrt 
inköpen. Lärarbibliotekarien beställer och l:e skolbibliotekarien utfor inköpen. Hon 
stäiler sig ibland fragande till vissa beställningar, som kan verka "udda", men tycker 
inte att det är hennes sak att bedöma relevansen av den beställda litteraturen. Här, 
menar denna bibliotekarie, att man kan se skillnaden mellan lararbibliotekarier och 
utbildade, eftersom den utbildade kan se till helheten, till alla ämnens behov. Varje 
lärare är specialist i sitt ämne och känner inte till de andras områden på samma satt. En 
obalans i beståndet kan bli följden av detta. 

När komvux bibliotek byggdes upp, 1986, var det i samråd meiian l :e 
skolbibliotekarien och en grupp lärare. D& inköptes i första hand olika typer av 
uppslagsverk, viket ansågs vara det mest väsentliga. Nu finns aven en del 
skönlitteratur, men det är inte av lika stor vikt för undervisningen. Att man vid 
förnyelse av beståndet, skuile köpa in en bok per elev och år, ser denna bibliotekarie 
som en omöjlighet, eftersom det varit &a om samma summa i anslag sedan starten . 
D& fick man inte heller något upprustningsanslag, viket annars är vanligt. Med det lilla 
anslag som nu existerar, bör man inte satsa p& skönlitteratur, utan forst och främst se 
till att referenslitteraturen hålls aktuell. För den som vill ha förströelseläsning finns 
folkbiblioteket, men givetvis ska man ha tillgång till de skönlitterära verk som krävs 
för undervisningen i svenska, anser l :e skolbibliotekarien. 



Naturligtvis är det olyckligt att det förekommit svinn i sådan omfattning, som på 
komvux i Blåmåla. Denna bibliotekarie pipekar att det är anmiirkningsväri att det är 
just p i  komwx som det försvinner flest böcker i hela kommunen. För att komma 
tillrätta med detta problem måste man bemanna biblioteket, och saledes inte ge samma 
möjligheter att stjiila litteraturen. Att ha öppet endast ett par timmar om dagen, är 
dock helt förkastligt, anser l :e skolbibliotekarien. 

Datorisering 

Det är bra for komvux att datorisera sitt bestånd. AUa skolors bokinnehav ska finnas 
p i  Läromedelscentralens dator och kanske komvux, förutom sitt eget bestånd, så 
småningom kan se vad andra skolor har for böcker. Detta gäiier fiämst 
gymnasieskolorna. Databaserad sökning är en utveckling som maste komma. 
Komvux skolbibliotek borde ha de vanligaste uppslagsverken på CD-ROM, 
exempelvis Stora Focus och något utländskt. När det galler Artikel-sök, är det inte 
bara att "ha det", utan man måste även ha någon som kan skaffa fiam artiklarna. 1:e 
skolbibliotekarien menar också att vi bara är i bö jan av denna utveckling och i 
synnerhet tror hon på en kombinerad anvandning av datorer och böcker. 

Användning 

l :e skolbibliotekarien tror inte att det aktuella skolbiblioteket är speciellt valutnyttjat, 
vilket kan bero på att många elever är ovana vid bibliotek och att de har ett mycket 
högt tempo i sina studier. En del lärare bedriver inte heller sådan undervisning som 
kräver ett bibliotek. öppettiderna kan spela in, men antas inte vara huvudorsaken. 
Skolbiblioteket borde annars vara en stor tillgång för de flesta ämnen, inte bara 
svenska, utan även de samhäilsorienterande- och naturvetenskapliga ämnena. Dema 
bibliotekarie tror inte att man hänger sig åt användarundervisning i någon större 
omfattning, utan att man oftast nöjer sig med att visa biblioteket for sina nya elever. 

Samarbete 

I samband med flytten ville rektorn ha ett intensivt samarbete med ett 
gymnasiebibliotek. Dock försvann den möjligheten när bibliotekspersonalen där 
tackade nej till detta. De ansig sig varken ha personal eller tillrhklig lokal, &r en 
sådan ökning av antalet användare. En annan möjlighet är att upprätta någon 
förbindelse med folkbiblioteket, som ofla används av vuxenstuderande. Dock tror 1:e 
skolbibliotekarien att folkbibliotekets personal upplever eleverna som besvärliga, med 
ail den tid det tar att besvara deras %or. 



l:e skolbibliotekarien och de övriga aktörerna 

Rektorn tycker inte att biblioteket är särskilt viktigt, vilket enligt den intervjuade 
bibliotekarien har visat sig genom hans handlande i denna fiaga. l:e skolbibliotekarien 
är lite desillusionerad när det galler rektorn, som verkat bhde nonchalant och diiekt 
ointresserad av biblioteket. Det fanns inte ens ett bibliotek med på ritningarna inför 
ombyggnaden av den skola, som komvux nu befinner sig i. Då och då har denna 
bibliotekarie försökt att komma till tals med rektorn, angilende biblioteksproblemet, 
men hon har aldrig fått något gensvar, vilket kanske kan bottna i en kombination av 
ointresse och tidsbrist. Enligt 1:e skolbibliotekarien, anser rektorn henne som besvärlig 
och ointressant, och att bibliotekarier inte är något man behöver fundera över. 
Förmodligen är rektorn överhuvudtaget inte insatt i vad denna yrkesgrupp gjort, eller 
gör. Det mest positiva denna bibliotekarie kan säga om komvux rektor, är att han 
faktiskt var den som bestämde att det skulle finnas ett skolbibliotek på komvux, trots 
att man hade en högstadieskola på nära håll. Vid denna tidpunkt avrådde till och med 
l :e skolbibliotekarien fian att starta upp ett nytt bibliotek. 

Enligt den intervjuade bibliotekarien, anses komvux vara en förmögen skola, som 
borde kunna satsa mer på sitt bibliotek. 

Med Iärama har denna bibliotekarie endast haft informella kontakter, där hon blivit 
medveten om att denna kår protesterat mot nedläggning av biblioteket. Vissa lärare 
har varit relativt löst knutna till komvux, vilket kan ha medverkat till att dessa inte 
utnyttjat bibliotekets möjligheter. Föqodligen har lärarna aldrig funderat över denna 
bibliotekariens tankegångar gäilande d"etta skolbibliotek. Vad eleverna tycker vet hon 
inte, men kan tänka sig att de önskar sig ett bra bibliotek på nära hall. 

"Man borde prioritera skolbiblioteket, viket inte görs på komvux" i Blåmåia. 1:e 
skolbibliotekarien och lärarbibliotekarien fick arbeta hårt for att överhuvudtaget få 
tillgång till det utrymme biblioteket har nu. Denna kvinna menar också att det kunde 
vara positivt att f3 vara med på ämneskonferenser, men hon avstår fian detta, då hon 
aldrig biir tillfihgad. 

Efter att, på en fortbildningsdag i en närbelägen kommun, ha traffat en man som starkt 
betonade vikten av bibliotek och datorisering på komvux, anser l :e skolbibliotekarien 
att någon p5 skolan bör kontakta den mannen, for att få relevant information i fiagan. 
Dessa upplysningar borde sedan "ösas" över data-ansvarig, skolbiblioteket och 
skolledningen. Slutligen hoppas denna bibliotekarie på en utveckling, i och med 
datoriseringen, som gör att skolbiblioteken får den centrala plats i undervisningen de 
borde ha, samt att litteraturens naturliga plats forbliu i skolans bibliotek. 



GYMNASIEBIBUOTEKET SOM SAMARBETSPARTNER 

För att f"a en inblick i arbetssituationen for bibliotekspersonalen p8 gymnasieskolan, vill 
jag ge lite fakta om denna plats91. Detta bibliotek har en yta av 600 kvadratmeter, 
uppdelade p5 ett större biblioteksrum, där aven en tidskriftsavdelning h s .  Här &s 
också tv& tysta Iiisrum, ett datarum med tio terminalbord, ett stort delningsbart 
grupprum, samt två arbetsrum för personalen. Man har 1,5 bibliotekarietjänst och b 
stor andel kanslister. Biblioteket ska fungera som "skolans informations- och 
ituiturcentrum" och vara en arbetsplats for bAde elever och lärare. Givetvis är det fiaga 
om en inköps-, registrerings- och utlåningscentral för media av olika slag. Lokalen 
fbngerar aven som utstäIIningslokal, &st for arbeten gjorda av eleverna. 

1994 hade man 280 000 kronor i anslag for inköp av böcker, databaser etc. Förutom 
detta tillkommer tidskriftsprenumerationer, vilket belastar ett övergripande konto. 
100 000 fick man för "kapitalinköp". Utlånidgen är ca 300-700 lån per vecka och man 
har drygt 20 000 böcker, varav tvii tredjedelar är facklitteratur. Beståndet anpassas till 
skolans utbildningar. 

Elever och personal har tillgång till Artikel-sök, både on-line och på CD-ROM. Mani 
kan aven, on-line, söka i folkbibliotekets katalog, GUNDA (Göteborgs Universitets 
katalog och Lunds UB. Stora Focus och Grolier Encyclopedia finns på CD-ROM. 

Jag intervjuade således skolbibliotekarien, som var huvudansvarig for detta bibliotek, 
om möjligheterna till samarbete med komvux skolbibliotek och blev mycket vänligt 
bemött. Det fiarnkom att hon har varit på komvux bibliotek och sett lokalerna. 

Skolbibliotekets funktion 

Bibliotekarien menar att komvux bibliotek bör fungera som ett referensbibliotek, med 
ett stort antal referensböcker och annan facklitteratur. Liksom så många andra aktörer 
anser hon att utlåningen bör komma i andra hand. Det borde finnas vissa, om än inte så 
avancerade, databaser som Artikel-sök, Uppslagsverk, Burk-Sök och tillgång till 
Gbteborgs Universitetsbiblioteks bestånd. 

Personal 

Dema bibliotekarie menar att det absolut bör h a s  en utbildad bibliotekarie p& 
komvux. "Man har Syo-konsulent, man har kurator. Varför d6 inte också en 
bibliotekarie? Det är ett stort komwx, så det behövs utbiidad personal.", anser 
gymnasiebibliotekahn. Tjbsten bor vara p& heltid, och inte vara föriagd tiii den tid 
lärarbibliotekarien har tiii sitt Mogande. 
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Det viktigaste, enligt denna kvinna, är inte lokalema, utan fiinktionen i sig. "Faran i att 
slappa in for mycket outbiidad personal, som nu, är att de inte ser de viktiga uppgifter 
biblioteket har. Det ska inte bara vara någon form av biblioteksvakt, utan personen ska 
kunna stå till tjänst för elevernas basta.". Bibliotekarien är den som hyflas. 

Lakal och bestand 

Gymnasiebibliotekarien har, fiamfor allt genom andra involverade personer, hört att 
komwx bibliotek har ett gott grundbestånd. Dock finns behov av mer 
referenslitteratur. Det vore, enligt denna bibliotekarie, bättre om de inköpsansvariga 
tankte mer p& vad som behövs för de olika utbildningarna skolan erbjuder. I det 
sammanhanget skulle det verkiigen vara behövligt med behörig arbetskraft. "Det är 
roligt med en grupp, men det måste vara någon som styr det hela, har överblicken över 
vad som behövs.". För övrigt tycker gymnasiebibliotekarien att biblioteket är bra 
placerat, i centrum av skdan, aven om lokalerna är alldeles for trånga. 

Gymnasiebibliotekarien och de andra aktörerna 

Dema kvinna tycker inte att det verkar som om komvux rektor är insatt i de problem 
som finns. Han förstår tyvärr inte hur stor tillgång ett skolbibliotek är. I stället för att 
söka så mycket kontakter utåt, borde han, enligt gymnasiebibliotekarien, satsa på ett 
ordentligt bibliotek i de egna domänerna. Bibliotekarien anser att rektorn måste 
komma till insikt om att man inte bara kan ha datorer, utan aven ha "levande verk", 
som man kan söka bland. Hon kommenterar också de provokationer rektorn uttryckt, 
som "Böcker har ingen framtid" och "IT kommer att ta över allt", och menar att 
sådana utfall inte gör någon nytta. Tväriom får det en motsatt effekt, så det skapar 
förvirring bland övrig personal. Man måste så reda pi  vad han egentligen tycker óch 
tänker. Själv tror inte gymnasiebibliotekarien att det kommer en dag nar böckerna är 
borta fran bibliotek och undervisning. I stället bör man tänka på att datorer och böcker 
kompletterar varandra på ett bra satt. 

Denna kvinna tror att komvux lärare ser biblioteket som en resurs. De ser, 
förmodligen, i detta en chans att k o h a  vidare i undervisningen. Bibliotekarien 
piipekar att många lärare tryckte på vid planeringen av de nya lokalerna, så ett bättre 
bibliotek skulle bli verklighet. Tyvärr blev inte detta fdet. Positivt är att rektorn for 
komvux i Blåmåla, enligt bibliotekarien, gjort skolan mycket bra. Dessutom har han 
ständigt nya visioner och tankar kring den nya utbildningen. Han hade, som tidigare 
nämnts, planerat att komvux elever skulle fi komma till gymnasieskolan och låna 
Litteratur, vilket stoppades när det kom till bibliotekspersonalens kännedom. 



Samarbete 

Gymnasieskolans bibliotekarie menar att hennes bibliotek gärna ställer upp och liter 
komvux använda dem, som bibliotek. Dock innebär detta en form av 
fjilrrlåneverksanhet, inte att eleverna kan komma dit. "Komvux får höra av sig vid 
behovw. En sådan ökning av antalet besökare, har bibliotekarien varken tid eller lokaler 
till. Motstandet mot komvux elever bestod således i att personalen inte skulle orka 
med en sådan s& arbetssituation. Gymnasiebibliotekarien tycker sig ha mött 
förståelse fian komvux l m e ,  som insett de svårigheter som en ökad tillströmning av 
elever skulle medföra. "Skolbiblioteket ska vara hjärtat av skolan, och fungera som ett 
centrum for skoIvexksamheten.". Hur stor eller liten skolan än är, har biblioteket ända 
en pedagogisk fiinktion, menar gymnasiebibliotekarien. 

Bibliotekarien bemöter också kritik som en av komvux lärare riktat mot hennes 
bibliotek. Svenskiiimen menade i en intervju, som tidigare redovisats, att det aktuella 
bibliotekets personal hade hanterat samarbetsproblemet dåligt och att vuxna elever 
som har "minst lika brittom till högskolan som de unga", diskriminerades av 
gymnasiebiblioteket. Dock ser inte bibliotekarien det hela på det viset. Hon menar att 
personalen forst och framst måste se till "de egna eleverna", liksom komvux bör ta 
ansvar for sina! 

Komvux bör på något sätt ordna upp situationen, utan att skjuta ifrån sig ansvaret på 
andra. " Om man ser till de komvuxenheter som finns i Göteborg, sa har flera av dem 
fina bibliotek, vilka faktiskt ar det pulserande hjärta som driver skolan fiarnåt." 

FOLKBIBUOTEKET SOM SAMARBETSPARTNER 

Jag intervjuade en hinna som arbetat som folkbibliotekarie sedan 1978 och har 
huvudansvaret for vuxenavdelningen på Blhåla Stadsbibliotek. Hon berättade att de 
ibland f"ar besök av vissa lärare, fiämst i svenska, som medför grupper i syfte att 
orientera sig i biblioteket. I stor utstrackning kommer iiven invandrargrupper, med 
lärare, på visit. 

Med gymnasieskoians bibliotek har man ett ganska utbrett samarbete, fiamfdr allt när 
det f l e r  tidskriftsutbyte. Specialtidskrifter lånas in och, i mån av bestånd, försöker 
man hjäipa gynnasiebiblioteket med artiklar. Via fjärrlån införskaffar man, fran 
gymnasieskolan, aven den litteratur externa låntagare önskar och som inte fins i det 
egna beståndet. Ett potentiellt samarbete med komvux bibliotek fick i så fall ske p i  
samma premisser, d v s med utbildad bibliotekarie som krav. Foikbibliotekarien menar 
att "man måste tala samma språk", ha kunskap om biblioteksverksamhet och således 
veta vilka krav som är rimliga att ställa. 



Komvux hade, som tidigare nämnts, önskemål om att få tillgång till folkbibliotekets 
katalog, men detta stupade pi% att man inte hade tillräckligt med portar utat, för 
nyanslutningar. En ny filial till folkbiblioteket, som aven ska vara integrerat 
skolbibliotek, ska inom kort öppnas och det prioriterades. Det iinns ingen CD-ROM- 
skiva med foikbibliotekets bestånd, som komvux studierektor hoppats på., utan 
"endast" on-line. De komvux-elever som velat ha hjälp med t ex sökningar i Artikel- 
sök, har fått det, men inte i egenskap av komvuxstuderande, utan som rena 
privatpersoner. 

Foikbibliotekarien menar att komvux bibliotek borde b g e r a  som skolbibliotek i 
dimiinhet gör, d v s som referensbibliotek, men även med utlåning av såväi fack- och 
skönlitteratur. En viktig sak att tänka på vid inköp är att prioritera de böcker som har 
direkt anknytning till skolans utbildningar. Folkbibliotekarien anser också att en 
fackutbildad bibliotekarie är en nödvändighet for ett fungerande skolbibliotek. 

Komvux elever som besöker folkbiblioteket är ofta mycket krävande och vill ha det 
önskade "serverat". Dock finns det en del som söker sjalva och bara fiagar i yttersta 
nödfall. Från många komvuxstuderande har folkbibliotekarien fatt höra att "det finns ju 
inget bibliotek på komvux!" Hon tycker att det är märkligt att ingenting gjorts i t  
situationen, nu när informationsflödet blir allt större och mer svårhanterligt. 

SLUTDISKUSSION 

I min presentation av undersökningens resultat har jag försökt visa de attityder som 
finns, angående komvux skolbibliotek i Blåmåla. Detta är gjort med utgångspunkt fian 
de intervjuer jag genomfört med aktörer på och kring denna skola. I denna del av 
uppsatsen kommer jag aven att knyta an till den litteratur som behandlar delfikgoma, 
som jag aven valt att ha som underrubriker. 

SKOLBIBLIOTEKETS FUNKTION 

Enligt Louise Liberg= har skolbibliotiket tre olika roiier; Denpedagogiska, som ska 
vara ett redskap för dem som arbetar med det undersökande arbetssättet och aven 
fungera som en plats for studier och allmän informationssökning. Genom den 
kulturellafinktionen ska man hjälpa eleverna tili både relevant litteratur och "andra 
kulturupplevelser" som kan leda till att eleven får lust att skapa något själv, som har 
med kulturen att göra. Tiil skilinad fian ett flertal andra bibliotekaner anser Limberg 
att aven den socialafinktionen är viktig. Att eleverna kan ha en plats for avkoppling 
pil raster etc, d& de kan koppla av och ägna lite tid &t förströelseläsning kan vara 
viktiga och kan, enligt mig, leda vidare till en naturligare attityd till bibliotek. 
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Efter en tid tröttnar man kanske p& "avkopplingen" och börjar söka eget material. 
Dock är det, som Limberg påpekar, viktigt att man har ordentliga lokaler, viket inte 
komvux i B l M a  har, så de tre fiinktionerna inte inkräktar på varandra. Limbergs 
funktoner liter, %r mig, mycket bra och relevanta. Dock anser inte Blåmålas aktörer 
att de tvi sista är nödvändiga. De sätter, liksom aktörerna i Malmström och Stein's 
undersökning, informationssökning som den mest betydande funktioneng3. Utan tvivel 
tir det mest angeläget med ett bra referensbibliotek, där bade elever och lärare kan 
söka fiam de uppgifter som behövs för deras fortsatta arbete. Dock behöver man da 
köpa in ännu mer litteratur inom de olika ämnesområden som är aktuella for just den 
har skolan. Förklaringen till denna attityd är, enligt min &sta övertygelse, den tidspress 
man lever under. En annan sak kan vara att en del av aktörerna inte reflekterat över att 
skönlitteratur har s& mycket mer att ge än en flykt in i fantasin. 

Manga gånger bygger undervisningen saledes, p& att eleverna själva far leta fiam 
referensmaterial. Lararna i ovan nämnda undersökningg4 menar också att användningen 
av biblioteket som ett stäile for lasstimulering och läromedel är behjärtansvärd. 
Rektorerna är dock de som framfor allt betonat vikten av läromedelsfunktionen. Ofta 
ser övriga skolledare biblioteket som en plats for "allmänkulturell stimulans"g5. 

En liknande aspekt som framfors av Limberg, är att biblioteket behövs integrerat i 
undervisningen, eftersom de läromedel som används, ibland leder till 
fikdig fördjupningsläsning. Vi lever i ett informationssamhälle och det blir "alltmer 
nödvändigt att kunna orientera oss i det flöde av information som strömmar över oss. 
De fardgheter som då aktualiseras är sådana som reda betonas som viktiga i skolans 
måisattning, d v s att söka och ordna information, att resumera, sammanstiiila, 
granska och göra egna synteser av framställningars innehall. På så sätt kan iakttagelser, 
teori och tillämpning varvas. Eleverna lär sig att arbeta efter en vetenskaplig metod". 
Detta är, enligt mig, viktigt med tanke på högskolans arbetsatt och läroplanens syn p& 
skolarbete. Limberg menar bestämt att skolbiblioteken måste fa en mer central plats i 
skolan, en bredare W i o n .  "De skulle kunna bli veritabla kunskapscentra inom skolan 
med tillgång, inte bara till tryckta texter, utan aven till dator- och videoburen 
information av olika slag". Aktörerna på komvux i Blåmåla är definitivt inte för det 
sistnämnda, d& såväl lärare, som elever, anser att monografier, tidskrifter och vissa 
databaser är fullt tillräckligt. Rektorn tycker dessutom att det är mer än nog. 
H o h  och Quentzer menar att aven utlåningsverksamhet är viktig(1972). "All utlåning 
av informationsbärande material ska, så långt det är praktiskt möjligt, gå över 
skolbiblioteket.". Författarna menar också att biblioteket ska förmedla fjärrlån f& 
andra enheter.97 
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En annan m o r  är, som ett flertal aktörer tagit upp, betydelsen av tiIIg&gZighet. Att 
som tidigare, ha öppet endast två timmar om dagen är, enligt både mig och aktörema 
helt förkastligt. Visst inser aven jag att man måste göra något &t svinnet, men fiågar 
mig &då om man inte borde tänkt på att ordna någon som kunde "vakta" 
skolbiblioteket, innan terminsstarten. Många arbetslösa väntar på ett ALU-arbete och 
den nuvarande kvinnan, som är anstäild på de premisserna, kom tiii skolan'först i 
början av november 1994. 

För en vuxenstuderande är det enligt Thord Erasmie viktigt att han eller hon får sitta 
ostört. Darför borde det finnas tillgång till tysta läsrum tiven pA ett skolbibliotek avsett 
för k o r n ~ e ~ e r . ~ ~  Som läget nu är p% komvux i Blåmåla är skolbiblioteket belaget 
p% plan två och Iasnunmen, som dessutom inte är speciellt tysta, i kallaren. Holm och 
Quentzer håller med, men tillägger att "Arbetet ska kunna utfiras såväl enskilt som i 
grupp." och att det darför aven måste finnas plats for samtal.w Jag håller med dessa 
forfattare i denna fraga. Att samtala igenom ett arbete är ett bra satt att gå fiamåt med 
både mindre och större uppgifter. 

För att illustrera elevernas inställning till skolbibliotekets öppettider vill jag peka på en 
del av de kommentarer som f'lldes: "Oj, vilket kasst bibliotek! Det ar ju aldrig öppet!" . 

Det sades ca fem minuter efter en annan elev hade sagt "Vilket fint bibliotek! Och vad 
många böcker! ", vilket kändes underligt att höra efter alla negativa röster. . 

"Alltid stängt när man är ledig!" var den absolut vanligaste kommentaren och de 
samtal jag förde med elever som inte deltog i den ordinarie undersökningen, var alltid 
präglade av den negativa synen på skolans bokrum. "Va, finns det ett bibliotek? Var 
da?" fick jag vid ett antal tillfallen till &ar när jag skulle inleda samtal med potentiella 
intervjuobjekt. 

Att biblioteket skulle kunna fungera som en trdning inför annan biblioteksanvbdning, 
är inget eleverna har reflekterat över. Dock har en del andra intervjuade menat att det 
är en av de få saker komvux bibliotek skulle kunna stå till tjänst med i nuläget. Den 
intervjuade svenskläraren menade att det endast är .fraga om "ett embryo till ett 
bibliotek" och får då medhåll fian flera håll. Britta Wessel är en av de som anser att 
denna fiinktion är ytterst viktig och menar att det till och med kan räknas som ett 
samarbete med folkbiblioteket, med tanke på att skolan sänder ut "fadiga låntagare" 
till kommunens huvudbibli~tek'~~. Men om man:ska använda skolbiblioteket som ett 
slags demonstrations-objekt, får man betiinka att det är av stor vikt med en aktueli 
katalog. Som det nu är har man inte fatt några katalogkort på länge, eftersom 1:e 
skolbibliotekarien har slutat att skicka sådana p g a datoriseringen. Beståndet ska 
laggas in p& systemet LIGO-BIB. 
Jag märkte under min tid på Blamala komvux att detta medförde en del problem, 
eftersom man tog for givet att en bok inte var inköpt, om den inte fanns i katalogen. 
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Inmatningen i datasystemet tar tid, mycket beroende på att den kvinna som ska liigga 
in posterna inte har någon som helst kunskap i biblioteks- och informationsvetenskap. 

En annan sak som kan försvåra det hela är det faktum att den som har ansvaret for de 
nya böcker som kommer in, inte bryr sig om att sätta ut bokens signum på bokryggen. 
Det måste försviira s%vd uppsättning av böckerna, som litteratursökningarna, eftersom 
man forst maste ta reda på vilket ämne boken berör. 

Det finns också en annan synpunkt som jag tycker är relevant for den här punkten. 
Lpf 94 säger att "Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 
öppen diskussion och andra insatser". "Skolan är en social och kulturell mötesplats, 
som har både.möjlighet och skyldighet att stärka denna f M g a  for alla sam arbetar 
'&p101 . ~låmala'är en kommun med många invandrare och flyktingar. Komvux 
undervisar dessa till att böja med i svenska, varefter de kan gå vidare till andra ämnen. 
Kulturkrockar är inget ovanligt, och den information som enligt läroplanen ska leda till 
kunskap, borde d x o r  finnas på den plats där problemen finns, eller kan uppstå. Det 
här anser jag är en av de viktiga funktioner komvux bibliotek har. Genom att mycket 
information tian bl a invandrarservice står i bokrummet förmodar jag att skolan också 
anser detta vata av vikt. Således har denna punkt stor betydelse för att vi ska kunna ha 
förstdelse for andra människors satt att leva, inte bara de fran andra länder utan alla. 

Idéer for verksamheten vid det aktuella skolbiblioteket, kan man bl a finna i LAXEN, 
som är ett meddelande fiån länsbiblioteket i   all and"^. Där vill man se på 
skolbiblioteket som ett "laboratorium for kunskaps-sökning". Att erbjuda lärare 
fortbildning genom t ex temadagar angående biblioteks-anvhdning, som föreslås i 
artikeln, anser jag vara ett ypperligt tillfalle for komvux i Blåmåla för att ge ökad 
förståelse for bl a lärarbibliotekariens svåra roll. I artikeln tas aven upp en sak som 
vissa elever for p4 tal i intervjuerna, att marknadsföra biblioteket. Att som nu arbeta i 
det tysta och endast ha ett All-ark med öppettider utanför dörren, som dessutom inte 
stämmer p g a kafferaster m m, drar inte till sig något intresse. Anonymiteten speglas 
genom ett flertal elevers kommentarer: "Jag trodde att det var ett vanligt klassrum!" 
Man kan fi%ga sig om det som står i LAXEN är något ouppnåeligt, men här kan man 
peka på det faktum att det beskrivna och lite till, blivit en realitet i Halmstad. Även om 
det d& inte handlar om ett komvuxbibliotek, borde detta kunna bli till verklighet aven i 
Blåmåla. 

PERSONAL 
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I Malmström och Steins undersökning lo3kan vi se det anmärkningsvárda att det 
rekommenderade "talet" för antalet anstäilda p i  en skola som komvux i Blåmala, iir en 
heltidsanställd bibliotekarie och lika stor andel kanslisttjänst. Detta att jamföra med det 
faktiska talet for komvux, som ligger på 0,25 kanslisttjänst och en läme med 
nedattning i tjänsten, för bibliotekshantering. Aven om det, givetvis, inte är lag p i  att 
anstalla utbildat folk inom det här området, kan man tycka att devema borde Pa den 
chans som svenskläraren ansåg var önskvärt, d v s samma möjligheter som 
ungdomsskolans gymnasieelever. Där finns både bibliotekarier och kanslister, med god 
utbildning och bra möjligheter att ge elevema den handledning de i många fali behöver. 

I ett nummer av Svenska i Skolan, nr 1, 1993, tar Uno Nilsson till orda och menar att 
krama "skaffar de läromedel som behövs för sin undervisning. Följaktligen ne gerar P de dåliga skolbibliotek och bygger upp egna bibliotek i klassrummen i stället." O". 

Artikelförfattaren påpekar också att "En bibliotekarie kan göm underverk med ett 
bibli~tek."~~~.~jalv kan jag inte se omöjligheten till förändring, det orimliga i att 
anställa en bibliotekarie. Vid samtal med aktörer kan man dock få uppfattningen att få 
vill genomdriva detta. Elever som klagar på undervisningstakt och att lärare i sista 
minuten lägger till åtskilligt mer material att läsa in till bl a prov, far till svar att "Vi 
måste följa läroplanen" eller "Det bara är så här och då måste vi göra som NN 
beslutat!". Samma sak galler biblioteksfrågan. Om det beror p& ovilja eller ointresse att 
fa en förändring till stånd, låter jag vara osagt, men det ligger val inget fel i att försöka. 
Enligt de intervjusvar jag fatt önskar sig en majoritet, någon som kan handleda i 
kunskapssökandet och någon som har kunskapen i vika böcker som är relevanta att 
köpa in. Den som har yrkeskunskapen i dessa fiagor är bibliotekarien, aven om 
flertalet intervjuade inte säger sig ha behov av en sådan. Saken är den att man måste 
fiamfora önskemålen, inte önska i det tysta. Förenade krafter kan göra nytta. 

Många skolchefer och skolstyrelseledamöter som svarat på frågorna i Fem 
106 perspektiv.. menar att "Gula bokens" tal är helt rimliga. Ca 113 av dem ville inte ta 

ställning. Komvux rektor ar ende representant fiån vuxenutbildningen i Blåmalas 
skolstyrelse och han menar att ingen av de övriga ledamöterna bryr sig om vad som 
händer p% hans skola. T y v h  fann jag inte tid att intervjua dessa, men det hade varit 
intressant att höra vad de hade att saga om de tal som anges i "Gula Boken". Eftersom 
rektorn för komvux inte sjäiv har visat något större intresse för verksamheten, undrar 
jag också hur mycket han har "talat" för "sitt" bibliotek. 

"Många laare känner inte till vad biblioteket innehaller och vika möjligheter det h s  
att söka vidare kunskaper med bibliotekariens hjalp.", menar man i boken Fl- 
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~ u n s ~ J ~ ~ .  Detta stämmer väi in på komvux bibliotek i Blåmåla, där många lärare 
anser att det inte behövs någon utbildad bibliotekarie, men gärna en person som kan 
guida i skolans eventuellt kommande databaser, ariikel-sök i~aknad. Det är, enligt 
mig, fiaga om en motsägelsefullhet, som tyder p% brist p% förståelse och kunskap om 
vad en bibliotekarie kan. Man kan spekulera i att det handlar om gamla fördomar, om 
"grå och inbundna" bibliotekarier, som lever kvar. Varför inte anordna studiedagar, 
temadagar eller fortbildning, där bibliotekarier far vara med och berätta vad man far 
lära sig p& Bibliotekshögskolan. På så vis kanske man kunde få folk att öppna ögonen 
p& de människor som inte kan eller diY första vikten av en utbildad bibliotekarie p% 
skolbibiiotek. 

Låt oss se vilka kval'iationer aktörerna i Malmström och Steins undersökning'08 
anser af de viktigaste för en gymnasiebibliotekarie. Rektorerna sätter yrkeskunnighet 
fiamst, därefter samarbetsförmåga, iderikedom, kreativitet och serviceinriktning. 
Lärarna poängterar yrkeskunnighet, serviceanda, litteraturkännedom, allmänbildning 
och god sarnarbet~förmå~a'~~. Detta att jamfora med komvux i Blhåla där rektorn 
tycker att det räcker med en ltirarbibliotekarie. Dock vill han gäma att gymnasieskolan 
ska stalla upp med kunskap angående bokinköp och tycker sig ha erbjudit dem en god 
summa pengar för denna tjänst, d v s motsvarande de timmar kansiisten har till sitt 
förfogande. Irriterad har han nu konstaterat att gymnasieskolan inte ställer upp på de 
villkoren. Lärarna svarade forst att det inte var behövligt med någon utbildning för atc 
sköta det aktuella biblioteket, men efter en stund kom ändå åsikter fram som tydde p& 
det motsatta, d v s att det gavs bättre möjligheter med utbildad hand- 
ledning kunde vara bra for både elever och lärare i biblioteket, och framför allt hjäip 
med att f3 till relevanta bokinköp. För lararbibliotekarien var det ingen tvekan. Hon 
ansåg att det behövdes någon som på heltid kunde agna tid till bokrummet. Här finns 
helt klart ett mönster. Sådana personer som haft med biblioteket att göra en längre tid, 
sisom lärarbibliotekarien och de utbildade bibliotekarier jag talat med, ansåg tveklöst 
att behovet av yrkeskunnighet var stort, medan en del lärare och elever inte tyckte att 
utbildning var av vikt i det här fallet. Jag kanske är subjektiv i det här fallet, men om 
jag ser tillbaka på min tid som elev på komvux i Blåmala(1991-1993), & hade ett 
fungerande bibliotek varit tiII stor hjälp i mitt arbete. Dessutom hade jag sparat mycket 
tid, genom att slippa gå till folkbiblioteket hela tiden för att f3 det material som 
behövdes. Då, som nu, anser jag att det enda satt att f3 ett bibliotek att fungera är att 
ha utbildat folk på plats. 

En stor skiiinad meiian gymnasiebibiioteken i Blåmåla och komvux är att gymnasie- 
bibliotekarierna deltar i &meskonferenser, vilket inte sker p& komvux. Det & 
förståeligt med tanke p& att lärarbibliotekarien är svenskl&rare och endast har tid att 
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delta i de iimneskonferenser som berör henne. Redan 1973 betonade Wessel i Att 
arbeta med skoIans boksamlingar, Lund, 1973, att "det är viktigt att biblioteket st& 
p& ut&dningslistan för de meddelanden som skickas ut inom skolan - inte bara för att 
bibliotekarien skall vara underrättad, utan också för att den samlade informationen om 
vad som händer på skolan skall h a s  på biblioteket.""' 

Tidskriften Svenska i Skolan, nr 9, 1989, gör en liten jamförelse med USA, d& 
skolbiblioteken och dess personal har hög status. "Biblioteken tir media centraler i de 
amerikanska skolorna och sköts av personal med dubbel behörighet; d v s de måste 
vara b&de bibliotekarier och l m e ,  eller &hninstone pedagogiskt utbiidade.' Detta är 
aven en tankegång som Blamalas l :e skolbibliotekarie är inne på. I Stockholms- 
området har man en hel del aktiviteter för sival bibliotekarier, som l m e .  

Som exempel kan nämnas de temadagar där man presenterar litteratur, eller har 
forfattaraftnar. Detta är något jag hoppas komvux tar fasta på. Mina resultat pekar på 
att ett sådant intresse finns. Genomgående betonar litteraturen vikten av att biblioteket 
f& en central plats i skolan. Som grund för detta anges Iäroplmens(Lpf 94) centrala 
moment, tema och tillval, som ställer krav på ett väl fiingerande bibliotek. 

De flesta, alla kategorier, i Fem per~pektiv..."~, verkar anse att en måisättning skulle 
kunna gynna utvecklingen av deras skolbibliotek. I fiågan om denna skulle utarbetas 
internt eller externt är åsikterna skilda, då majoriteten vill ha interna beslut. Till det är 
dock de tillfragade rektorerna tveksamma. Samma tendens kan vi se i svaren fiån 
aktörerna i Blåmåla. Rektorn ansåg det behövligt att stadfasta beslutet i högre instans, 
medan lärare och elever inte hade någon större tilltro till politikerna och skolstyrelsens 
beslut. Man kunde i lärar- och elevintervjuerna tydligt se en rädsla för att en 
måisättning bara "skulle hamna i en pärm, som allt annat". Majoriteten av de tillfrågade 
anser att en målsättning borde utformas av lärare, bibliotekarie, sk~lledare och elever. 
För balde skolstyrelse och bibliotekarier är det viktigt att ha med politiker, vid 
beslutsfattandet, medan övriga avvisar den ståndpunkten. Glädjande nog är det många 
som vill ha med eleverna. Detta gäller även komvux i Blåmåia, men där tror man inte 
så mycket på elevmedverkan, eftersom tidigare försök till detta har "mnnit ut i sanden" 
p g a för stor arbetsbörda for de studerande. 

Fönattama till ~em~erpektiv.  ..iiJanser inte att någon förändring skett p& de tio år 
som, 1989, gått sedan "Gula Boken" kom, vilket anses bekräftat genom att det marks 
en fortsatt dålig delaktighet i skolans arbete. Det &r, enligt min åsii, bra med många 
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kategorier inblandade vid uppriittande av målsättning för skolbibliotek. Den kan skapa 
intresse för, och ett medvetande om bibliotekets verksamhet på skolan. 

Limberg menar att det är av yttersta vikt att biblioteket bemannas av, for yrket, 
utbiidad personal. En heltidsanställd bibliotekarie kan vägleda elever och lärare i 
Sokandet, välja och köpa in relevanta böcker, registrera och ordna medierna p8 ett 
iidamåisenligt sitt, for att fira in litteraturen i skolarbetet. Hon ger också förslag p& 
hur en målsättning skulle kunna se ut: 
-"Ma1 for bibliotekets pedagogiska roil" innehåller bl a att elevernas lamana och 
bibiiotekskännedom ska utvecklas. De ska kunna orientera sig i biblioteket och g& p& 
upptäcktsfilrd bland böcker fian "olika tidsepoker och olika delar av världen". D8 skall 
b&de skön- och facklitteraturen användas. uifonnationssökning är också viktigt, både 
att finna tryckta och databaserade upplysningar, samt "sovra i informationen, vardera 
källor, analysera, dra slutsatser och handla utifran sin nyvunna kunskap.". 

-"Mål för bibliotekets kulturpolitiska roll" innehåller det faktum att biblioteket miste ta 
"sitt ansvar inom skolans kulsurprogram", att medverka till att elevernas kulturintresse 
stimuleras och att ge ökad kunskap angående andra kulturers inverkan p i  våra liv. 
Viktigt med tanke p5 alla flyktingar som strömmar in i vårt land. En dröm är kanske 

d att biblioteket kan medverka till en ny tolerans, i stället for moidja och förakt, 
folkgrupper emellan. Detta bör visserligen, enligt mig, grundläggas redan i barndomen, 
men även som vuxen har man något att lära i denna fråga. 

- "Mål for bibliotekets sociala roll" visar p& "bibliotekets funktioner for elevernas 
praktiska arbetslivsorientering och deras medansvar i skolans skötsel.". Hiir kommer 
även den avkopplande funktionen in, som kan leda vidare till andra läsupplevelser och 
förstaelse for informationsvärlden. 

-"Urval av media" pekar p5 vilka medier som ska finnas i ett bibliotek. Om det bara 
ska vara tryckt material elier om databaser ska f3 en ökad roll. "Man bör även 
precisera både ambitionsnivi och inriktning for uppbyggnad av mediabeståndet på 
skolans bibliotek" .'l4 

Skolans mål ska enligt Limberg "gA hand i hand" med bibliotekets och hon menar 
också att "ett väl fungerande bibliotek höjer kvaliteten på undervisning och 
inl&&g.".l15 

Vid samtal med rektorn berörde jag Tysklinds artikel om en millsättning for 
skolbibliotek inlagd i skolplanen. Då möttes jag av ett hjärtligt skratt fian skoiledaren, 
som menade att Strömstads skolbibliotek var av mycket d a g  kvalitet. 
Hur det f W k t  ligger till vet inte jag, men enligt ett flertal av undersökningens 
aktörer, ligger inte heller Blåmåla komvwrbibliotek särskilt bra till, aven om 
kommunen i övrigt har bra gymnasiebibliotek. Den stora fiagan man kan sWa sig är 
hur skolplanens tankar och målsättning, klarar dagens krassa ekonomiska verklighet. 
Majoriteten av Sveriges kommuner Magar, med rätta, över den lokala ekonomiska 

114 Limberg, Louise, Skolbibliotek for kunskap och skapande, Stockholm, 1990, S 84ff 
ll51bid, S 89 



situationen och till slut blir det hela en pnonteringsfraga, där skolbiblioteken ofta blir 
förlorare. 

Medveten om att det blir Mga om en upprepning, vill jag ändå påvisa att detJims en 
de1 av ~kol~lanen"~, om än liten, som behandlar skolbiblioteksfiiigan. "Tillgång till 
välutrustade bibliotek på varje skolenhet skali säkrasn, står det i den del av planen som 
är gemensam. Utan tvekan räknas komvux som en av Blåmåla kommuns skolenheter. 
F6rvånande nog, sade sig rektorn inte veta nigot om detta. Lika lite var studierektom 
och lärarbibliotekarien medvetna om detta. De sistnämnda aktörerna har, liksom flera 
1 W e  och elever uttryckt en önskan om målsättning i avsikt att utveckla 
skolbibliotekets verksamhet. Det är dock deras rättighet, som arbetande p i  skolan, att 
kunna gå till ett bra skolbibliotek. Kanske man kan hoppas på att studierektorns 
uppenbara stolthet över Blhålas detaljerade skolplan, med miitbara mål, kan leda 
vidare till en utbyggnad. Här har nu rektorn den möjlighet till att aska pengar for 
bibliotekets räkning, han efterlyste i den intervju jag genomförde med honom. 

LOKAL OCH BESTAND 

I stort sett alla aktörer anser att skolbiblioteket har alldeles for liten lokal, ca 60 
117 kvadratmeter. I Fem perspektiv.. . säger man att det inte finns några fasta normer 

för hur stora skolbiblioteken ska vara~och mycket riktigt varierar lokalytoma kraftigt 
runt om i landet. I den storleksgrupp komvux i Blåmåla befinner sig, skiftar det mellan 
145 och 400 kvadratmeter. Således mycket större än komvux skolbibliotek. 

Limberg menar att skolbiblioteket bör ligga centralt i byggnaden och vara så stort att 
hennes mening om skolbibliotekets tre fbnktioner kan upp@llas, och inte inkräkta på 
varandra. Dessutom är det av största vikt att biblioteket ar öppet! Il8 

H& får hon klit medhåll av aktörerna på komvux i Blåmala, som alla, utom rektorn, 
betonar den centrala placeringen. 

Man menar också att det måste finnas lasplatser i direkt anknytning till 
bibliotekslokalerna, så man har referenslitteraturen inom rackhåil. 

Beståndet av tidningar, tidskrifter och monografier är otillfiedsståiiande, men kan iindi 
ses som ett gott grundbestånd, vilket de flesta håller med mig om. Angående tidskrifter 
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pekar Flodmtde kunskuper 'l9 på "det mirakulösa aAtike1-sök", som ett måste för varje 
skola med självaktning. Att komvux nu a t t  en "egen" databas av den här sorten, måste 
saledes vara ett stort fiamsteg for både elever och lärare, som länge önskat detta. Man 
kan tycka att det är förvånande att de på en skola av komvux kaliber, undvikit att 
skaffa Artikel-s6k. Genom åren har ett otal fordjupningsarbeten genomförts genom att 
kallor samlats in p& ett mer tidsödande sätt, när "basen" kunde underltittat sökandet 
och sparat tid. En del har via folkbibliotekets försorg skaffat sig artiklar, men eftersom 
detta inte ailtid uppskattades av personalen där, har många dragit sig för att "vara till 
besv&" och undvikit informationsdisken. 

Skol-sök, som sedan 1993 W t s  på komvux i Blåmåla, är, som Fredriksson säger, 
"ett Vigare altemativ till Artiiel-sök"120. Dock kan man fiåga sig varför detta inte var 
känt for fler av aktörerna. 

I Fe'm perspektiv.. 12' visas att de flesta av den undersökningens lärare anser att de blir 
tillfiågade om bok- och tidskriftsinköp. Detta ar, liksom i Blåmåla, den vanligaste 
formen av samarbete lärare och bibliotekarie emellan. 

Limberg menar att mediabeståndet bör vara uppbyggt for att motsvara de krav som 
undervisningen staller, samt vara ordnat enligt SA.-systemet. "De sökvägar som 
eleverna lär sig i skolbiblioteket kan de dämed tillämpa på alla andra svenska 
folkbibliotek - och dessutom på' många vetenskapliga bibliotek." Även Limberg ser 
möjligheten att göra skolbiblioteket till en "mediaverkstad", där även AV-lilromedel ar 
placerade. "Pedagogiskt vinner man på detta satt att övergripande studier blir latta att 
genomföra, eftersom materid inte står inlåst på skolan. Elevernas fardigheter i 
informationssökning stimuleras." En annan kommentar, som borde tilltala de 
ekonomiansvariga på skolan, är "att samla skolans medier i biblioteket innebär aven 
ekonomiska fördelar. Man får överblick över hela skolans mediabestånd, man kan 
undvika duhblettköp, fler kan anvanda befintligt material.". Att slippa gå runt och leta 
efter material man vet finns på skolan, borde vara skönt. Jag tycker det låter vettigt att 
samla resurserna i skolbiblioteket, men for komvux i Blhålas del, måste man aven 
beakta lokalproblemet. 

En annan sak som man kan förundras över är bibliotekets mediaanslag, som sedan 
starten, 1986, legat p5 50 000 kronor per år. 
Det vanliga i skolbibliotekmärlden är att ett sådant anslag ligger på, i aiia fall, över 
100 000 kronor och dessutom genomförs ofta en ökning varje år. 

På komvux i Blåmåla är laget det motsatta. Där har lärarbibliotekarien fått reda på att 
det b l i  fiaga om 25 000 kronor 1995 och därefter osäkert, då biblioteksanslaget ska 
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laggas ihop med den allmänna summan for mediainköp, som lärarna själva ska f3 dela 
upp. Det h s  en stor osäkerhet i hur mycket litteratur man kan köpa i fortsättningen. 

DATORISERING 

Liksom i Fem perspektiv..., ser man i BlåmAla positivt p i  datorisering- Man vill föga 
med i den snabba utvecklingen på området och ge sina elever möjlighet till effektiv 
materialinsamling.UZ På Dragonskolan i Umeå, blandas 500 komvuxelever med 1700 
ungdomselever och vissa högskolestuderande. Här fick biblioteket tidigt en betydande 
roll i undervisningen. Lärare och bibliotekarier har ett välutvecklat samarbete, där man 
speciellt vill visa på den moderna tekniken. Tillsammans med ett eget 
tidskriftsindexerande program, ARTDATA, har man Artikel-sök, TT-nyhetsbanken 
och Burk-Sök. Undervisningen stimuleras genom de fraseha, aktuella läromedlen, som 
snabbt ger information o:n de önskade ämnesområdena. 

Jag ser datoriseringen som en förutsättning för att kimplanen ska kunna följas och 
saledes ge möjlighet till att arbeta med en problemorienterad metod. Eleverna visste 
vid intenjutillfallet inte om vad som fanns att hämta på skolans datorer, utan tog bara 
för givet att de inte hade tillgång till "biblioteksdatorn". 

Vissa lärare, som den i engelska, ser datorn som "ett nödvändigt ont", men inser ändå 
att tiderna förändras och att man måste följa med i utvecklingen. Särskilt 
välinformerade om de databaser som finns pA skolan, verkade aktörerna inte vara. Som 
vi kunde se i intenjudelen, var det läraren i datakunskap, som hade förslag till, för 
skolan, relevanta databaser. Få har satt sig in i vad som skulle kunna vara bra for en 
skola som komvux, i dataväg. Anledningarna till detta kan vara många, men en av dem 
är, enligt min förmodan, tidsbristen. Lärarna ska förbereda lektioner och elevema 
&par vidare med sina studier. Även skolledningen har givetvis en hel del att göra. 

ANVANDNING AV SKOLBIBLIOTEKET 

F i  av elevema p i  komvux i Blåmåla har använt sig av sitt skolbibliotek. Ibland har 
nAgon "tittat in" for att leta efter uppgifter i t ex uppslagsböcker, men snart gett sig av 
p g a att det inte funnits så mycket referensmaterial att htimta, förutom i de nämnda 
uppslagsverken. Framför allt var detta vara fallet under den period biblioteket endast 
var öppet tv& timmar per dag. 
Förmodligen var det denna brist p& tillgänglighet, som dorde att det drojde ett par 
månader innan användningen av skolbiblioteket ökade. Bibliotekets nya öppettider 
spreds mycket långsamt till eleverna och jag träfFade till och med på en del lärare, som 
inte var medvetna om de goda nyheterna. 
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Angående användningen inom de olika ämnena, kan man i den nya Iäroplanen se att 
"Undemisningen skall anpassas tiil varje elevs fbnitsiittningar och behov"': men de 
lärare som arbetar med problemorienterad undervisning, och det b s  de i Blåmåla 
som uteslutande arbetar enligt den metoden, kan inte ge eleverna en rimlig chans att 
klara ämnet genom skolans bibliotek. Anviidningen av kommunens folkbibliotek blir 
således större. "Läraren ska vid betygsättningen. .. beakta aven sådana kunskaper som 
en elev tillägnat sig på annat satt än genom den aktueila u n d e ~ s n i n ~ e n . " ~  Då fiågar 
jag mig om alla verkligen har en möjlighet att fa bra betyg. Som det nu är fuuis inget 
tillftedsstäilande bibliotek på skolan och graden av samarbete är minimal. Hur ska då 
en elev med uppenbar tidsbrist, bl a p g a barn och f d j  klara av det har? berlag 
pekar man p& det viktiga i att kunna hantera en dator och utnyttja dess sökmöjligheter. 
Detta borde man, enligt ett flertal intervjuade, kunna göra i biblioteket, inte vara 
hänvisad till en datasal, där de exempelvis inte har tillgång till tidskrifter. 

126 Lärarna i Fem perspektiv ... betonar vikten av ett undersökande arbetssätt och 
menade att det är fråga om: 

"- träning for yrkesliv och framtida studier 
- läroböckerna for torftiga, inaktuella 
- eIeverna blir mer aktiva, stimulerade och kritiskt tankande" 

Detta pekar Iäroplanen på. Tyvärr verkar det som om lärarna p& komvux i Blåmåla 
inte anser sig Mara av detta sätt, tidsmbsigt sett. Som vi sett i min undersöknings 
resultat, är det framst i svenska och SO-ämnen som skolbiblioteket används på 
komvux och enligt de tillfkågade, lärarna, verkar de andra aktörernas tro stamma. 
Frågan är om det aven här är tidsfaktorn som spelar in, eller om lärarna helt enkelt tar 
for givet att det överhuvudtaget inte finns något bra stoff att finna där. Somliga l m e  
har knappt varit inne p& skolbiblioteket och än mindre sett vad det faktiskt har att ge. 
Malmström och Stein har i sin utredning märkt att rektorerna anser det riktigt att 
biblioteket används i undervisningen. Dock är det endast M e n  av dessa som direkt 
uppmuntrar till sådan användning. Biblioteken och datorerna förespås få en större 
betydelse i fiamtiden p g a informationssamhdlets tillväxt. Man vill ha en beredskap 
&r elevernas självständiga sökande. Flera rektorer verkar ha en förkärlek för 
institutionsbibliotek, vilket i sin tur leder till minskat utnyttjande av resurserna- I 
Blåmåla talar man inte om biblioteket med sin skoliedare. Ett undantag var när fiagan 
om bibliotekets existens kom upp och man protesterade mot borttagande av resursen. 

Mai Beijer, undervisningsråd pk Skolverket, anser att mycket är upp till lärarna när det 
N e r  biblioteken1*'. De måste känna behov av att ha ett sådant. Här finns helt klart ett 
problem. Många l m e  på komvux i Blamala ser det som en sja1vklarhet att ha ett 
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bibliotek på skolan, men användningsfiekvensen är ändå låg. Något direkt behov tycks 
de således inte khna  av. 

Laroplanen säger att personalen på komvux i utbildningen ska "utnytt'a kontakter med 
det omgivande samhalet och dess arbets-, förenings- och kulturliv"12d. I det 
sammanhanget vill jag även räkna in biblioteksvärlden. Till "min" aktuella skolas 
fördel, kan påpekas att man försöker få med sig både gyrnnasiebibliotek och folk- 
bibliotek i ett samarbete. I det första fallet "misslyckades" man för att bibliotekarierna 
på gymnasieskolan fick reda på planerna på omvägar. Enligt lärarbibliotekarien och 
gymnasiebibliotekarien, var det hela uppgjort rektorerna emellan utan att informera 
den berörda personalen. Kanske kunde man varit mer hkänslig vid behandlingen av 
denna fiaga. Rektorn bekräftade för mig, att beslutet diskuterats i "en liten exklusiv 
grupp av rektorer, som träffas ibland" och ansåg det hela vara avgjort, tills sanningen 
uppdagades. Tyvärr lade rektorn "på locket" efter det, for honom, nedslående 
beskedet. Ett samarbete uteslöts emellertid inte helt fian gymnasieskolans sida. Man 
erbjöd hjälp via en slags fjärrlåneverksamhet, men detta var något som inte alls 
framkom under mitt samtal med rektorn. Givetvis är det lätt att missforstånd uppstår 
och tyvärr blev det i det här fallet eleverna som drabbades. Själv har jag full förståelse 
for gymnasieskolans protest. De har alltid ett hårt tryck fran sina egna elever, som 
kraver hjälp till olika arbeten. 
Dock erbjuder de ändå sitt stöd till komvux, utan krav p i  utbildad bibliotekarie. i 
skrivande stund vet jag inte hur det hela fallit ut, men jag hoppas att samarbetet 
påbö jats. Den på skolan ALU-anställda kvinnan försökte, så vitt jag vet, skaffa fiam 
litteratur till såväl lärare som elever genom att ringa till gymnasiebiblioteket och f3 de 
innevarande, relevanta böckerna till komvux. Bara det är ett steg i rätt riktning, anser 
jag. 

BIMTX-projektet, 1976-1977~) kom till den slutsatsen att komvux på ett eller annat 
sätt måste ha kontakt med något bibliotek. Gyrnnasiebibliotek fungerar ofta bra, men 
förutsättningen är då att det beståndet är anpassat till den vuxenstuderandes behov, 
vilket ofta är svårt. Det måste även finnas en bibliotekarie speciellt för detta ändamål, 
så eleven f& handledningshjälp. 

En ide v&d att diskutera, är det som vissa komvux-anstälida i B l M a  redan varit inne 
på, d v s att låta folkbiblioteket &Ila dessa funktioner, "under förutsättning att det 
geografiska avståndet är överkomligt och att det på folkbiblioteket finns en 
bibliotekarie med särskilt ansvar för kontakt och samarbete med lärare och studerande 
inom den kommunala ~ e n u t b i l d n i n ~ e n . " ' ~ ~  Här krävs det då att folkbiblioteket har 
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vilja och ekonomi att ställa upp med denna service, Enligt utredningen är det inte med 
verkligheten förenligt, att alla komvux-enheter kan ha ett eget skolbibliotek. Krav på 
samverkan kommer, trots att folkbiblioteken har svårt att åta sig fler uppgifter. 
Enligt BIVUX, borde ekonomisk ersättning kunna regleras mellan skolstyrelsen och 
biblioteks-hlturfo~altning, exempelvis som förvaltningsbidrag. Det var i slutet av 
1970-talet. Nu befhner vi oss i den ekonomiska krisens 1995 och det verkar var en 
omöjlighet att släppa pengar till komvux skolbibliotek, när man måste skära ned på 
kostnaderna på annat hall inom den kommunala sektorn. 

Det är bara att konstatera att man på Blåmala komvux inte vet speciellt mycket om 
varandras åsikter i skolbiblioteksfragan. Eleverna har visserligen diskuterat hur iila de 
tycker om öppettiderna, samt att lokalerna är for små och bestånd för litet, men de har 
inte tänkt på hur lärarna tanker och tycker i denna fraga. Rektorn har inte alls fiinderat 
över detta och h a m a  månar visserligen om eleverna, men samtalar i regel inte om 
biblioteket, med dessa. Man kan då spekulera i om man verkligen menar allvar när man 
säger sig vara i behov av ett bibliotek. Enligt min åsikt, brukar en saknad av något 

a uttryckas på olika vis, inte bara genom tal, utan även i handling. Om man någon gång 
diskuterade skolbibliotekets vara eller inte vara, skulle man kanske komma fiam till 
konkreta förslag på lösningar till det biblioteksproblem (och jag håiler med pm att det 
är ett problem) de anser sig ha. 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH DISKUSSION 

I den h& delen av uppsatsen kommer jag att sammanfatta undersökningens resultat, 
vilka attityder som finns bland de deltagande, samt vad man skulle kunna göra åt 
situationen. 

Skolbiblioteketsfinktion bör, enligt aktörerna huvudsakligen vara den som 
referensbibliotek. Många skulle gärna vilja se biblioteket som ett hjälpmedel i 
undervisningen, men den höga undervisningstakten gör att det självständiga arbetet, 
ofta blir betydligt mindre än man önskat. Även graden av tillgänglighet är av vikt; 
Biblioteket måste vara öppet och vara centralt belaget i skolan, samt ha läsesal i direkt 
anslutning tiil lokalen. Framför allt lärarna framhäver biblioteket som träningsobjekt 
för &amtida biblioteksanviindning. 
En annan aspekt kan vara att man genom skolbiblioteket kan medverka till ökad 
förståelse och tolerans olika folkgrupper emellan. Vissa aktörer vill också se 
bokrummet som ett stäile för avkoppling, bl a mellan de olika lektionema. 

Det är f3 som öppet anser att det finns behov av en utbildad bibliotekarie. Dock menar 
de tillfihgade att det ändå måste finnas vissa kvalifikationer hos den som har ansvaret . 
för skolbiblioteket. Vikten av att fa handledning t ex vid informationssökning, betonas 



i de flesta intervjuer. För ett bibliotek av den storlek som på komvux i Blåmala, anses 
personalstyrkan vara tiliräcklig. Man är tacksam över att det numera, överhuvudtaget 
finns personal tillgänglig, så biblioteket kan hållas öppet. En del är misstänksamma mot 
en skriftlig målsättning, vilken befaras hamna i en pärm på något kontor utan att göra 
någon nytta. Dock kan en målsättning vara till gagn for skolbiblioteksutvecklingen på 
komvux, men då måste man, enligt aktörerna, även följa denna. Sammanstäilningen av 
en målsättning bör göras av en grupp, bestående av bibliotekarie, lärare, elever, 
skoliedare, och ev politiker. 

Att lokal och bestånd, av majoriteten, anses vara undermåiigt, råder det ingen tvekan 
om. Placeringen av lokalen är perfekt, men den är alldeles for liten. Komvux 
skolbibliotek har ett gott grundbestånd, men det krävs, enligt de tillfragade, mycket 
mer inom referenslitteraturen. Tidskrifterna verkar vara tillräckligt många. Lärarna 
anser sig ha ett bra samarbete med lärarbibliotekarien, vid inköp av böcker, tidningar 
och tidskrifter, men eleverna tror inte att de ansvariga tar någon notis om deras åsikter 
i denna fraga. Troligen är det också därför de inte lägger förslag i den låda 
bibliotekspersonalen satt ut utanför lokalerna. Anslaget till litteratur- och 
tidskriftsanskaffning, har inte höjts på de nio år biblioteket har funnits, utan således 
legat kvar på ursprungiiga 50 000 kronor per år. Dock har lärarbibliotekarien 
underrättats om en sänkning till halva beloppet, 1995, och därefter vet man ännu inte 
vika summor som kan komma i fråga, p g a att biblioteksinköpen, enligt . 

lärarbibliotekarien, ska samordnas med de övriga ämnenas läromedelsinköp.'EU- 
informationen anses ha varit tillräcklig, mycket tack vare att det på skolan finns ett 
ämne berörande just EU. Den i biblioteket placerade informationen var inte så 
välutnyttjad inför folkomröstningen, kvember 1994, men i allmänhet tyckte aktörerna 
att man ständigt omgavs av upplysningar angående detta. 

Datorisering anses visserligen av somliga vara "ett nödvändigt ont", men man har 
insett att utveckling måste ske även på det området. Under den tid jag genomförde min 
undersökning, tog man for givet att det inte fanns någon datorbaserad information att 
hmta  på skolans bibliotek. Senare blev aktörerna dock medvetna om att Artikel-sök, 
samt den geografiska databasen Map's' n' facts, fanns att tillgå, vilket ansågs 
underlätta sökandet efter material till fordjupninguppgifter etc. 

Anv&ndningen av skolbiblioteket var vid undersökningens inledande inte stor, p g a att 
man bara hade öppet två timmar per dag. När eleverna underrättades om att man 
fk o m november 1994, höll öppet hela dagarna, nåddes jag av misstrogna 
kommentarer fkån elever som inte trodde på att de nu skulle kunna använda sig av sitt 
skolbibliotek. Eleverna använde sig av biblioteket i samband med inhämtande av 
mindre uppgifter. Inför fördjupningsarbeten, anvande man sig hellre av folkbiblioteket. 
Av ämnena på skolan var det främst svenska, samhällskunskap, religion och historia, 
som utnyttjade möjligheterna biblioteket kunde ge. Att skönlitteratur kunde utnyttjas 
av fler ämnen än svenska, var en allmän uppfattning, och då fiamför allt for att gå 
djupare in i historiska händelser och allmänna levnadsförhållanden. Angående 
användarutbildning, var åsikterna delade, då Iärarbibliotekarien och svenskläraren 
ansåg att alla får lektioner i bibliotekskunskap. Flertalet elever menade att så inte var 
fallet. 



Samtliga aktörer efterlyser ett samarbete med gymnasiebiblioteket, vilket ligger 
närmare komvux, än folkbiblioteket. Rektorn menade att det for samarbete aktuella 
gymnasiebiblioteket inte var intresserat av samverkan, medan den intervjuade 
bibliotekarien p i  den enheten, var positiv i den bemärkelsen, att komvux fjiirrlåna 
böcker ur gymnasiets bestånd, men inte utnyttja det pA plats. 

Aktörerna visste mycket lite om varandras Asikter och trodde inte att de övriga 
fiuiderade över skolbiblioteket i någon större omfattning. 
Om man slutligen ska se till mina egna tankegångar, så anser jag mig kunna dra den 
slutsatsen att rektorn prioriterar andra delar av verksamheten. Han anser inte att 
komvux har råd med en utveckling av skolbiblioteket. Hur stort det faktiska intresset 
för verksamheten är, är jag liksom hans lärarkår, osäker på. 

Larania menar, med ett undantag, att de gama skulle vilja utnyttja bibliotekets 
möjligheter, men den höga arbetstakt som erfordras på denna skolenhet gör det svårt 
att arbeta med ett undersökande arbetssätt. Av den anledningen anvander de sig hellre 
av konventionella läromedel. 

Till min fö~åning varseblev jag att elevernas intresse förett skolbibliotek var relativt 
litet. Förvisso poängterade de att de hade svårt att få tiden att räcka till, men föredrog 
ändå att bege sig till kommunens folkbibliotek. 

Som jag anade ansågs datoriseringen vara mycket viktig, bl a som hjälpmedel i 
informationssökandet inför fördjupningsuppgifter och en av de mest positiva 
händelserna under min undersökningstid på komvux var anskaffningen av Artikel-sök. 

Något som kanske skulle kunna hjälpa upp verksamheten vore att marknadsföra sig 
bättre. Varför inte skicka runt ett informationsblad, där biblioteket och dess hnktioner 
beskrivs och dessutom berätta att man gärna står till tjänst. En annan sak kunde vara 
utstallningsverksamhet. Att låta eleverna själva ställa ut egna produkter eller samlingar 
tycker jag skulle vara mycket trevligt initiativ, som förmodligen också skulle locka 
elever till sitt skolbibliotek. 

SUMMARY 

The adult education of Sweden is growing very fast, and quite a lot of teachers prefer 
to work with methods that forces the students to make a lot of searches and put 
together their own reports. It takes a well-equipped library to be able to handle this 
situation, and in a town, we can ca11 it Blåmåla, such a school-library, for adults, 



hardly exists. By writing this paper, I want to point out some of the existing attitudes 
towards the library at the muncipal adult education, Komvux, of Blåmala. The 
different actors are the headmaster, the director of studies, the teacher who's 
responsible for the library, the clerk, six teachers, twelve students, the librarian who 
has the responsabiiity of dl  the school-iibraries of Blåmåia, and two other librarians; of 
the Public Library and the library of the senior highschool. By interviewing the last 
mentioned librarians, I hope to find out whether or not a collaboration may be a 
reality . 

Besides studying the literature, I have devoted myself to qualitative interviews, in 
order to make clear the diierent postures of the involved persons. They expressed 
their opinions concerning: 

- the mainfinctions of this school-library, which from the actors point of view, should 
fiinction as a place where they can get relevant references to make progress in their 
education. Another important thing was that the library must be open, available to 
everyone at this unit. 

- the trainingfunction was also a relevant factor. By knowing your way around the 
current library, you also h o w  how to guide yourself around a larger library. One 
aspect is that through the information that can be found in the "book-room", you may 
increase the tolerante between different rninorities in this country. 

- required qualiJicatio~ts for a person responsible for this library is, according to the 
majority of actors, to know quite a lot about books and common library-system. It's 
not necessary with an educated librarian at this stage. Most of the people believes that 
a teacher knows enough to guide you through the library. However, the actors wants 
someone who iiistruct them in their search for different kinds of information. Many 
students mean that one of the most important things is that the library is open. 

- the premises and the mmber of books, newspapers andperiaiicals are not 
satisfjmg, as the room is far to small, and a lot more reference material ought to be 
required. The periodicals seems to be enough, though. Concerning the co-operation 
between iibrarian and other actors, in order to buy literature, everyone, but the 
students, seems to be content. 

- the use of computers, which increases, and there's aiways a debate going on about 
the necessity of new electronic media. The fact is that without computer-based 
prmessing of information, it's hard to keep a good standard of the school. A 
periodical database, Artikel-sök, is placed in the library, which is a step in the right 
direction. 

There ire not many people using the library on regular basis. In the beginning of my 
investigation, the library only opened it's doors for two hours a day. Early November 



1994, they decided to increase the opening hours to approximately 8 hours. The 
teachers had had admittance to the library all the time, and when the message about 
the open doors reached the students, they were suspicious and wouldn't believe it was 
true. The students used the library for minor searches of information, which could help 
them in their studies. For major works it was an obvious thing to go to the Public 
library, where the relevant materiai hopef5liy could be found. Among the subjects it 
was Swedish, history, religion and the classes of society, that were the principally 
users. In general the actors thought fiction was a magnificent opportunity to look 
deeper into higorical events and different wnditions of living. 

Conceming user education, there were some differentes of opinions, as the teachers 
told me about training in the library, and the students ment that they didn't know so 
much about that kind of education. 

A collaboration between the current library and for example, the Public Library or the 
highschool-library in the town, has been discussed, and this kind of co-operation seems 
to be urgent for the actors of Blåmala. As they don't think they will get a good library 
"of their own", the actors also would like to take part of the catalogue of the Public 
library. Unfortunately it seems to be impossible to realize that wish. 

I also wanted to know if one participant was aware of the other's opinion and if the 
actors discussed the library at all. It turned out as following: Those who took part of 
my examination didn't know much about the others point of views, concerning the 
library. The opening hours had been discussed, but as they prefemed to use the Public 
library, and didn't reflect upon the existance of the school-library. 

Finally, it seems like all the actors, in one way or another, want to be able to go to a 
library near, or inside, the schoolbuilding. However, it's not easy to find the money for 
developing this library of the adult education of Blamåla. 
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Bilaga 1 : FRAGEFORMULAR 

FRAGOR TILL ELEVER 
b 

Kön, Studieinriktning 1 Antal år på KOMVUX 

Har du varit på KV bibliotek 1 Vet du var det ligger? 

Vika är de viktigaste fiinktionerna for KV bibliotek? 

Vika kvalifikationer bör en ansvarig for biblioteket ha? 

Tycker du att läraren ofta använder biblioteket i undervisningen? Braldiligt? 

Tycker du att eleverna har någon chans att påverka bokinköp etc? Känner du till 
förslagsliidan? . . 

För viket ändamål använder du biblioteket? 

Har du någon uppfattning om vilka ämnen inom skolan som mest använder sig av 
biblioteket? 

Har biblioteket ett tillräckligt, bra bestånd av tidningar, tidskrifter och böcker? 

Anser du personalstyrkan vara tillräcklig? Om inte, vad vore btittre? 

Biblioteket har öppet två timmar om dagen. Är detta tillräckligt? Vet du varför det är 
öppet så kort tid? Gör dessa tider att du undviker att gå dit? 

Är du nöjd med lokalerna? Orsak? 

Det finns delade meningar om värdet av att använda ett undersökande arbetssätt, d v s 
att anvhda annat material än läroböcker. Vad anser du om detta ? Braldåligt? 

Anser du skönlitteratur vara användbar fbr andra ämnen än svenska? 

Pi en del gy bibl har man bö jat anvuda databaserad sökning som ett hjalpmedel i 
infoarb. Anser du detta vara en önskvärd utveckling? Känner du till några baser, som 
skulle kunna vara intressanta att ha här? 

I vissa kommuner har man skrivit en måisättning, inskriven i skolplanen, for gy- och 
skolbibl. Tror du att en siidan måisattning skulle verka piidrivande för utvecklingen för 
detta bibl? Vem skulle i så fall arbeta med att formulera en sådan? 

Vilka fonner av media borde finnas på detta bibl? Saknar du nhgot speciellt? 



Vet du om EU-ido finns ? Är den tillräcklig? (Var den tillräcklig?) 

Tycker du att lärarna tipsar om bibliotekets möjligheter inför specialarb, redovisningar 
etc? 

Har du fatt någon undervisning i att använda bibliotek? Hur har den gått till? Har den 
följts upp? Vilket/viIka ämnen fanns detta inlagt i? 

Hur tror du rektorn ser p i  KOMVUX skolbibl? 

Hur tror du lärarna ser p& KV bibl? 

Hur tror du andra elever ser på KV bibl? 

Vad tror du att rektorn tror om din åsikt? 

tt larama " tt? 

tt 
'I andra elever " "? 

h i g a  kommentarer? 



Vilken eller vilka är de viktigaste funktionerna for KV skolbibl? 

V i a  kvalifikationer bör skolbibliotekarien eller ansvarig, ha? 

Använder du ofta bibl i din undervisning? 

Existerar det något samarbete med dig vid bokinköp? Deltar du på något satt vid 
boWtidskriftsurval? 

För vilket & d a d i  använder du bibl mest? Som lärare - vanlig kund? 

Har du någon uppfattning om vilka ämnen inom skolan som mest använder sig av bibl? 

Har bibl ett for skolan tillräckligt och adekvat bestånd av böcker, tidningar och 
tidskrifter? 

Anser du personalstyrkan vara tillräcklig vid ditt bibl? Vad vore annars bättre? 

Är du nöjd med bibl lokaler? Varför 1 Varför inte? 

Det finns delade meningar om värdet i att använda ett undersökande arbetssätt, att 
använda annat material än läroböcker. Anser du ett sådant arbete vara kvalitetshöjande 
for undervisningen? 

Anser du skönlitteratur vara användbar for andra ämnen än svenska? 

På en del gy bibl har man börjat använda databaserad sökning som ett hjälpmedel i 
idoarbetet. Anser du detta vara en önskvärd utveckling? 

I Kalmar, och i Strömstad, har man skrivit en malattning for skol- och gy bibl. Tror 
du att en målsättning skulle verka pådrivande for utvecklingen av ditt skolbibl? Internt 
elier klubbas av skolledningen? 

Vem ska i så faii arbeta med att formulera en sådan? 

Vad tycker du borde finnas for typ av media p i  bibl? 

Saknar du nigot speciellt? 

Finns det tillräckligt med EU-info på bibllpå skolan? 

Hur länge har du undervisat på skolan? Vilka W e n ?  Övrig bakgrund? 



Tipsar du om bibl möjligheter inför specialarb etc? 

Finns institutionsbibl som alternativ? Hur ser detta ut? 

Hur tror du rektorn ser på KV skolbibl? 

Hur tror du övriga lärare ser på KV skolbibl? 

Hur tror du eleverna ser p& KV skolbibl? 

Vad tror rektorn du tycker? 

Vad tror eleverna om lärarnas syn på KV skolbibl? 

övngt ? 

FRAGOR TILL ASSISTENT VID BIBL 

Antal år vid skolan - position? 

Vilken eller vilka är de viktigaste funktionerna for KV skolbibl? 

Viktiga kvalifikationer for skolbibliotekarie eller ansvariga? 

För vilket Udamal använder du bibl? Privat - arbetssyfte? 

Existerar det något samarbete med dig då det gäller bokinköp? Urval böcker, tidningar 
eiler tidskrifter? 

Har du någon uppfattning om vilka ämnen inom skolan som använder sig mest av bibl? 

Har bibl ett for skolan tillr%ckligt och adekvat bestånd av böcker, tidningar och 
tidskrifter? 

Anser du personalstyrkan vara tillräcklig vid ditt bibl? 

h du nöjd med lokalerna? 

Det finns delade meningar om värdet av att använda ett undersökande arbetssatt, att 
anvuda annat material än läroböcker. Anser du ett sadant arbetsatt vara 
kvalitetshöjande for undervisningen? 

P4 en del gy bibl, har man bö jat använda databaserad sökning, som ett hjälpmedel i 
idoarbetet. Anser du detta vara en önskvärd utveckling? 



Tror du att det vore bra med en särskild målsättning for skolbibl här? Vem borde i så 
M1 utforma den ? 

Vad tycker du att det borde finnas for typ av media på bibl? Saknas något speciellt? 

EU- ido - finns det i tillräcklig mängd här? Utnyttjas den ? 

Är bibl valutnyttjat? 

Vad tror du rektorn anser om verksamheten? 

Vad tror du lärarna " . I'? 

Vad tror du eleverna " II 7 

Vad tror rektorn att du tycker? 

Vad tror lärarna att du tycker? 

Vad tror eleverna att du tycker? 

FRAGOR TILL REKTOR 
- 

Blårnåla är välkänt för sina fina, välutistade skolbibl. Hur planerar du för att leva upp 
till detta goda rykte? 

Vilken roll spelar skolbibl här, en1 dig? 

Anser du det viktigt att lärarna använder sig av bibl i undervisningen? VarförIvarför 
inte? Vika ämnen? 

Vilken är din egen användning av bibl? Syfte: Privatperson - rektor? 

V i a  är de viktigaste kvalifikationerna f6r att sköta KV bibl? 

Är lokalen tillräckiig? 

Är beståndet tillräckligt? 

Vet du om det finns info om EU pli skolan ? 

Är öppettiderna acceptabla? 

Varför förändring från tidigare? 



Vet du hur mycket tid den anm läraren har avsatt för skötsel av bibl? Tillriickligt? 

Vad känner du till om användarundervisning/ biblkunskap? 
F i s  det på schemat? 

Hur beslutas anslagen? Budgetprocessen för bibl- tillräckligt mediaanslag? 
Personalkostnad-övriga kostnader? 

Enligt den ansvarige läraren köptes inga bibl böcker in förra året. Kommer de pengar 
som sparades d& att laggas till vid detta års bokinkep? 

Många bibl har som utgångspunkt att införskaEa minst en bok per elev och läsår. Är 
detta möjligt för KV? 

* Hur ser du på din egen roll som skolledare ex vid anslagsfördelning? 

F i s  nhgon årsredogörelse för verksamheten p i  ditt bibl? Skulle du värdesatta en 
sådan? 

Har nigon form av studiebesök gjorts på andra KV bibl? 

P i  itskilliga KV/gybibl har man borjat använda databaserad sökning som ett 
hjalpmedel i idoarbetet. Anser du detta vara en önskvärd utveckling? 

I Kalmar och i Strömstad, har man skrivit en malsattning for skol och bibl. Tror du 
att en målsättning skulle verka pådrivande för utvecklingen av ditt skolbibl? 
Bestämmas internt eller av skolstyrelsen? 

Vem skulle utforma denna? 

Vad tror lärarna att du anser om verksamheten? 

11 11 eleverna " I l  ? 

Vad tror du lärarna anser om KV skolbibl? 

n eleverna 18 ? 

Övriga kommentarer? 

Historia och information om komvux bibliotek i BlamaIa? 

Antal år vid skolan - position 



Vilka är de viktigaste hnktionerna för det här skolbiblioteket? 

Hur får biblioteket sitt anslag? 

Talar du med rektorn om bibliotekets angelägenheter? 

Skriver du årsredogörelser för ditt bibliotek? 

Får du någon information om planerade grupp-/specialarbeten i förväg, så aktuellt 
material kan presenteras? Vore det önskvart? 

Finns biblioteksgrupp på din skola? Vilka ämnen representeras? 

Hur bedrivs anvtindarundervisning/bibliotekskunskap? 
Utför du något bokprat? 

Vika ämnen använder sig mest av biblioteket? 

Vilken är bibliotekets ställning på komvux? 

Tror du att en målsättning skulle kunna pådriva utvecklingen av skolbiblioteket? 
Skulle den tas internt, eller i skolstyrelsen? Vem skulle utforma den? 

Vad tycker du är det viktigaste i ditt arbete? 

Vilka kvalifikationer bör en skolbibliotekarie ha? 

För vilket ändamål använder du själv biblioteket? Privat - i yrket? 

Hur görs bokinköpen? Vilka kriterier? 

Har biblioteket ett tillräckligt och adekvat bestånd av böcker, tidningar och tidskrifter? 
Vad saknas? 

Är personalstyrkan tillräcklig? 

Är du nöjd med bibliotekslokalerna? 

Det finns delade meningar om värdet i att använda ett undersökande arbetssätt, att 
använda annat material an läroböcker. Anser du ett sådant arbetssätt vara 
kvalitetshöjande för undervisningen? 

På en del skolbibliotek har man bö jat använda sig av datorbaserad sökning, som ett 
hjäipmedel i 
informationsarbetet. Anser du detta vara en önskvard utveckling? 



Finns EU-information i tillräcklig utsträckning? Är den välutnyttjad? 

Är skolbiblioteket val utnyttjat? Orsak? 

Vad tror du rektorn anser om verksamheten? 

II 
'I lärarna " w ? 

II II eleverna " 11 ? 

Vad tror du rektorn tror d i  &sikt om bibl är? 

n II lärarna " II ? 

II II eleverna " II ? 

h i g a  kommentarer? 

FRAGOR TILL BI6 LIOTEKA RIE G YMNASIEBIB LIOTEK 

Hur ser du på samarbete med komvux skolbibliotek i Blåmåla? 

Viken form av samarbete skulle kunna genomföras? 
Kan de få tillgång till era databaser? 

Vari ligger det motstånd det talas om på komvux? 
Hade det hela sett annorlunda ut om ni i bibliotekspersonalen varit informerade fih 
bö jan? 

Har du varit på komvux skolbibliotek? 

Vilka funktioner är de viktigaste for KV bibliotek ? 

Vilka kvalifikationer bör den biblioteksansvarige ha? 

Hur ser du på KV1s'lokaler och bestånd? 

Vad anser du om personalstyrkans storlek? 

Vad tror du rektorn anser om verksamheten? 
II Il ' l h e '  . ? 
n II elever ? 

Vad tror du rektorn tror om din åsikt i fiagan? 



FRAGOR TILL FOLKBIBUOTEKARIE 

Har du varit på komvux skolbibliotek? 

Hur skulle ett eventuellt samarbete med komvux skolbibliotek i Blåmåia kunna se ut? 

Har ni hafl nigon tiit kontakt med personal fian den skolan? 

Skulle komvux kunna fa tillgång till er beståndskatalog? On-line - CD-ROM? 

Hur ser folkbibliotekets personal på de vuxenstuderande som kommer hit och vill ha 
referenser, information etc? 

Vika funktioner är de viktigaste for komvux skolbibliotek i Blåmala? 

Vilka kalifikationer bör man ha for att sköta detta bibliotek? 

Är det någon skillnad på de ungdomselever som kommer till folkbiblioteket, och de 
fran komvux? Större krav etc? 

Övriga kommentarer? 
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