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Abstract:   
For a school library to function as a support for the students’ development of their 
academic abilities, it must provide material satisfying their needs as well as the needs of 
the teachers. The school library should assist the students in their research endeavours, 
as well as inspire reading for pleasure. In order to do this it is imperative that the school 
library actively develops the existing collection and continually strives to meet the 
needs of its users.  
The aim of this Master’s thesis is to describe and reflect upon how a particular school 
library works with collection development. The study focuses on the material present in 
a specific library, i.e. the books and other media types used or sought there, and directly 
influences that library as the material is reviewed, organised and/or discarded.  To 
collect data for the thesis an action research inspired strategy was used, mainly drawing 
inspiration from the four defining characteristics of action research as described by 
Martyn Denscombe:  Practical (aimed at dealing with real-world issues), Change, 
Cyclical process (initial findings generate possibilities for change which, once 
implemented, form the basis for further investigation), and Participation (practitioners 
are involved in the research process). The study involves practical work at the school 
library in question, mapping the collection and reviewing user needs, which led to 
decisions regarding weeding and procurement. The updated collection was then 
evaluated through interviews with students and faculty. As a result of the study a policy 
for collection development was formulated to support further collection development in 
the studied school library. 
 

Nyckelord: Aktionsforskning, beståndsutveckling, bestånd, 
biblioteksbestånd, förvärv, gallring, medieplan, 
skolbibliotek
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”One of the first ways in which libraries 
support a program of instruction is through 
the collection. A library collection needs to 
match the curriculum, be current in its 
information and its appearance, and have 
materials in sufficient quantity to support 
varied use by classes, small groups, or 
individual students engaged in research and 
inquiry.” (Dianne McAfee Hopkins Lessons 
from Library Power 1999, s. 19) 
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1 Inledning 

1.1 Strävan efter utveckling i skolbibliotek 
 
Ett pedagogiskt centrum, ett medie- och informationscentrum för både läslust och 
informationssökning, en funktion som genomsyrar hela skolans arbete; så ser strävan ut 
mot ett väl fungerande skolbibliotek. Skolbiblioteket ska fungera som ett stöd för 
eleverna i deras utveckling av kunskaper och färdigheter, ett stöd i enhetlighet med det 
uppdrag som uttrycks i de styrdokument som är väsentliga för skolbiblioteket.  
Elever och pedagoger ska i skolbiblioteket finna medier som tillgodoser deras behov, 
det ska också finnas möjlighet att ta del av de senaste rönen inom informationssökning 
och uppdateras om de senaste barn- och ungdomsböckerna. Skolbiblioteket ska även 
inspirera till läslust och läsutveckling. Tyvärr är det inte alla elever som har tillgång till 
ett skolbibliotek med anställd bibliotekarie och långt ifrån alla skolor har öronmärkta 
resurser för att skolbibliotekets bestånd ska skötas. (Almerud 2005, s. 32) 
 
I Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, av Louise Limberg, kan vi 
läsa att medvetet arbete med skolbibliotekens beståndsutveckling kan ge ett fruktbart 
samarbete mellan skolbibliotekets personal och dess användare. Det befintliga 
beståndets kvalitet och bredd är väsentligt för vad skolbiblioteket kan erbjuda 
användarna. Limberg berör kortfattat Library Power-projektet där systematisk 
genomgång av de inblandade skolbibliotekens bestånd genomfördes. Intentionen var att 
se om beståndet var anpassat efter skolans undervisning och efter de behov som fanns. 
För att behovsanpassa beståndet krävdes det att gallring gjordes. Projektets syfte var 
även att samarbetet mellan pedagoger och personalen i biblioteket skulle utvecklas. 
(Limberg 2003, s. 35)  
 
När en kundinriktad verksamhet, en verksamhet som vill erbjuda en produkt – en tjänst 
och/eller vara – till en omvärld, bedriver ett förändringsarbete i förhållande till sin 
omvärld måste produkten vara det viktigaste att hålla för ögonen och det man grundar 
sina beslut på. Produkten är det som verksamheten har att erbjuda kunden; det som, 
skulle man kunna säga, ger verksamheten dess existensberättigande. Siv Their skriver i 
Att leda lärande och förändring att det kan vara rent ödesdigert för en organisation om 
produkten den erbjuder inte är densamma som kunden efterfrågar. (2000, s. 63-64)  
 
Ett skolbibliotek befinner sig, anser vi, inte i en fullt så utsatt position. ”Kunderna”1 (för 
att använda Theirs terminologi ovan), i det här fallet främst elever och pedagoger, 
använder visserligen biblioteket även till att hitta litteratur eller material för privat bruk 
och för läsning för sitt eget höga nöjes skull. Men framförallt används skolbiblioteket 
(förhoppningsvis) som en resurs inom lärandet och användandet blir därmed i de 
delarna i viss mån dikterat av pedagogerna. Detta innebär knappast att ett skolbibliotek 
undkommer kraven på ett uppdaterat och fungerande bestånd. Produkten i ett 

                                                 
1 Ordet ”kund” används idag ofta i diskussioner kring en mängd olika typer av organisationer och 
verksamheter, och ska här ses som benämning på mottagaren eller beställaren av det en ospecificerad 
verksamhet erbjuder.  När man talar specifikt om skolbibliotek tycker vi dock att termen ter sig otymplig 
och den kommer heller inte framgent att användas. Vi har istället valt begreppen användare, elever och 
pedagoger. 



8 
 

skolbibliotek kan grovt delas upp i två delar. Dels är det den tjänst personalen ställer till 
förfogande genom att finnas på plats och ge sökhjälp, bistå med information och annan 
typ av stöd. Dels är det de böcker, tidningar, tidskrifter, elektroniska media och alla 
övriga upptänkliga informationsbärande media som eleven kan tänkas behöva för sitt 
pedagogiska lärande och sin utveckling. För att uppfylla detta behov måste beståndet 
utvecklas och följa med sin tid. För att skolbiblioteket inte ska degraderas och ses som 
en isolerad del i skolan eller som en lagerlokal för skolans medier är det också viktigt 
att pedagoger, elever och skolbibliotekets personal arbetar tillsammans kring dess 
verksamhet. 
 
Alla bibliotek arbetar på ett eller annat sätt med beståndsutveckling. För att även 
skolbiblioteket skall bli en god resurs för såväl eleverna i deras 
informationssökningsprocess som för pedagogernas undervisningsbehov krävs det att 
skolbibliotekets personal arbetar med beståndet och dess utveckling. I strävan efter att 
nå ett gott resultat med utvecklingen av beståndet kan det ses som ett problem att alla 
bibliotek inte använder sig av en plan för detta arbete utan att det ibland sker så att säga 
”lite med vänsterhanden”. Vi föreställer oss att det då blir hart när omöjligt att skapa en 
överblick över vad man gör eller varför man gör det. 
 
Ett personligt intresse för undersökningsområdet finns då en av oss arbetar som 
bibliotekarie på skolan där vår undersökning kommer att ske. Den andra av oss är inte 
verksam som skolbibliotekarie utan arbetar inom den privata sektorn med 
dokumentation och databashantering. Vi anser att våra erfarenheter kommer att 
komplettera varandra då en av oss kan ifrågasätta där den andra eventuellt brister i att 
kritiskt granska det egna arbetet. Förhoppningen är att uppsatsen ska mynna ut i en 
klarare bild av hur arbete med beståndsutveckling praktiskt kan gå till, belysa några av 
de praktiska och mentala hinder som eventuellt måste överkommas, och därmed bidra 
till ett lättare arbete för andra skolbibliotek.  
 

1.2 Syfte  
 
Huvudsyftet med den här uppsatsen är att beskriva och reflektera kring erfarenheter av 
hur ett skolbibliotek i den svenska grundskolan utvecklar sitt bestånd. Vi vill härigenom 
skapa en möjlighet att utveckla en djupare förståelse för beståndsutvecklingen som 
process. Studien intar ett inifrånperspektiv och fokuserar på det konkreta materialet i 
skolbiblioteket, det vill säga de böcker och övriga medietyper som används eller 
efterfrågas där. Med inifrånperspektiv menar vi i den här uppsatsen att studien utförts på 
plats i ett specifikt skolbibliotek, delvis av på det studerade biblioteket anställd personal 
(en av uppsatsförfattarna) och med en direkt påverkan på verksamheten när materialet 
undersöks, organiseras och/eller avyttras. 
 
Vi ställer oss följande frågor: 
Hur arbetar ett utvalt skolbibliotek i realiteten med beståndsutveckling?  
Hur reflekterar bibliotekspersonalen kring och utvecklar bibliotekets bestånd? 
Vilka lärdomar och erfarenheter finns att hämta ur processen? 
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1.3 Avgränsning  
 
Vi kommer att studera ett svenskt skolbibliotek och arbetet som utförts där under 2007. 
I uppsatsen har vi begränsat oss till att skriva om skolbibliotekets arbete med dess 
fysiska bestånd och dess beståndsutveckling. Den här uppsatsen kommer sålunda inte 
att gå in på personalens arbetsförhållande och arbetsmiljö eller beskriva verksamhet av 
undervisningskaraktär driven av bibliotekspersonalen, såsom informationssökning eller 
dylikt. Inte heller behandlar den de elektroniska resurser, som databaser och 
länksamlingar, som kan finnas på biblioteket. 
 

1.4 Litteratursökning och tidigare forskning 
 

1.4.1 Litteratursökning 
 
I den inledande delen av vårt arbete upplevde vi att det i ämnet tycks råda en brist på 
svenskt material om beståndsutveckling i allmänhet och svenskt material inriktat på 
beståndsutveckling på skolbibliotek i synnerhet. Vi har dock hittat en handfull 
magisteruppsatser som behandlar beståndsutveckling på bibliotek i Sverige. En av dessa 
har författats av Olof Berge-Kleber och Emma Hermansson som även de skriver i sin 
magisteruppsats ”Man silar mygg och sväljer kameler ibland” från 2001 att de upplever 
att beståndsuppbyggnaden är ett eftersatt forskningsområde inom det svenska 
biblioteksväsendet. (Berge-Kleber och Hermansson 2001, s. 1) Vi kan därmed inte 
annat än hålla med då våra sökningar i sedvanliga databaser har gett samma utfall. 
 
Nedan presenterar vi kort tre uppsatser om beståndsutveckling som vi tyckt vara av 
intresse. 
 

1.4.2 Tidigare uppsatser 
 
Johan Elfving och Sandra Engman Fingal har i sin magisteruppsats Bland bokbaciller 
och vingklippta änglar. En kvalitativ studie kring bestånd och beståndsarbete på fem 
sjukhusbiblioteks barn- och ungdomsavdelningar beskrivit beståndsutveckling på ett 
sjukhusbibliotek för barn- och ungdomar utifrån Michael Bucklands teori kring 
beståndets fyra roller, Den bevarande rollen, Den spridande rollen, Den rådgivande 
rollen samt Den symboliska rollen. För att skapa en helhetsbild av arbetet med 
beståndet har de även tittat på Bucklands sex dimensioner kring beståndsarbete. Dessa 
sex dimensioner är: Existens och lokalisering, Inköp, Gallring, Duplikation, Låneregler 
samt Lån mellan bibliotek. (Elfving och Engman Fingal 2008, s. 54) Magisteruppsatsen 
syftar till att, genom kvalitativa intervjuer med bibliotekarier från fem sjukhusbibliotek, 
under söka det fysiska arbetet med beståndet för barn och ungdomar på några 
sjukhusbibliotek, urskilja vilka roller bestånden har och hur beståndsarbetet påverkar 
dessa roller. (ibid., s. 5)  
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Uppsatsen visar att samtliga respondenter säger att det enbart har ett exemplar av varje 
titel då de har brist på utrymme, de vill ha ett varierat utbud och utlåningsstatistiken inte 
motiverar fler titlar av varje titel. Författarna skönjer att sjukhusbibliotekarierna känner 
ett ansvar för vårdpersonalens önskemål och anpassar sitt bestånd så att det ska passa 
både sjukhusets personal och dess patienter. De av Bucklands beståndsroller som främst 
syns i sjukhusbibliotekens arbete med beståndet är den rådgivande rollen och den 
spridande rollen. Uppsatsen visar även på att det finns svårigheter med den spridande 
rollen av utrymmesskäl samt svag efterfrågan på material, vilket i sin tur leder till att det 
är svårt att motivera inköp av flera exemplar. Författarna menar att innehavet av ett 
enda exemplar även ger brister i beståndets rådgivande roll. Elfving och Engman Fingal 
anser att beståndsarbetet på de undersökta sjukhusbiblioteken påverkas av förhållanden 
som minskade utrymmen, prioritering av medicinskt material, sjukhusmiljön, samt korta 
vårdtider. (ibid., s. 51- 52)  
 
Olof Berge-Kleber och Emma Hermansson har i ”Man silar mygg och sväljer kameler 
ibland": urval och beståndsarbete på några svenska barn- och skolbibliotek undersökt 
inköpsrutinerna för sju bibliotek varav ett skolbibliotek och ett integrerat skol- och 
folkbibliotek. Författarna har utarbetat en modell som kan fungera som ett hjälpmedel i 
inköpsarbetet på barnavdelningarna och de är intresserade av den övergripande 
beståndsuppbyggnaden. Det som är viktigt med modellen är att bibliotekarien står i 
centrum anser författarna. (Berge-Kleber och Hermansson 2001, s. 2) 
 
Biblioteken som ingår i undersökningen arbetar på liknande sätt med sina inköpsrutiner; 
bibliotekarierna lyssnar mycket på önskemål från sin låntagare och BTJs 
sambindningslistor var då av stor betydelse för inköpsarbetet. (ibid., s. 77) Författarna 
ställer bland annat frågan om ”det överhuvudtaget finns ett behov av förvärvsplaner på 
barnbibliotek?” Berge-Kleber och Hermansson argumenterar för en förvärvsplan på 
barn- och skolbibliotek med motiveringar som att en förvärvsplan kan vara till hjälp för 
bibliotekspersonalen när de får frågor från låntagare om varför biblioteket valt att göra 
si eller så, när ett biblioteksbestånd ska byggas upp från grunden och för att få en 
överblick över ett omfattande bestånd. (ibid., s. 68-69) 
  
Mattias Larsson undersöker i sin magisteruppsats Tre perspektiv på musikavdelningarna 
vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg – En kvalitativ studie om målsättning och utbud hur 
musikavdelningarna på tio stadsdelsbibliotek i Göteborg hanterar sitt bestånd. Dessa 
bibliotek är folkbibliotek och försöker tillgodose behoven hos en bred publik. Ändå har 
inga av de undersökta biblioteken en nedskriven målformulering hur dessa behov ska 
mötas; i åtminstone ett av fallen för att man inte ser att en målformulering skulle fylla 
någon funktion. Enligt Larsson undersökning baseras inköpen i de flesta fall på 
tidningsrecensioner, kundernas efterfrågan och den inköpsansvariges personliga smak 
och man tar inte hjälp av utlåningsstatistik för att inhämta information. (Larsson 2004, 
s. 48, 52- 55) Det sistnämnda ser vi som i viss mån anmärkningsvärt då sådan statistik 
vore ett verktyg att se hur väl man lyckas med att erbjuda ett tilltalande utbud. 
Undersökningen nämner dock inte hur de undersökta bibliotekens musikavdelningar 
hanterar gallring av materialet, vad man baserar gallringsbeslut på eller i vilken 
omfattning det sker. 
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1.5 Termer som förekommer i uppsatsen 
 
Bestånd – Här menar vi ett skolbiblioteks fysiska mediesamling.  
 
Book-it – Ett datoriserat bibliotekssystem. 
 
Cirkulationstal – Vi använder oss av Berge-Kleber/Hermanssons definition av en term 
för påvisande hur mycket ett bestånd rör sig, dvs. hur mycket och vad som lånas ut. Det 
går också att titta på cirkulationstal på enskilda exemplar, för att se hur mycket det 
lånats ut. (Berge-Kleber och Hermansson 2001, s. 4)  
 
DAISY – står för Digitalt Audiobaserat Informationssystem och är en internationell 
standard för digitala böcker. Det betecknar böcker som lästs in på ljudmedia, främst för 
elever med dyslexi eller annan typ av lässvårigheter. Till skillnad från vanliga 
ljudböcker har DAISY-talböckerna vissa tekniska finesser (bokmärken mm), som dock 
kräver speciell DAISY-spelare eller rätt program i datorn.  
 
DDC – Dewey Decimal Classification. DDC är ett hierarkiskt uppbyggt 
klassifikationssystem, uppdelat i 10 kunskapsområden som i sin tur har tilldelats 100 
nummer för undergrupper. Uppdelningen är efter kunskapsområde och ett ämne kan 
förekomma inom ett eller flera kunskapsområde. (Nationalencyklopedins internettjänst 
2008) 
 
Lpo94 – 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 
 
Medieplanering – ett verktyg eller metod att skaffa sig kunskap om beståndet på ett 
bibliotek och hur det bäst kan utnyttjas (Medieplanering (2007) – Region Skåne) 
 
Navigatören – Navigatören är en länksamling skapad av skolbibliotekarierna i Vellinge 
kommun. 
 
Nivå – Vi menar rätt språklig tillgänglighet på medierna i undersökningens 
skolbibliotek i förhållande till användarna.  
 
Pedagogisk litteratur – med pedagogisk litteratur avses här litteratur som är inköpt för 
pedagogernas kompetensutveckling och som inspirationskällor. 
 
SAB-systemet – populär beteckning på ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”. 
Majoriteten av de svenska biblioteken använder klassifikationssystemet SAB för att 
arrangera och organisera sina samlingar. Systemet innehåller 25 ämnen som betecknas 
med en bokstav. Huvudavdelningarna är uppdelade i underavdelningar, vilka i sin tur 
oftast är vidareuppdelade. (Libris. Nationella bibliotekssystem 2008) 
 
Signum – Ett signum är en beteckning i form av bokstäver eller siffror som anger vilket 
ämne en publikation tillhör. (Nationalencyklopedins internettjänst 2008) 
 
Styrdokument (ibland även kallat måldokument) – här avses ett dokument som syftar 
till att styra en verksamhet för att uppfylla ställda mål. 
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2 Metod och material 

2.1. Motivering till val av studieobjektet 
 
På skolbiblioteket på Sandeplanskolan2 i Vellinge kommun, av kommunen benämnt 
Mediateket3, utvecklades beståndet i och med att nya böcker eller andra typer av media 
köptes in och andra gallrades bort. Det saknades dock en övergripande plan för hur 
arbetet skulle gå till för att bäst passa verksamheten. I samband med att skolan införde 
ett tematiskt arbetssätt under delar av terminen ändrades också skolans behov av stöd 
och resurser från Mediateket. För att framgent kunna möta såväl pedagogernas som 
elevernas behov både vad gäller lärande, eget intresse och underhållning, beslöts4 att 
genomföra en inventering av beståndet och utfärda en aktuell medieplan.  
 
Valet av undersökningsplats föll sig naturligt på Sandeplanskolans Mediatek i Vellinge 
kommun då det är arbetsplatsen för den ena av författarna till denna uppsats och tiden 
för vår uppsats sammanföll med tiden för Mediatekets beslut att ta fram en medieplan. 
Studien berör det arbete med beståndsutveckling och medieplanering som utförts av 
personalen där under 2007. Eftersom inga andra skolbibliotek undersöks blir 
slutsatserna heller inte giltiga generellt för alla skolbibliotek utan bara för 
Sandeplanskolans Mediatek. 
 
Genom att välja Sandeplanskolans Mediatek har vi så att säga kunnat arbeta både med 
ett inifrån- och utifrånperspektiv. En av författarna (Jenny Bowman Lindell) har kunnat 
bidra med kunskap och erfarenhet från sin egen arbetsplats, medan den andra författaren 
(Annika Larsson) haft lättare att anlägga ett mer objektivt synsätt och som utomstående 
kunna ifrågasätta vad som kanske kan vara självklart för den som är anställd på plats. 
En svårighet har initialt varit Annikas begränsade erfarenhet av biblioteksverksamhet; 
Jenny har då fått beskriva och förklara det dagliga arbetet och dess rutiner. Detta har å 
andra sidan givit Jenny tillfälle att gå ur sin roll som skolbibliotekarie och granska 
biblioteksverksamheten som åskådare och inte bara som deltagare. Vi vill gärna tro att 
detta skapat en ökad förståelse hos oss båda och att det haft en positiv inverkan på 
resultatet, något som givetvis är svårt att leda i bevis. 
 
Närmare presentation av studieobjektet kommer i redovisningen av undersökningen, 
kapitel 4.2. 
 

2.2  Val av metod för genomförandet av studien 
 
När vi påbörjade arbetet med vår uppsats och funderade på vilken metod som var 
tillämpbar, hade vi en rad olika metoder i tankarna. Vi diskuterade bland annat kring 
fallstudie och litteraturundersökning. I en första inledningsfas tog vi hjälp av Basic 
                                                 
2 Sandeplanskolan är en grundskola för skolår F-9 i Vellinge kommun. 
3 Samtliga skolbibliotek kopplade till kommunala skolor i Vellinge kommun går under benämningen 
Mediatek. 
4 Beslutet om inventering togs 2007 först av personalen på Sandeplanskolans Mediatek. Strax därpå kom 
ett beslut från kommunens utvecklingsansvarige för kultur att samtliga bibliotek inom kommunen skulle 
upprätta en medieplan. 
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Research Methods For Librarians av Ronald R. Powell och Lynn Silipigni Connaway 
där vi läste om aktionsforskning. Martyn Denscombe utvecklar begreppet 
aktionsforskning vidare i sin bok Forskningshandboken: För småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Där fann vi grunden till vår 
metodologiska ram.  
 
Vi beslutade oss för aktionsforskningen som metodologisk ram av följande anledningar: 

• Det är en process som ger möjlighet åt både forskarna och deltagarna att göra sig 
hörda.  

• Det ger oss möjlighet att komma nära vårt studieobjekt istället för att studera det 
på avstånd. 

• De resultat vi kommer fram till används direkt i den undersökta verksamheten.  
 
Efter att ha läst i Vetenskaplig metod av Rolf Ejvegård valde vi att använda oss av 
intervjuer för att inhämta användarnas åsikter, tyckande och uppfattningar. Mer om 
intervju i avsnitt 2.2.2. I några av de praktiska delarna av arbetet som rör Mediateket 
och dess rutiner, som kartläggning av beståndet och gallring, har vi tagit hjälp av Jessica 
Zaar som också är anställd som bibliotekarie på Mediateket. 
 

2.2.1 Aktionsforskning som metodologisk ram 
 
Martyn Denscombe beskriver aktionsforskning som en forskningsstrategi som inriktar 
sig på praktiska frågor och härrör från 1940-talet, då såväl amerikanska som europeiska 
samhällsvetare efterlyste en närmare koppling mellan teori och praktisk 
problemlösning. Idén är att forskningen, förutom att belysa problemen som kan uppstå i 
den dagliga verksamheten, också skall vara en del av förändringsarbetet. Lösningen av 
problemet hänger ihop med forskningsprocessen i sig, snarare än att vara något som 
följer av forskningsresultatet. (Denscombe 1998, s. 71) Karin Rönnerman uttrycker det 
som: ”en relation mellan tänkandet om praktiken och handlandet i praktiken”. Poängen 
är att utveckla och förändra verksamheten men också att skapa en förståelse för hur 
dessa förändringar kommer till stånd. (Rönnerman 2004, s. 13) 
 
Denscombe ställer upp fyra punkter som karakteriserar aktionsforskning: 
 
Praktisk inriktning. Syftet är att behandla reella problem och frågeställningar på 
framförallt arbetsplatser och organisationsmässiga miljöer. Forskningen är en del av 
praktiken, inte en distanserad observation av den.  
Förändring. Ses som en integrerad del av forskningen, ett sätt att ta itu med problemet 
samtidigt som man når större förståelse för frågan. Förändring är en källa till kunskap i 
sig och inte bara något att genomföra när man kommit fram till ett forskningsresultat. 
Cyklisk process. Forskningen har en direkt återkoppling till praktiken. Processen med 
praktik, kritisk reflektion, forskning, strategisk planering och handlingsplan är 
kontinuerlig. Initiala resultat kan skapa förändringar som därefter kan utvärderas och 
utgöra utgångspunkten för fortsatt utredning.  
Deltagande. Personerna i forskningsprocessen är inte passiva föremål för forskningen 
utan aktiva deltagare i processen.  
(Denscombe 1998, s. 72)  
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En person som ofta nämns i aktionsforskningssammanhang är Kurt Lewin. Lewin 
arbetade som socialpsykolog i USA på 1940-talet och studerade hur människor 
förändras, enskilt eller i grupp. I detta arbete fick gruppdeltagarna vara med på mötena 
där forskarna diskuterade deras beteende; forskarna lade fram den insamlade datan och 
gruppen fick sedan delta i diskussionen. Rönnerman nämner hur Lewins arbete ofta 
beskrivs som en cyklisk modell där egna erfarenheter gör att en aktionsplan läggs upp, 
aktionen genomförs, uppföljning av aktionen görs genom att studera vad som händer 
och slutligen blir produkten fokus för nya reflektioner som kan leda till ny 
aktionsplanering. Rönnerman hänvisar även till Kemmis & McTaggart. Enligt dem 
behöver ett projekt inte börja med en plan att göra något, det kan lika gärna vara en 
tanke eller reflektion som initierar en önska att förändra och därmed lägga upp en ny 
aktionsplan. (Rönnerman 2004, s. 25-26)  
 

2.2.1.1 Aktionslärande 
 
En viktig aspekt av aktionsforskning är de lärdomar man tar med sig. Reginald Revans 
har beskrivits som mannen som uppfann aktionslärande (action learning), en 
beskrivning han själv anser tyder på djup okunskap. Oavsett Revans egen ståndpunkt är 
det till hans verk många studier i ämnet hänvisar. I The origin and growth of action 
learning ger Revans en mycket motvillig definition på begreppet aktionslärande, som 
ett medel där ändamålet är intellektuell, känslomässig eller fysisk utveckling som 
fordrar att man, genom att delta i en reell problemsituation, åstadkommer erforderlig 
förändring för att bättre kunna agera inom problemområdet i framtiden. Eller för att 
uttryck det enklare – learning by doing. Det är, säger Revans, en social process där 
deltagarna lär av och med varandra genom att hjälpa, råda och ge konstruktiv kritik till 
varandra, medan de arbetar för att lösa sin situation. De lärdomar de får handlar inte så 
mycket om ny faktaorienterad kunskap som om att komma fram till ett bättre sätt att 
använda och förhålla sig till redan befintlig kunskap och erfarenhet. Aktionslärande 
tvingar deltagarna att bli varse sina egna värderingar och att på nytt granska och 
ifrågasätta föreställningar de annars skulle fortsätta att ta för givna, hur felaktiga eller 
missförstådda de än kan vara. (Revans 1982, s. 626-627;653) 

Donald Schön använder sig, i The reflective practitioner – how professionals think in 
action, av begreppet aktionsreflektion (”reflecting-in-action”), det vill säga att reflektera 
över vad man gör när man gör det. För den som verkar inom en organisation blir 
organisationen både scenen för aktiviteten och objektet som undersöks. Verksamheter – 
organisationer – är också samlingsplatser för ackumulerad kunskap: principer och 
maximer för praxis, uppfattningar om riktning och identitet, operativa tekniker och 
berättelser om tidigare erfarenheter som fungerar som exempel för framtida aktiviteter. 
Schön menar vidare att när den ansvarige ”aktionsreflekterar” använder sig personen av 
den samlade organisatoriska kunskapen och anpassar den till det aktuella tillfället. Han 
eller hon blir också en del av det organisatoriska lärandet när lärdomar från den egna 
reflektionen läggs till den samlade kunskapen och på så vis blir tillgänglig för framtida 
forskningar. (Schön 1991, s. 242) Schön har i det ovanstående skrivit ur ett 
ledarperspektiv, hur en ledare påverkar sin organisation. Vi har tolkat detta i ett lite 
vidare synsätt och anser det tillämpbart på alla personer inom en organisation som har 
något som helst ansvar för ett område. 
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Vägen till ett färdigt resultat, det vill säga aktiviteten, underordnas ibland kunskapen om 
det färdiga resultatet. Bernt Gustavsson diskuterar kunskap och olika aspekter av 
kunskap, såsom praktisk kunskap, i boken Vad är kunskap? En diskussion om praktisk 
och teoretisk kunskap. För att få grepp om den praktiska kunskapens natur används ofta 
begreppet ”knowing how”, veta hur, vilket kan ställas mot den traditionella synen på 
kunskap ”knowing-that”, veta att, eller vad vi vet om olika saker. ”Knowing how” 
inbegriper dels själva utförandet av en aktivitet, dels att förstå hur aktiviteten utförs. Det 
krävs inte bara färdigheter i ett givet sammanhang utan också förmågan att resonera och 
reflektera kring det som gjorts. Om något utförs av ren rutin räcker det alltså inte för att 
ha kunskap. Det är när någon ”vet vad man gör” och agerar avsiktligt som kunskapen 
uttrycks. (Gustavsson 2002, s. 85-86) 
 
Gustavsson resonerar även som så att praktiskt inlärd kunskap är knuten till den 
situation eller verksamhet som inlärningen sker i, där den praktiseras. Man lär sig 
genom deltagande i den grupp där aktiviteten eller arbetet utförs5. (ibid., s. 90-91) 
 
Många gånger tar också kunskap utgångspunkt i handlingar, pragmatismen, och 
grundtanken är att agerandet sker rutinmässigt eller efter vana så länge det fungerar och 
går som vanligt. När något nytt inträffar som gör att det inte längre går att följa gamla 
rutiner eller vanor tvingas vi stanna upp och reflektera och söka kunskap om hur vi ska 
lösa det eventuella problemet som uppstått. I den situationen rör man sig alltså från 
praktik till teori och sedan tillbaka till praktik igen. Den praktik man vanligen använder 
fungerar inte längre, man måste ta ett steg tillbaka till teorin och reflektera fram en ny 
praktik. (Gustavsson 2002, s. 93) 
 

2.2.1.2 Aktionsforskning fördelar och nackdelar 
 
Aktionsforskning medför flera fördelar, såväl för deltagarna som för verksamheten den 
används i. Metoden tar sig an praktiska frågor och resultaten kopplas direkt till 
praktiken samtidigt som deltagarna utvecklas professionellt under arbetet. Ett 
kontinuerligt flöde av utveckling och förbättring inverkar positivt på verksamheten när 
forskningen siktar på att lösa problem.   
 
Det finns även en del nackdelar med metoden, beroende på vad man vill uppnå med 
forskningen. Fokuseringen på en verksamhet gör det svårt att hävda att resultaten är 
allmängiltiga. Istället blir det precisa slutsatser för just den verksamheten. Eftersom 
forskningsprocessen blir en del av arbetsgången kan den bidra till en ökad 
arbetsbelastning för deltagarna, särskilt innan arbetet hunnit effektiviseras av de första 
resultaten. En opartisk objektiv hållning till forskningen blir svår till omöjlig när 
forskningen syftar till att förbättra vardagliga arbetsproblem för deltagarna; dessa 
personer har därmed ett egenintresse i resultatet. (Denscombe 1998, s. 81-82) 
 

                                                 
5 Praktisk kunskap knuten till en specifik situation kan vara svår att ta med sig till en annan praktisk 
verksamhet trots att grundprincipen är densamma. Forskning i USA har visat att elever som får lära sig 
matematik med hjälp av konkreta exempel har svårare att lära sig den bakomliggande logiken och 
applicera den på andra uppgifter av samma typ men som är presenterade på ett annat sätt. (Göteborgs-
Posten 2008-04-25, del 1, s. 22) 
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Gränsen mellan forskning och utredande verksamhet kan i detta fall vara ganska fin och 
det som börja som det förstnämnda kan så småningom glida över i det sistnämnda. De 
steg för aktionsforskning i ett skolbibliotek som beskrivs av Jody K. Howard och Su A. 
Eckhardt i artikeln Why Action Research? The Leadership Role of the Library Media 
Specialist, publicerad i Library Media Connection, påminner om såväl en 
utredningsprocess som en forskningsprocess. De sju steg de tar upp är: 
 

1. Avgränsa ett ämne/område och ta fram specifika frågor utifrån detta. 
2. Läsa in sig på området för att ha en bakgrundsbild inom ämnet som ska 

undersökas. 
3. Sätta sig in i hur verksamheten är sammansatt. 
4. Bestäm metod för hur datainsamlingen ska ske. 
5. Triangulera för att säkerställa validitet och reabilitet. 
6. Ordna och analysera datan. 
7. Implementera datan. 

  
(Howard och Eckhardt, 2005, s. 32-34)  
 
En viktig skillnad är dock att forskaren tar stegen med reflektioner- detta kan illustrerar 
med nedanstående modell:  

 
Figur 1: Aktionsforskningsmodell enligt Howard och Eckhardt 2005 s. 33 

 
Genom att reflektera, analysera och implementera, om och om igen, blir 
aktionsforskningen en kontinuerlig spiral som, förhoppningsvis, leder till ständig 
utveckling och förbättring. Howard och Eckhardt påpekar att aktionsforskningen endast 
är applicerbar på den plats/verksamhet där forskningen utförs. (ibid. s. 32) 
 
I den här uppsatsen är vi som författare också med i forskningen och påverkar utfallet, 
eftersom vi medverkar i arbetet vi beskriver, ett arbete som syftar till att förbättra det 
nuvarande och fortsatta beståndet på ett skolbibliotek där en av oss är verksam. Howard 
och Eckhardts sju punkter är intressanta men svåra att applicera på just vårt arbete. Vi 
anser att den spiral de använder som illustration ger ett tydligare intryck genom de tre 
begreppen reflect, analyze och implement.  
 

2.2.2 Intervju  
 
Intervjun som metodteknik har vi använt oss av under den delen av arbetet som 
fokuserat på att ta reda på hur användarna upplever Mediatekets bestånd. Våra 
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respondenter har varit elever och pedagoger på skolan och intervjuerna har haft formen 
av gruppdiskussioner med öppna svar6 snarare än enskilda utfrågningar. Ejvegård menar 
att den typen av intervjuer, med flera respondenter närvarande samtidigt, förekommer 
endast i undantagsfall och att det vanliga är att intervjun sker med en intervjuare och en 
respondent närvarande åt gången. (Ejvegård 2003, s. 49) Med hänsyn till 
respondenternas tid och tillgänglighet ansåg vi att gruppsamtalet var den bästa 
lösningen för vårt arbete. Det var även ett försök att avdramatisera intervjusituationen 
för eleverna; tanken var att de inte skulle känna sig utsatta och förväntas komma med 
några ”rätta” svar till oss som intervjuare utan känna en trygghet i gruppen. Vi är 
samtidigt medvetna om risken att en respondents svar kan påverka övriga deltagare. Vi 
får även anta att det finns en risk med att båda författarna deltog i intervjuerna, då 
eleverna skulle kunna känna sig obekväma att intervjuas av antingen sin bibliotekarie 
eller, alternativt, av en fullständig främling. 
 
För intervjuer som metod att samla in information kan man hävda vissa generella 
premisser: 
Respondenten deltar medvetet – det vill säga intervjun tas inte upp av dolda mikrofoner 
och det är heller inte fråga om att använda tillfälliga konversationer som forskningsdata. 
Intervjun sker med informerat samtycke.  
Den intervjuades ord anses dokumenterade – det är underförstått att 
intervjuaren/forskaren kan använda det som sagts vid ett senare tillfälle och att det som 
sägs i intervjun ska uppfattas som respondentens verkliga tankar och åsikter, inte som 
ett påhitt av något slag (såvida annat inte tydligt anges under intervjun). 
Intervjusamtalet är till protokollet (med vilket vi menar att allt som sägs under intervjun 
kan användas, inget är ”off the record”). 
Forskaren bestämmer samtalet – det är forskaren som avgör på vilket sätt intervjun ska 
gå till väga och vilka frågor som ska diskuteras. Den som intervjuas kan vara mer eller 
mindre drivande i samtalet men det är ändå forskaren som äger rätten att styra vilken 
riktning diskussionen ska ta.  
(Denscombe 2000, s. 130-131) 
 
I den strukturerade intervjun har intervjuaren kontrollen över såväl vilka frågor som 
ställs som hur svaren utformas. Samtalet får stå tillbaka för en sorts verbal form av ett 
frågeformulär som man vill ha ifyllt. Denna form används ofta av personer som vill 
samla in information från ett stort antal personer. 
 
Den semistrukturerade intervjun och den ostrukturerade intervjun befinner sig, enligt 
Denscombe, på en och samma glidande skala. En semistrukturerad intervju utgår från en 
fördefinierad lista över vad som skall avhandlas men ordningsföljden samt hur mycket 
utrymme informanten får för egna utsvävningar är mer eller mindre flexibel. I den 
ostrukturerade intervjun intar intervjuaren en passivare roll; forskaren sätter igång 
samtalet genom att presentera ämnet för att sedan låta respondenten prata fritt med egna 
ord och tankar. Idén är att aktivt styra så lite som möjligt. Dessa två intervjuformer 
tenderar att gå in i varandra, att glida fram och tillbaka på skalan under intervjuns gång. 
(Denscombe 2000, s. 134-135) 
 
 

                                                 
6 Respondenten får svara fritt och är inte bunden att välja mellan fasta svarsalternativ. 
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De intervjuer som utförts under uppsatsarbetet drar åt den semistrukturerade intervjun. 
Frågorna har varit fördefinierade och svaren inhämtats fråga för fråga snarare än att 
samtalet flutit fritt. De frågor som ställts finns presenterade i bilaga 1 (frågor till 
eleverna) och 2 (frågor till pedagogerna).  
 

2.2.2.1 Respondenturval och genomförande 
 
Innan vi gemensamt genomförde intervjuerna informerade vi skolans ledning om vår 
undersökning och för att få godkännande att genomföra intervjuerna. Eftersom 
undersökningen utvärderar befintlig verksamhet inom skolan och resultatet kommer 
verksamheten tillgodo fann skolledningen inga hinder för att säga ja. Då 
undersökningen kommer skolbiblioteksverksamheten tillgodo och kan ses som ett led i 
skolans brukarinflytande7 och mål att kontinuerligt utvärdera verksamheten krävde 
ledningen heller ingen formell förfrågan till elevernas föräldrar.  
 
Elever 
På Sandeplanskolan finns ett antal redan etablerade elevgrupper, till exempel 
miljögruppen, antimobbninggruppen och elevrådet som var för sig representerar skolans 
ålders- och könsfördelning. Vi valde att intervjua eleverna i två av dessa grupper, 
uppdelade i år 1-5 och 6-9, för att få ett hanterligt men ändå representativt material. För 
att inte ta för mycket av elevernas lektions- eller fritid i anspråk utförde vi intervjuerna 
när våra valda elevgrupper hade sina schemalagda möten i lediga klassrum. Vi gjorde en 
intervju med varje grupp med en dags mellanrum, den 16 respektive 18 oktober 2007, 
och varje intervjutillfälle tog ca 90 minuter i anspråk. De yngre eleverna (10 elever i 
åldrarna 7-11 år) intervjuades på morgonen och de äldre (12 elever i åldrarna 12-15) på 
eftermiddagen. Båda grupperna var på förhand informerade om syftet och att det rörde 
sig om deras tankar kring sitt skolbibliotek och dess bestånd. Däremot hade de inte sett 
de specifika frågorna före intervjutillfället. Den första sejouren ägde rum i ett klassrum 
bokat för detta tillfälle. Intervjun med de äldre eleverna var tänkt att utföras i ett särskilt 
bokat konferensrum men på grund av ett akut elevrådsärende fick intervjun istället 
omlokaliseras till en avskild del av matsalen. Det medförde vissa svårigheter att hålla 
koncentrationen på diskussionen. Det blev tydligt att valet av lokal fick inverkan på hur 
samtalet löpte.  
 
Det var framförallt svårt att få de äldre eleverna motiverade att stanna kvar under 
intervjutillfället; det var sent på eftermiddagen och trots avtalad tid var det annat som 
pockade på deras uppmärksamhet. Detta upplevdes stundtals som ett orosmoment under 
samtalet för en del av deltagarna. Vi vill lyfta fram att det var flera i gruppen som tog 
intervjun på största allvar och funderade länge innan de svarade. En del återkom till 
tidigare ställda frågor med svar de kommit på under samtalets gång. 
 
De yngre eleverna tog generellt intervjun med ett större allvar men hade i gengäld svårt 
att tala fritt. De var noga med handuppräkning och tycktes vara rädda för att tala i mun 
på varandra. De yngre eleverna upplevdes även som svårare att intervjua eftersom de 
tenderade att reflektera kring saker som för syftet med intervjun var helt ointressant 

                                                 
7 Med ”brukarinflytande” avses här skolans och Mediatekets strävan att vara lyhörda för användarnas 
behov, intressen och åsikter.  
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(inte hade med frågorna att göra) men som dock gjorde att stämningen lättades upp 
något. Vi fick inse att den som avser att intervjua barn i den här åldern gör klokt i att ta 
med ett sådant beteende i beräkningen.  
 
Pedagoger 
Sandeplanskolans organisationsschema listar alla skolans pedagoger och vilka olika 
enheter och arbetslag de tillhör. Schemat anger inom vilka skolår pedagogerna 
undervisar, dock inte vilken ämnesinriktning de har. Utifrån detta schema gjorde vi ett 
urval av respondenter till våra pedagogintervjuer. Alla tillfrågade pedagoger hade 
möjlighet att avböja, vilket dock ingen gjorde. 
  
Intervjuerna med pedagogerna skedde i ett konferensrum, i två grupper om åtta personer 
vardera vid ett tillfälle i samband med pedagogernas konferenstid en gång i veckan. 
Fördelningen av respondenter mellan grupperna berodde endast på tillgänglighet, inga 
andra fördelningskriterier användes. Intervjuerna med pedagogerna tog liksom vid 
elevintervjuerna omkring 90 minuter vardera.  
 
Vid intervjutillfällena användes både bandspelare och anteckningar. På grund av ovana 
att hantera inspelningsutrustningen blev tyvärr materialet från inspelningarna mycket 
knapphändigt, ljudet gick helt enkelt inte in som förväntat. Vi har därför fått förlita oss 
på de anteckningar som gjordes parallellt. Respondenterna behandlas anonymt och vi 
har valt att redovisa respondenternas svar utifrån våra anteckningar i en löpande text. 
Det var viktigt för oss att respondenterna inte kände sig utelämnade och när 
respondenterna blev tillfrågade om de ville vara med i en gruppintervju förklarade vi att 
svaren skulle behandlas anonymt, vi upprepade detta även vid intervjutillfällena.  
De frågor vi ställde anser vi fungerade i sammanhanget men vi hade förmodligen fått ut 
mer om de delats ut på förhand så respondenterna fått möjlighet att fundera över dem 
före intervjutillfället.  
 

2.2.3 Förberedande verksamhetsinriktad utredning av användarbehov 
 
Beskrivning av användarbehovet8, användaranalys eller Community Analysis9, ingår 
såväl i den beståndsutvecklingprocess som beskrivs av Evans och Saponaro (se 3.1), 
som i den variant vi använt oss av under arbetet på Mediateket. Poängen är att skapa sig 
en bild av vad användarna behöver för att ha en grund att basera vidare beslut om 
gallring och inköp på.  
 
I början av arbetet har vi därför studerat statistik från kommunen om utbildningsnivå, 
arbetslöshet, inkomster, etcetera. Uppgifterna har vi hämtat på kommunens hemsida. 
Vidare har vi tittat på åldersfördelningen bland skolans elever och vilka ämnesområden 
och typ av litteratur som används mest i de olika åldersgrupperna, baserat på statistik 
utdraget ur Book-it. Istället för att studera och jämföra varje skolårs användande för sig 
har vi tittat på användningen/behovet hos de yngre eleverna i åldrarna 6-11 respektive 
de äldre eleverna i åldrarna 12-15. 

                                                 
8 Med användare avses här de elever och personal som utnyttjar Mediatekets tjänster. 
9 Användaranalys eller Community Analysis se 3.2 
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En mer ingående beskrivning och redovisning av utfallet av den behovsanalys som 
gjordes på Sandeplanskolan återkommer vi till under kapitel 4 (undersökningsdelen av 
uppsatsen).  
 

2.2.4 Kartläggning av beståndet 
 
Som ett led i vår arbetsprocess med beståndsutveckling har en inledande kartläggning 
gjorts av beståndet. Detta för att skapa en bild för oss hur beståndet ser ut och för att 
kunna bedöma dess styrkor och svagheter. Kartläggningen gjordes under våren 2007 i 
samarbete med Jessica Zaar, som är den andra bibliotekarien anställd på Mediateket, då 
detta även ingår i hennes arbetsuppgifter. Från bibliotekssystemet Book-it har titellistor 
och lånestatistik dragits ut och studerats. Därefter har hyllorna i Mediateket gåtts 
igenom rent praktiskt en efter en och innehållet i dem jämförts med listorna från Book-
it, alltid dagsaktuella listor för varje tillfälle. Om en bok varken fanns på hyllan eller var 
markerad som utlånad markerades den som försvunnen.  
 
Hyllinventeringen genomfördes under ordinarie arbetstid, företrädesvis på lågaktiva 
stunder då det fanns få andra uppgifter att ta hänsyn till. Helt problemfritt blev det dock 
inte, särskilt då inventeringen tog längre tid än vi först insett. Det hände också att elever 
kom och plockade i de hyllor som just då gicks igenom. 
 

2.2.5 Gallring 
 
Liksom för ovannämnda kartläggning genomfördes gallringen av beståndet i samarbete 
med Jessica Zaar och under ordinarie arbetstid. Den huvudsakliga gallringen gjordes 
under sommaren 2007, då skolans ordinarie verksamhet inte behövde Mediatekets 
tjänster.  
 

3 Teoretisk genomgång 
 
3.1 Beståndets roller 
 
Till ett biblioteks bestånd räknas nuförtiden ibland inte bara fysiskt material utan även 
elektroniskt material som länksamlingar och databaser. Det bestånd som behandlas i 
den här uppsatsen är ett fysiskt bestånd, det vill säga böcker och annat material som 
användaren kan hålla i sin hand.  
 
Michael Buckland, professor vid School of Information Management and Systems, UC 
Berkeley, har studerat olika roller som ett fysiskt biblioteksbestånd kan ha i en värld där 
allt mer finns att hämta elektroniskt. I en artikel betitlad What will collection developers 
do? i tidskriften Information Technology and Libraries identifierar han fyra roller: 
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1. Bevarande: För att ett dokument ska vara tillgängligt såväl idag som i framtiden 
så måste åtminstone en kopia finnas sparad någonstans. 

2. Spridande: Huvudskälet till att bibliotek köper in material till sina samlingar är 
för att på ett enkelt sätt ge användarna fysisk tillgång till materialet, allt efter 
användarnas behov och önskemål. 

3. Vägledande: Hyllans innehåll kan, i likhet med en katalog, i sig självt ge en 
fingervisning till användaren om vad som finns att tillgå. Visserligen är 
informationen begränsad till vad som finns inne på hyllan och talar inte om vad 
som ingår i beståndet men som kanske för ögonblicket är utlånat, men den visar 
ändå på material som bedömts vara värt att införskaffa. Genom att ordna 
material ämnesområdesvis guidas användare förbi hyllor med för tillfället 
ointressant innehåll och personen ifråga kan istället förlora sig bland böckerna 
på den rätta hyllan, med material inom det sökta ämnet samlat på ett ställe. 

4. Symbolisk: Man kan hävda att omfattande samlingar och sällsynta och exklusiva 
volymer kan ge prestige och status till ett bibliotek. (1995, s. 155-156) 

 
Den andra och tredje rollen är de vi ser som applicerbara på inte bara det skolbibliotek 
vi undersökt utan förmodligen också de flesta skol- och folkbibliotek i Sverige. Att ha 
en bevarande funktion är, i alla fall för vårt studieobjekt, inte en praktisk möjlighet och 
heller inte något som eftersträvas. Inte heller ser vi något praktiskt syfte med att hålla 
sig med exklusiva volymer i ett bibliotek som används av ivrigt informationssökande 
ungdomar och lässugna barn. Som vi ser det ligger det i ett skolbiblioteks natur att 
meningen med det material som tas in är att det ska nyttjas av bibliotekets användare. 
Även den vägledande funktionen är viktig för den som vill veta vad som finns 
tillgängligt inom ett ämne just då och inte har någon nytta av vad en katalogsökning 
visar finns inköpt och kanske kommer vara tillgängligt vid något senare tillfälle. 
 

3.2 Beståndsutveckling som process 
 
Det kloka rådet, för att kunna äta en elefant bör man först dela upp den i små delar, är 
även en sund strategi för att bygga ett bestånd, skriver David Loertscher i sin artikel 
Measures of Excellence for School Library Media Centers. Tanken är att dela upp 
samlingen i ett antal små och hanterbara avdelningar som passar mot de olika delarna av 
kursplanen. Var och en av dessa avdelningar kan byggas upp, gallras och underhållas 
efter de krav läroplanen och kursplanen ställer. Rådet till skolbibliotekspersonalen är: 
bygg inte samlingen som en helhet, bygg delar av samlingen. Skapa en samling som är 
skräddarsydd för den skola den ska tjäna. (Loertscher 1986, s. 11) 
 
I Developing library and information center collections menar G. Edward Evans och 
Margaret Zarnosky Saponaro att underhållandet av skolbibliotekets bestånd 
förmodligen är både det mest belönande och det mest frustrerande av alla typer av 
beståndsutveckling. Vanligtvis arbetar skolbiblioteken mot och med en liten 
användargrupp och ofta känner bibliotekarien sina användare på ett sätt som inte 
förekommer i andra typer av bibliotek. Frustrationen finns i att skolbiblioteken ofta har 
lite pengar, de är underbemannade och det är ofta svårigheter att hitta rätt och anpassade 
medier. (Evans och Saponaro 2005, s. 79-80) 
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Loertscher, i Taxonomies of the School Library Media Program, menar att det är lätt att 
spendera pengar genom att använda diverse listor på senaste utgivningen eller lägga 
pengar på senaste tekniken. Det är en helt annan sak att bygga upp ett bestånd och det 
flöde som stöder pedagoger och elever på skolan. Skolbibliotekets beståndsutveckling 
har alltid ett fokuserat mål och kvalitet kommer före kvantitet. Skolbiblioteket bygger 
upp bestånd som stödjer både individens och gruppernas intresse på skolan. (Loertscher 
2000, s. 207-208) 
 
Beståndsutveckling, eller beståndskunskap som det också kallats, har i engelskan 
motsvarighet i två begrepp med aningen olika innebörd; ’Collection Development’ 
respektive ’Collection Management’. Evans och Saponaro definierar ’Collection 
Development’ som ”the process of identifying the strengths and weaknesses of a 
library’s materials collection in terms of patron needs and community resources, and 
attempting to correct existing weaknesses, if any”. De går vidare med att säga att 
’collection development’ är en universell process för bibliotek och informationscentra 
som syftar till att möta informationsbehovet hos användarna och arbeta med ett 
genomtänkt uppbyggande av samlingarna och användande av såväl interna som externa 
resurser. (Evans och Saponaro 2005, s. 7) 
 

 
Figur 2: Collection development process, Evans och Saponaro 2005, s. 8 

 
Som pilarna i cirkeln antyder är ’Collection Development’ ett ständigt pågående arbete 
som fortskrider så länge biblioteket existerar. 
 
Användaranalys (Community Analysis) innebär att man försöker ta reda på vilka behov 
som finns bland de personer biblioteket riktar sig till, inte bara bland de aktiva 
användarna utan i hela skolan, stadsdelen, kommunen eller forskningslaget, beroende på 
vilken typ av bibliotek/informationscenter det är. 
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Urvalspolicyn (Selection Policy) baseras på den kunskap man fått fram om användarna 
och kan därmed se väldigt olika ut beroende på bibliotekets inriktning.  
 
Urval (Selection) är den del av arbetet när någon eller några ur personal eller ledning 
måste bestämma vad som ska köpas in. Detta kan innebära att man väljer mellan olika 
titlar som behandlar samma ämne och även att avgöra om innehållet i verket är värt 
kostnaden för dess införskaffande. Det handlar alltså i mångt och mycket om att 
balansgången att få mesta möjliga kvalitet som gagnar störst mängd användare till 
lägsta möjliga kostnad. 
  
Förvärv (Acquisition) av de böcker eller annan typ av material som beslutats om sker 
vanligen genom inköp men byte och gåvor förekommer också. I exempelvis 
amerikanska skolor beslutas inköpen visserligen av bibliotekarierna/informations-
specialisterna men lärare och föräldrar har ofta inflytande på besluten. Vissa föräldrar 
och religiösa grupper har starka åsikter om innehållet i böcker och tidningar, om vad de 
anser ska få förekomma eller inte. I de fallen blir behovet av en medieplan extra viktig i 
skolornas mediatek. Här vill vi understryka att detta rör förhållanden som förekommer 
på skolor i USA eller delar av USA. Vi har inte stött på något material som antyder att 
föräldrar och religiösa grupper har påverkat vad som bör finnas och inte finnas i 
skolbiblioteken här i Sverige. Möjligen ser det annorlunda ut på de svenska friskolorna 
som har ett skolbibliotek men det är fundering snarare än ett påstående.  
 
Gallring (Deselection) kan sägas vara urvalets motsatts i så måtto att man istället för att 
välja vad som ska köpas in här väljer vad man ska göra sig av med. När biblioteket 
anser att objektet inte längre är av tillräckligt värde för verksamheten flyttas det från 
hyllan och hamnar i ett magasin, avyttras genom försäljning eller slängs. För att 
biblioteket inte skall överhopas av material är gallringen lika viktig för beståndet som 
urvalsprocessen.  
 
Utvärdering (Evaluation) är sista steget i processen och kan tjäna flera syften, såväl 
inom som utom biblioteket. Exempelvis kan en utvärdering bidra till ökad budget eller 
att bedöma kvaliteten på personalens arbete med beståndsutvecklingen. För att 
utvärderingen ska bli riktigt effektiv måste man ta hänsyn till användarnas behov, vilket 
leder tillbaka till användaranalysen. (ibid., s. 7-10;79) 
 
Vi har tolkat illustrationen (figur 2) ovan som en bild av delar som ingår i en cyklisk 
process, snarare än som en fast lista som dikterar en absolut ordning att utföra de olika 
stegen i. Ordningen fungerar bra om man utgår från noll och ska bygga upp ett nytt 
bestånd. Applicerat på ett redan befintligt bestånd i en välfylld lokal blir det svårare att 
följa det rakt av, vissa delar kanske behöver komma i en annan ordning. Som exempel 
kan man ta gallringen; Evans och Saponaro hävdar också att gallring inte är något man 
bör utföra som en isolerad del, skild från de övriga delarna i processen. (ibid., s. 304) 
 
’Collection Management’, menar Evans och Saponaro, innehåller, utöver alla de delar 
som nämnts för ’Collection Development’, också ledningsfrågor som exempelvis 
planering och bevakning av budget, bemanning och det fysiska utrymme biblioteket 
använder. (ibid., s. 10-11) 
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I den här uppsatsen är det begreppet Collection Development vi kommer att ta vår 
utgångspunkt i, då det är i begreppet Collection Development som vi anser att vi har 
möjlighet att påverka, förändra och utveckla verksamheten vi bedriver. 
Collection Management innehåller arbete med ledningsfrågor, personalfrågor och 
budgetarbete. Även om personalen på det undersökta skolbiblioteket har ett 
budgetansvar har de inga befogenheter att fatta beslut hur budgeten ska se ut från år till 
år; detta görs av skolans platschef. Stora utvecklingsfrågor som kräver resurser i form 
av personal och pengar är inget som personalen kan besluta om utan är något som görs 
av skolans ledning.  
 

3.2.1 Delprocesser i beståndsutvecklingen  
            
Beståndsutveckling kan brytas ned i sina beståndsdelar och varje del har ofta ett flertal 
aspekter att ta i beaktande, vilket vi vill belysa nedan. Att bestämma vilket material som 
ska ingå i en samling görs bäst med ett genomtänkt och planerat tillvägagångssätt. Att 
ha en tydligt formulerad plan blir ett hjälpmedel för bibliotekspersonalen att utföra 
arbetet på bästa sätt. Planen kan också användas för att förklara för utomstående värdet 
av skolbiblioteket för en helhet i utbildningsprocessen. Om detta skriver W. Bernard 
Lukenbill i sin bok Collection development for a new century in the school library 
media center (2002, s. 13) Enligt honom bör en skolas bibliotek/mediacenter i ett 
modernt samhälle ses som en central kraft inom en skola där lärande och kritiskt 
tänkande stöds och uppmuntras. En sund beståndsutveckling av böcker, otryckta media 
och nya teknologier är en av hörnstenarna i den synen och utvecklandet av ett kritiskt 
tänkande. (ibid., s. 16) Genom att kunna ta del av böcker av flera olika författare inom 
samma område, i kombination med uppgifter från internet, får eleverna tillfälle att 
jämföra olika åsikter och får förhoppningsvis ett nyanserat material till sina arbeten. 
Ofta är eleverna (särskilt de äldre eleverna) så medvetna att de också upptäcker 
skillnader i hur vissa ämnen framställs. Att iaktta olika ståndpunkter i ett ämne kan, 
hoppas vi, hjälpa eleverna att våga ta ställning och framföra sina egna åsikter.  
 

3.2.1.1 Planering 
 
Att utarbeta en plan för beståndsutveckling, en medieplan, är en grannlaga uppgift som 
kräver eftertanke. Medieplanen, menar Lukenbill, är ett dokument över den centrala 
filosofin inom skolbiblioteket, om vad samlingen består av och hur den ska tjäna 
användarna. Processen att ta fram en sådan plan är knappast enkel då det finns många 
faktorer att ta hänsyn till, inte minst läroplanens utformning, krav på information och 
instruktioner, användarnas egna behov av litteratur för nöjes skull, samt möjliga 
kulturella och sociala förväntningar. Planeringen måste även inbegripa diverse olika 
medieformer - såväl tryckt som otryckt material och vad som krävs tekniskt för att 
underhålla dem - samt faktorer som kostnad, innehåll, tillgänglighet och lämplighet. 
Internet har de senaste åren tvingat bibliotekspersonal att ta ställning till utformning av 
policys, tillgänglighet för utbildnings- och informationsbehov liksom juridiska 
hänsynstaganden. (Lukenbill 2002, s. 17) 
 
Planering är, säger Lukenbill, en väsentlig del av beståndsutvecklingen. I denna fas söks 
svaret på frågorna vem, var, när, hur och varför. Vem ska vara involverad i 
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utvecklingen? Var ska planen utvecklas och verkställas? När ska planen implementeras? 
Hur ska planen utvecklas och verkställas? Varför ska beståndet utvecklas? Genom att 
besvara dessa frågor blir planerandet en praktisk och teoretisk uppgift med syfte att 
förstå och kontrollera de influenser, såväl interna som externa, som påverkar biblioteket 
och dess samlingar. All denna planering bör vara en gemensam ansträngning och 
omfatta alla delar av organisationen – såväl bibliotekarier och skolledning som elever 
och pedagoger. (ibid., s. 18) 
 

3.2.1.2 Urval  
 
Det finns flera aspekter som spelar in, eller har spelat in, när det gäller att göra ett urval 
och bestämma vilken typ av litteratur etcetera som bibliotekets samlingar skall bestå av. 
Oftast förändras uttrycken för dessa aspekter över tid men ofrånkomligen påverkas de 
människor som arbetar inom verksamheten av det samhälle de verkar i.  
Den litterära och estetiska aspekten har stark historisk ställning. Den säger att endast 
den bästa litteraturen bör finnas tillgänglig för barn och ungdomar. Att basera sitt urval 
på litterär estetik är dock en allt annat en enkel uppgift. Varje verk – skrift, bok, film, 
artikel – måste bedömas och beslut fattas om dess djup, sanning, dialog, poetiska form, 
originalitet eller språkliga förträfflighet. (Lukenbill 2002, s. 31-32) 
 
Moralaspekten rör sig runt föreställningar om vad som är gott och ont. I sin extrema 
form handlar det här om att påvisa vad som anses vara ett riktigt beteende och fördöma 
det som är fel. I kolonialtidens Amerika syftade barnböcker oftast till religiös 
indoktrinering för att rädda deras själar från skärselden. Vid mitten av 1800-talet hade 
fokus flyttats och nu gällde det att uppmuntra god arbetsmoral och omtanke om sämre 
lottade medmänniskor. I dagens mångkulturella samhälle brottas vi med frågor där rätt 
och fel inte alltid är lätt att identifiera. (Lukenbill 2002, s. 33) 
 
Det sociologiska synsättet menar att litteraturen är ett uttryck för och reflektion av 
sociala och kulturella idéer. Tre tolkningar av detta begrepp är 1) litteraturen reflekterar 
samhället 2) litteraturen kontrollerar samhället 3) litteraturen påverkar samhället. De 
senaste decennierna har den tredje tolkningen haft ett starkt inflytande på 
beståndsutvecklingen. Böcker och annat material har ansetts vara viktiga verktyg för att 
påverka individers beteende och attityder och därigenom skapa möjlighet för positiva 
förändringar i samhället. (Lukenbill 2002, s. 33-35) 
 
Den kognitiva teorin samlar ett antal idéer. Den övergripande tanken är att individen nås 
av information och influenser från flera olika håll och har ett behov och förmåga att 
ordna denna information i logiska mönster. Kognitiv teori söker förklara hur människor 
behandlar och ordnar informationen. Kognitiva influenser som urvalskriterium kan 
illustreras med frågor som: är innehållet avpassat till förmågan och mognadsgraden hos 
den förmodade läsaren? Talar karaktärerna på ett sätt som samstämmer med den 
tidsperiod och det område de lever i? Är illustrationerna realistiska i förhållande till 
berättelsen? Är illustrationerna väl placerade för bästa gagnelighet? Är designen av 
sidans layout välgjord?  Dessa kriterier syftar till att hjälpa användaren behandla 
informationen. Tanken är att om något är väldesignat, korrekt och logiskt presenterat 
kan läsaren använda sin kognitiva förmåga att bringa reda i informationen och hjälpa till 
att skapa en positiv och korrekt bild av omvärlden. (Lukenbill 2002, s. 40-41)   
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Nära besläktat med det kognitiva synsättet är lärandeteorin som bland annat strävar 
efter att förklara hur människor lär sig och hur man lär ut. Här tas kunskap från den 
kognitiva vetenskapen och tillämpas direkt på instruktionsstrategier. Kursdesignsteori är 
även den baserad på kognitiva teorier. Den försöker ge praktisk innebörd åt principer 
om hur människor ordnar information för inlärning så att det blir möjligt att framställa 
bättre läromedel och instruktionsmaterial. Urvalskriterier som påverkas av båda dessa 
teorier är exempelvis; är storleken på boken lämpad för den avsedda åldersgruppen? Är 
typsnittet tydligt och enkelt att läsa? Är teckenstorleken avpassad för den tänkta 
användarens nivå? Är sidlayouten väldesignad? Är illustrationerna tydliga och lämpligt 
placerade? (Lukenbill 2002, s. 41-42) 
 
I praktiken, i den verklighet där vi arbetat, görs ofta urvalet utifrån en blandning av 
ovannämnda principer och synsätt och ibland uppstår problem när material ska väljas ut. 
Det är till exempel inte alltid möjligt att se boken innan man beställer den. Då händer 
det att man får skicka tillbaka boken för att den inte är anpassad till den tänkta 
åldersgruppen. Inte sällan har kommunen ett upphandlingsavtal som styr varifrån 
material ska beställas och vilka källor man kan vända sig till. Detta skapar också 
begränsningar som man måste förhålla sig till i sin urvalsprocess. Man skulle därmed 
kunna säga att det råder ett visst glapp mellan teori och praktik.  
 

3.2.1.3 Gallring 
 
När man inom biblioteksvärlden talar om gallring menar man som regel att delar av 
beståndet tas bort från bibliotekets hyllor, magasin eller andra förvaringsutrymmen. De 
medier som gallras bort slängs, säljs eller skickas till något annat bibliotek som kan ha 
användning för dem. 
 
Gallring är, enligt Frank Hoffmann och Richard Wood, en ofta underskattad del av 
beståndsutvecklingen. Skälen till detta kan vara flera; man saknar tid att avsätta, andra 
uppgifter prioriteras högre, en personlig motvilja att göra sig av med böcker (eller andra 
informationsbärande material), eller kanske en rädsla att uppröra användare och/eller 
skolledning. Alla dessa orsaker, sammantaget eller var för sig, kan bidra till att 
bibliotekspersonal undviker uppgiften eller skjuter den på framtiden. I en sådan 
situation kan det vara av stor vikt att man har skriftliga riktlinjer (eller en nedskriven 
formell plan) som stöd för hur gallringen ska gå till. Dessa riktlinjer ska lägga tyngden 
på policy, inte på processen i sig. Hoffmann och Wood hänvisar till Magrills och 
Corbins beskrivning av skillnaden mellan de två - ett procedur-dokument är en 
beskrivning steg för steg hur arbetet ska gå till i detalj med litet utrymme för flexibilitet 
och individuellt tänkande medan policyn säter upp gränserna för vad som kan ses som 
tillåtet agerande och ger frihet att använda sitt personliga omdöme inom dessa gränser. 
Den ideala policyn ger tydliga anvisningar om den allmänna hållning biblioteket har till 
sitt bestånd och bör såväl innehålla tillräcklig flexibilitet som vara grund för en generell 
tillämpning. (Hoffmann och Wood 2007, s. 92) 
 
Genom att ange rationella skäl till gallring är det lättare att få stöd för uppgiften, 
samtidigt som man minskar risken för kritik från omgivningen. Såväl bibliotekspersonal 
som användare torde kunna komma överens om att begränsningar av resurser och 
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utrymme förhindrar uppbyggnaden av ett allomfattande bestånd. När väl detta faktum är 
fastslaget är det lämpligt att sätta ihop en modell för hur man ska ta effektiva beslut för 
gallring. Riktlinjernas innehållsliga kriterier är kärnan i en gallringspolicy och dessa 
riktlinjer bör spegla utvärderingskriterierna man använt i urvalsprocessen. Därför, 
menar Hoffmann och Wood, bör den eller de i personalen som ansvarar för 
anskaffningsurval också ansvara för vad som ska gallras bort. (ibid., s. 93) 
 
Ett akronym som ofta används i amerikanska dokument är MUSTY, myntat av Joseph 
P. Segal. Det står för  

Misleading (missvisande eller innehållande faktafel) 
Ugly (i ett sådant skick att den inte går att reparera) 
Superseded (det finns en nyare utgåva eller ett bättre verk inom ämnet) 
Trivial (saknar literärt eller vetenskapligt värde) 
Your collection has no use for it (biblioteket har ingen användning för verket)  

 
Allmän praxis tar normalt hänsyn till volymens ålder och när den senast användes. En 
gallringspolicy kan exempelvis se ut som på University Laboratory High School i 
Urbana, Illinois, där man satt upp följande riktlinjer: 

Gallring efter utseende 
Utslitna volymer (smutsiga, sköra, missfärgade, saknar sidor etcetera), dåligt 
inbundna volymer, dåligt tryckta volymer, böcker med ålderdomligt utseende 
vilket kan avskräcka användare, audiovisuellt material med trasiga delar. 

Gallring av överflödigt material och dubbletter 
Onödiga dubbletter, äldre utgåvor, alltför specialiserade böcker (när mer 
generella och aktuella verk finns att tillgå på biblioteket), böcker av litet eller 
inget intresse för användarna, specialböcker som inte längre behövs för 
läroplanen. 

Gallring baserat på innehåll 
Informationen är inte längre aktuell, informationen är felaktig, innehåller 
stereotyper, böckerna är illa skrivna. 

Gallring efter användningsgrad 
Facklitteratur: böcker som inte lånats ut de senaste 10 åren 
Skönlitteratur: böcker som inte lånats ut de senaste 5 åren (undantaget klassiker) 

(Hoffmann och Wood 2007, s. 95-98) 
 
David Spiller menar att gallring vanligen sker av två anledningar; för att få plats med 
nytt material och/eller för att öka användningen av beståndet, dvs. förbättra utseendet 
eller tillgängliggöra det levande materialet genom att ta bort det döda.  
Det senare motivet är vanligt i skolbibliotek, så även i vårt fall, där man vill erbjuda 
aktuell litteratur i attraktiva former. Beståndet används på ett annat sätt i ett 
skolbibliotek och slits därför fortare än på exempelvis ett forskningsbibliotek. 
Spiller skriver också att vanliga argument för att inte gallra är att det är en 
arbetskrävande process, det kan bli till ett genant misstag om gallringen inte gjorts på ett 
bra och genomtänkt sätt, samt möjligheten att böckerna behövs i framtiden. 
(Spiller 2000, s. 93- 94) 
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3.2.1.4 Metoder för att mäta ett bestånd  
 
För att analysera ett biblioteks bestånd och dess användbarhet kan man använda sig av 
de metoder som Höglund och Klingberg beskriver. Dessa metoder behandlar 
exempelvis mått för utlåning, mått för besök och mått för beståndets ålder. 
 
Mätning av utlåningen per enhet, låntagarkategori och ämneskategori ger goda 
indikationer på hur väl biblioteket når sitt mål att nå ut med service till sina användare. 
Uträkningsmetoden är nog så enkel; antalet barnböcker som lånas ut på ett år divideras 
med antalet barn i upptagningsområdet vilket ger antalet lån per barn. Övriga kategorier 
räknas likadant och resultaten man får fram kan användas som underlag för exempelvis 
resursfördelning. (Höglund och Klingberg 2001, s. 75) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Lån per barn enligt Höglund och Klingberg 2001 s. 75 
 
 
I Höglund och Klingbergs beskrivning av mått för besök är syftet i alla fall delvis att se 
hur stor andel av besök som genererar lån i olika enheter inom kommunen. Ett 
besöksindex får man om man jämför antalet besök med antalet invånare i kommunen, 
vilket kan användas som en indikation på bibliotekets dragningskraft. (ibid., s. 79) 
 
För att mäta beståndets ålder på ett bibliotek menar de att man ska räkna hur många 
gamla och nya böcker som står på hyllorna, utlånade böcker ska inte räknas in. Genom 
att bestämma sig för ett rimligt intervall - exempelvis fem år eller yngre, mellan sex och 
tio år, äldre än tio år - och sedan helt sonika räkna böckerna ämnesområde för 
ämnesområde får man fram siffror på åldern på det bestånd som användarna möts av. 
Om man har ett mål i medieplanen hur gammalt beståndet får vara ger detta en hjälp när 
man ska beräkna hur mycket nytt som skall införskaffas till verksamheten. (ibid., s. 81) 
 
Höglund och Klingbergs mätmetoder är dock inriktade på folkbibliotek, inte på 
skolbibliotek. Skolbiblioteket skiljer sig på ett flertal punkter från ett folkbibliotek och 
har därmed andra parametrar att utgå ifrån. Antalet användare är direkt styrt av antalet 
elever och personal på skolan. Användandet av beståndet är också i alla fall delvis styrt 
av läroplanen, det bör därmed vara lättare att förutse vilka verk som kommer användas 
och hur flitigt. Detta är dock en spekulation som är svår att leda i bevis. 
 
David Loertscher har i sin bok Measures of Excellence for School Library Media 
Centers arbetat fram en modell som, till skillnad från Höglund och Klingberg, har fokus 

              Uträkningsmetod: 
 

 
               Barnböcker utlånade per år 
                                                                    = Lån per barn 
               Antalet barn i ansvarsområdet 
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på skolbiblioteket och utvärdering av dess bestånd. Loertscher kallar modellen för 
Collection Mapping. I Collection Mapping bryts beståndet ned i tre delar: 
 
A basic collection - stödjer ett brett behov och flera intressen. 
A general emphasis collection - stödjer övergripande kursprogram som exempelvis 
amerikansk historia.  
A specific emphasis collection - stödjer kursavsnitt som exempelvis Andra Världskriget.  
 
Varje del är sedan utvärderad för sig och när detta är gjort underhålls och utvecklas 
varje del att svara mot skolans kursplan och läroplan. (Loertscher 1986, s. 11) 
 
Carol A. Doll och Pamela Petrick Barron lägger i Managing and analyzing Your 
collection: a practical Guide for Small Libraries and School Media Centers fram 
möjliga vägar på hur ett bestånd i ett skolbibliotek kan analyseras. Doll och Barron 
tycker att skolbiblioteken ska ta tillvara på de uppgifter som genereras genom det 
datoriserade bibliotekssystem som används i skolbiblioteket (de utgår från att 
majoriteten av skolbiblioteken är datoriserade). Beroende på vilket system som används 
kan värdefull information tas fram om det aktuella beståndets ålder eller uppgifter om 
större och mindre ämnesområde i samlingen (i detta fall utifrån ämnesgrupperingarna i 
DDC). Systemen kan ofta också generera värdefull information om beståndets 
cirkulation. Doll och Barron rekommenderar att först identifiera vilka möjligheter som 
finns med det system som används i det aktuella skolbiblioteket för att sedan ta fram de 
uppgifter som hjälper till att utvärdera beståndet. (Doll och Barron 2002, s. 15) 
 
Om skolbiblioteket inte är datoriserat eller om systemet inte kan ta fram de uppgifter 
som krävs visar Doll och Barron på hur arbetet kan angripas för att få fram uppgifter 
som är intressanta för de frågor som ställs till beståndet.  
 
Följande ordning förordas: 
Sampling the Collection 
Data Analysis 
Estimating Update Costs and Benefits 
 
Beroende på syftet med utvärderingen av beståndet kan olika metoder användas för att 
ta fram uppgifter om beståndet. Först måste ett beslut tas om vad det är som ska 
utvärderas och vad skolbiblioteket vill veta om samlingen som ska utvärderas. Det 
behöver inte enbart vara tryckt media som analyseras, det kan lika gärna vara ett antal 
webbsidor som granskas.  
 
Vid Simple Random Sampling har varje titel i beståndet en möjlighet att komma med i 
urvalet som ska granskas. Nackdelen är att om urvalet blir allt för stort kan det lätt bli 
ohanterligt och avdelningarnas finindelningar kommer inte alltid med i urvalet. Ska 
finindelningarna i de olika avdelningarna få ett proportionerligt urval bör Stratified 
Random Sampling användas för att ta fram de medier som ska utvärderas. För att få 
fram ett urval som representerar hela beståndet och dess indelningar krävs det att 
beståndet delas in efter område och ett urval görs i de olika områdena. Detta sätt att göra 
ett urval kan också lätt bli ohanterligt om finindelningarna är stora.  
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Systematic Random Sampling går ut på, enligt Doll och Barron, att en förutbestämd 
ordningsföljd väljer ut vilka medier som ska finnas med i urvalet som ska utvärderas, 
till exempel var tionde bok. Det är lättast att arbeta med den här metoden om 
skolbiblioteket har ett system som ger en lista på samtliga titlar i beståndet, då kan 
urvalet systematiskt dras från listan. 
 
Utvärderingen, Data Analysis, av ett bestånd är oftast kvantitativ eller kvalitativ. Det 
vill säga att beståndets kvalitet bestäms genom numerär data genom att bestämma antal 
exemplar i beståndet, ålder på beståndet eller genom att se hur beståndet möter 
användarnas behov och intresse.  
 
Estimating Update Costs and Benefits, beroende på vad skolbiblioteket har fått fram av 
sin utvärdering av beståndet är det med största sannolikhet svårt att veta vad kostnaden 
blir för att uppdatera de eventuella svagheter som utvärderingen visar på.  
Hänsyn ska tas till vilka medier som prioriteras, vilka som ska gallras och eventuellt 
ersättas, hur användarnas intresse och önskemål ska mötas. Doll och Barron 
rekommenderar att en medietyp åt gången prioriteras. Utvärderingen av beståndet och 
vilka resultat som visat sig i arbetet bör tillgängliggörs för skolans ledning, pedagoger, 
elever och föräldrar. Det kan ge klarhet i vilken kvalitet skolbiblioteket ska ha och ge 
klarhet i vikten av att erbjuda olika typer av medier. (ibid., s. 16-47) 
 

3.2.2 Reflektioner kring teorierna 
 
De teoretiska delprocesser som vi redogjort för ovan är faktorer att ta i beaktande och 
inspireras av men det finns givetvis inget som stipulerar att någon av dem måste följas 
slaviskt.  
 
När det gäller urvalet fann vi inspiration främst i den kognitiva synen, att materialet ska 
vara nivåanpassat till den tänkta användaren. Moralaspekten var den som gav oss mest 
bryderi; den kändes först förlegad och svår att förstå men vi insåg sedan att den 
samtidigt är svår att helt svära sig fri från. Det är ofrånkomligen så att vi verkar inom en 
samhällsram med vissa normer, trender och vedertagna hållningar om vad som är rätt 
och riktigt, och det är svårt att inte påverkas av de föreställningarna när man bedömer 
om en bok ska köpas in eller inte. Det skulle vara intressant att om femtio eller hundra 
år se vad av dagens material som kommer att bedömas som ”omoraliskt”. 
 
Det är en god lärdom att betänka den mänskliga faktorn även i samband med gallring. 
Hoffmann och Wood nämner att gallring kan leda till upprörda känslor hos en själv eller 
andra, att våra känslor kan påverka när, hur och vad som gallras. Detta är något vi själva 
kunnat se under arbetets gång och fått ta hänsyn till. 
 
Att gallring är en arbetskrävande process vilket gör att bibliotekspersonalen undviker 
eller skjuter den på framtiden är inget vi finner förvånande. Att rädslan för att göra fel, 
rädslan för att användare och/eller skolledning ska misstycka och rädslan för kritik gör 
att det är svårt att gallra är kanske inte heller så förvånande men i vårt tycke definitivt 
beklagligt. Enligt vår mening borde det inte behöva vara så eftersom vi anser att 
bibliotekarien har kompetens för att avgöra vad som ska gallras. Vi ställer oss bakom 
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Hoffman och Wood (2005) när de skriver att den eller de i personalen som ansvarar för 
anskaffningsurval också ansvarar för vad som ska gallras bort. 
 
Doll och Barron hävdar att utvärdering av beståndet oftast är kvantitativ eller kvalitativ. 
För att göra en rimlig bedömning har vi snarare ansett att utvärderingen bör vara 
kvantitativ och kvalitativ, det vill säga vi anser att man bör titta på både kvantitativa 
faktorer som antal och ålder och kvalitativa faktorer som nivåanpassning och 
attraktivitet.  
 

4. Vår undersökning och resultat  
 
I det följande kapitlet presenterar vi resultatet av den undersökning vi utfört på plats i 
Sandeplanskolans Mediatek. Analyserna har gjorts av författarna själva men i det 
praktiska arbetet med exempelvis hyllinventering och gallring har vi även tagit hjälp av 
Jessica Zaar, som liksom Jenny Bowman Lindell är anställd som bibliotekarie på 
Mediateket. ”Bibliotekspersonalen” betecknar Jessica Zaar och Jenny Bowman Lindell i 
sin roll som just anställd på Mediateket, inte i sin roll som uppsatsförfattare.  
Undersökningen gjordes främst under vår, sommar och höst 2007. Undersökningen har 
gjorts dels som ett uppsatsarbete och dels som ett utvecklingsarbete i Mediatekets regi 
parallellt med ordinarie verksamhet.  
 
När vi talar om ”vi” nedan är det enbart författarduon Annika Larsson och Jenny 
Bowman Lindell som avses. När vi skriver bibliotekspersonalen, bibliotekarierna och 
personalen syftar vi på Jenny Bowman Lindell och Jessica Zaar som anställda på 
Sandeplanskolans Mediatek.  
 

4.1 Styrdokument 
 
Det finns en mängd dokument som talar om hur man ska driva skolbibliotek. Jenny 
Bowman Lindell tog fram ett antal styrdokument i samråd med Jessica Zaar. Vi har 
fokuserat på de styrdokument som vi anser vara viktiga för Mediatekets verksamhet, 
beståndshantering och fortsatta utveckling. Styrdokumenten innefattar bland annat 
Bibliotekslagen, Lpo94 och Vellinge kommuns plan för den pedagogiska verksamheten.  
 

4.1.1 Bibliotekslagen 
 
I Bibliotekslagen finns det fem paragrafer som behandlar skolbibliotekens roll. Vi 
belyser här de tre paragrafer som vi anser vara viktiga i det dagliga arbetet på 
Mediateket samt i arbetet med medieplaneringen. 
 
I Bibliotekslagens § 5 står det bland annat att grundskolorna ska ha lämpligt fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för 
att tillgodose elevernas behov av material för utbildning. I § 8 och § 9 talar 
bibliotekslagen om att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade, 
invandrare och andra minoriteter genom att erbjuda litteratur som tar hänsyn till dessa 
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gruppers behov. Skolbiblioteken ska förutom böcker erbjuda informationsteknik och 
andra medier anpassade till barn och ungdomars behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning.  
(SFS 1996:1596) 
 
Med utgångspunkt i bibliotekslagen eftersträvar Mediateket en bredd på de medier och 
den teknik som införskaffas till verksamheten, detta för att så långt som möjligt kunna 
tillgodose de behov och intressen som finns hos användarna på Sandeplanskolan. 
DAISY10, film och musik är några exempel på teknik och medier, förutom skönlitterära 
böcker och facklitteratur, som bevakas för användarnas intresse.  
 

4.1.2 Lpo 94  
 
Skolbiblioteksverksamheten preciseras inte i läroplanen men nämns som ett möjligt stöd 
till elevernas kunskapssökande. Under rubriken ”2.8 REKTORNS ANSVAR” kan man 
läsa följande: 
 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn 
det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de 
nationella målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att 
skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till 
målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Rektorn har ansvaret för skolans 
resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att […] skolans 
arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. (Lpo94, 2006, s. 16-17) 

 
När det gäller verksamheten på Sandeplanskolan har rektorn, som i det här fallet är 
platschef, gett bibliotekarierna möjlighet att utforma det egna arbetet i enlighet med 
Lpo94:s riktlinjer. Personalen strävar efter en verksamhet där de finns tillgängliga i 
Mediateket under skoldagen för att kunna ge eleverna handledning och stöd i sitt 
kunskapssökande. Personalen strävar även efter att utveckla Mediatekets bestånd för att 
tillfredsställa de varierande behov som finns på en skola. Mediatekets bestånd ska inte 
enbart vara verksamhets- och tematiskt anpassat utan även ge eleverna möjlighet att 
hitta medier som möter deras intresse och möjligheter.  
 
Under rubriken ”2.8 REKTORNS ANSVAR” finns även en punkt som nämner dennes 
ansvar för att ”ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika 
ämnen” (Lpo94, 2006, s. 17) och som även den kan appliceras på Mediatekets 
verksamhet och bestånd. Det påverkar beståndet genom att bibliotekarierna i samband 
med medieplaneringen även måste förbereda för kommande tema. Inköpen av aktuella 
medier styrs i stor utsträckning av de behov som uppstår i samband med de 
temainriktade arbetena. I samband med det tematiska arbetet har möjligheterna för 
Mediateket att arbeta mera aktivt med pedagoger och elever på skolan utökats. På detta 
sätt hoppas bibliotekspersonalen att Mediateket successivt ska blir än mer integrerat i 
den dagliga verksamheten.  
 

                                                 
10 DAISY se förklaring under avsnitt 1.4 Termer som förekommer i uppsatsen. 
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4.1.3 Plan för den pedagogiska verksamheten 
 
Vellinge kommuns mål för barnomsorg och utbildning är samlade i dokumentet Plan 
för den pedagogiska verksamheten. (M-förvaltningen11, Vellinge kommun 2007) 
Mediatekens verksamhet nämns inte direkt i den pedagogiska planen, men 
bibliotekspersonalens tolkning är att mediateken inordnas i följande mening: ”Våra 
bibliotek fyller en viktig funktion, inte bara som traditionella bibliotek, utan som 
informationscentraler för det omgivande samhället”. (M-förvaltningen, Vellinge 
kommun, s. 10) Skolpersonalen anser att mediateken i kommunen är en naturlig del av 
den pedagogiska verksamheten och att det som står i planen därför gäller även 
mediatekens verksamhet, även om det inte står direkt uttalat. 
 
Vi har valt att belysa några delar av planen som bör ligga till grund för verksamheten 
och som även ger riktlinjer för vad Mediatekens bestånd ska innehålla och för vad som 
bör gallras.  
 
”All pedagogisk verksamhet i Vellinge kommun skall präglas av demokratins principer 
om tolerans, samverkan och likaberättigande”. (ibid., s. 3) 
Detta citat belyser ett av skolans, och därmed Mediatekets, viktigaste uppdrag. För att 
detta uppdrag ska kunna fullföljas måste det i Mediatekets bestånd finnas litteratur från 
och om hela världen som avspeglar olika kulturer och människor och olika tankesätt. 
Litteratur och information med budskap som inte utgår från, och motsätter sig, de 
demokratiska principerna bör därför inte finnas i Mediateket.  
 
 

Huvuduppgiften är att ge varje barn/ungdom de grundläggande kunskaper och färdigheter 
som behövs för att bli en ansvarsfull medborgare och kunna verka i vårt samhälle samt att 
öka kunskapen om andra kulturer och samhällen. […] Verksamheten måste, så långt som 
möjligt, vara anpassad för den enskilde individen. Verksamheten skall präglas av 
jämställdhet mellan flickor och pojkar, män och kvinnor. Hänsyn skall tas till barn med 
behov av särskilt stöd. (ibid., s. 6) 

 
I detta citat betonas bland annat kunskap om andra kulturer och samhälle och att 
verksamheten ska präglas av jämställdhet. För Mediateket innebär detta att litteratur och 
information som främjar kunskap inom dessa områden ska finnas och att föråldrad 
litteratur som inte är förenlig med ett samtida tänkande kring andra kulturer och 
samhällen eller jämställdhet mellan könen ska gallras. Individanpassning innebär för 
Mediateket att utbudet bör vara så brett att det i beståndet finns något för alla, både 
utifrån intresse och särskilda behov. Hänsyn till barn med särskilda behov betyder i 
Mediatekets fall framförallt att det ska finnas hjälp för lässvaga elever och elever med 
dyslexi i form av lättlästa böcker och talböcker. 
 

En god studieteknik med användande av både konventionella läromedel och elektroniska är 
nödvändig för fortsatta studier och som en förberedelse för framtidens arbetsmarknad. Ett 
temainriktat arbetssätt som spänner över både ålders- och könsgränser skall användas så 
långt möjligt. Informationsteknologi, IT, blir en allt viktigare del av verksamheten. Det är 
viktigt att understryka att IT är ett medel för att utveckla den pedagogiska verksamheten, 
inte ett mål i sig. (ibid., s. 7) 

                                                 
11 M-förvaltningen är Vellinge kommuns förvaltning för ”mjuka” enheter, innefattande bland annat skola, 
omsorg och kultur.  
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För Mediateket betyder det ovan citerade att det i beståndet utöver böcker måste finnas 
elektroniskt material, som exempelvis databaser och därmed även tillgång till datorer. 
Här tas även ett temainriktat arbetssätt upp vilket bör ligga till grund för medieinköpen. 
Detta innebär att Mediateket måste ha ett nära samarbete med pedagogerna på skolan 
för att kunna hålla sig uppdaterade om behoven för det tematiska och 
ämnesövergripande arbetet. Mediatekets personal deltar även i planeringsarbetet inom 
vissa ämnesområden. 
 

4.2 Sandeplanskolan och dess Mediatek 
 
Annika Larsson samlade och sammanfattade material om Sandeplanskolan och dess 
Mediatek till avsnittet eftersom vi ansåg att detta skulle fördjupa hennes förståelse och 
öka hennes helhets bild för skolan och Mediateket. Informella samtal fördes även med 
Jessica Zaar och Jenny Bowman Lindell om verksamheten. 
 
Sandeplanskolan är Vellinge kommuns största grundskola med cirka 1000 elever och 
140 anställda. Grundskolans tre enheter F – 9 (från sex år) har vardera cirka 275 elever 
och 30 pedagoger, varje enhet består av 2 – 3 arbetslag. Förskolans (noll till fem år) tre 
enheter består tillsammans av cirka 150 barn och 30 pedagoger. I Sandeplanskolans 
platschefsområde ingår även en fritidsgård.  (Sandeplanskolans vision 2005) 
 
I Sandeplanskolans lokala arbetsplan står mer specifikt om vad skolan arbetar för och 
hur arbetet ska utformas. Delar som särskilt berör Mediatekets verksamhet är arbetet för 
att ta vara på elevernas inneboende nyfikenhet och vilja till att lära och söka kunskap 
samt att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier utifrån 
elevernas intresse och förmåga. För att uppnå detta ska ämnesövergripande tematiska 
undervisningsmetoder uppmuntras och möjliggöras. Eftersom ämnesövergripande och 
tematiskt arbete ska genomsyra verksamheten blir detta även vägledande för 
Mediatekets verksamhet och inköp. Mediateket strävar efter att anpassa beståndet efter 
de behov som dessa arbetssätt skapar. Eftersom några av dessa teman är återkommande 
kommer särskild tyngd att läggas på inköp inom dessa områden (se nedan). 
(Sandeplanskolans lokala arbetsplan 06/07) 
 
Varje termin har skolan ett gemensamt tema för år F-5 respektive år 6-9. Dessa 
temaområden är återkommande inslag som från och med höstterminen 2006 är tänkta att 
återkomma vartannat år. I varje tema ska aspekterna dåtid – nutid – framtid belysas, 
såväl som det nationella och internationella perspektivet.  
Följande temaområde gäller för skolår F-5 Vatten, Jorden, Människan och Världen och 
för skolår 6-9 Innovatörer/Universum, Livsviktigt, Arbetsliv och Energi & Miljö. 
Dessa teman ställer olika krav på hur mycket och vilken typ av material som behövs 
från Mediateket.  
 

4.2.1 Fakta om Mediateket 
 
Mediateket är öppet och bemannat med fackutbildad bibliotekarie under hela skoldagen, 
med undantag för en halvtimme vid lunch mellan 12.30 och 13.00. Två fackutbildade 
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bibliotekarier är anställda. Biblioteket är stängt när bibliotekarierna är på gemensamma 
möten, men då kan alltid eleverna komma och låna med sin lärare. Mediateket är 
välbesökt och mycket sällan tomt.  
 
Bibliotekslokalen är centralt belägen på bottenplan i den största av skolans byggnader 
jämte matsalen. Fördelen med detta läge är att skolans elever lätt har tillgång till 
Mediateket. Nackdelen är att Mediateket kring lunchtid oftast blir en tillflykt för äldre 
elever som inte har någon annanstans att ta vägen, eftersom fritidsgården inte har öppet 
och det inte finns några andra uppehållsrum. Miljön är därför stundtals ganska stökig. I 
Mediateket finns fyra datorer som är till för skolarbete, men på rast- och lunchtid drar 
dessa även till sig elever som inte gör skolarbete och det är ibland svårt att dra gränsen 
för vad som ska räknas som skolarbete och därmed vad som ska tillåtas. 
 
Mediatekets bestånd är uppdelat efter SAB-systemet och endast ett fåtal utbrytningar 
och sammanslagningar har gjorts. Skönlitteratur för barn upp till 12 år (Hcg och Hcf) är 
sammanslagna liksom ungdoms- och vuxenlitteratur12. Utbrytningar av skönlitteraturen 
har skett för Lättläst, Börja läsa och Sagor. Även poesi, dikter och lyrik samt serier står i 
en hylla för sig. När det gäller facklitteraturen så följs SAB-systemet med undantag för 
böcker på engelska och andra språk samt pedagogisk litteratur som står i en särskild 
pedagogisk hylla.  
 
Länge hade bibliotekspersonalen inom Mediateket på känn att beståndet börjat svälla ut 
och att den nya och fräscha litteraturen försvann i hyllorna bland det slitna och gamla. 
Exponering av böcker i hyllorna var uteslutet. Möjligen var det så att delar av beståndet 
inte var anpassat för målgruppen och en utvärdering av beståndet skulle ge de svar som 
söktes. Genom att skriva en medieplan gavs ett gyllene tillfälle att aktivt arbeta med 
Mediatekets bestånd och för personalen blev det ett viktigt moment i strävan efter målet 
att göra Mediateket mer verksamhetsanpassat och tematiskt inriktat.  
 
Att sammanställa en medieplan innebär ett tillfälle att gå igenom beståndet noggrant och 
skapa en uppfattning om dess användning och var det finns utrymme för förbättringar. 
Med en medieplan underlättas steget från teori till kunskap om vad som de facto 
används av mediebeståndet och den får sedan utgöra utgångspunkten för vilka 
prioriteringar och satsningar som behöver göras för att Mediateket ska bli så 
ändamålsenligt som möjligt. Medieplanen underlättar också arbetet med att ta fram 
underlag för budget och kunskap13 som hittills varit osynlig kan enklare överföras på 
eventuella nya medarbetare. 
 
Liksom alla andra områden inom skolvärlden har Mediateket en begränsad budget att 
följa och i budgeten finns inga öronmärkta medel för medieinköp. Då lejonparten av 
pengarna används till andra kostnader (exempelvis prenumerationer på databaser och 
olika organisations- och söktjänster) blir det särskilt viktigt att de pengar som finns kvar 
används till inköp av ”rätt” material.  
 

                                                 
12 Härefter använder vi beteckningen Hcf för böcker avsedda för barn i åldrarna 0 – 9 år och beteckningen 
Hcg avser böcker avsedda för barn i åldrarna 9 – 12 år. Samt uHc och uHce för ungdomsböcker och Hc 
och Hce för vuxenböcker. 
13 Kunskap exempelvis om vad som används och på vilket sätt, i vilka sammanhang. 
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4.3 Undersökningens genomförande 
 
För att nå ett utvecklat bestånd i ständig förbättring har vi har inspirerats av Evans och 
Saponaros modell (se figur 2) för ’Collection Development’ i vår arbetsprocess. 
Eftersom vi utgår från ett redan befintligt bestånd som vi vill förbättra, snarare än att 
bygga upp ett nytt bestånd från grunden, har vi valt att omstrukturera modellen, dra ihop 
vissa steg samt lägga till ett moment, Kartläggning, för att få en modell som är bättre 
anpassad till verkligheten på Mediateket. Modellen ser ut som följer: 
 

 
 

Figur 4: Arbetsmodell för den här undersökningen. 
  
Vi börjar med att göra en skiss över användarna, vilka personer det är som kommer till 
Mediateket och nyttjar dess resurser, vilka skolår de tillhör och hur många de är. 
Därefter gör vi en kartläggning av det befintliga beståndet, för att få en bild av det och 
hur det fortsatta arbetet ska fortgå. Detta för att vi lättare ska kunna kartlägga de brister, 
svagheter och styrkor som finns i samlingen i förhållande till våra användares behov 
och intressen.  
 
Direkt efter kartläggningen kommer vi att gallra i beståndet utifrån de resultat vi fått 
ovan. Här har vi hämtat hjälp av Jessica Zaar och tillsammans har vi resonerat oss fram 
till att gallringen ska göras omgående. Bland skönlitteraturen kommer även så kallade 
hyllvärmare att gallras bort; har boken inte varit utlånad på två år gallras den för att ge 
plats åt nytt material och ge möjlighet att exponera andra volymer.  
  
I Evans och Saponaros modell görs utvärdering av beståndet och gallring sist. Eftersom 
gallringen är ett moment som eftersatts anser vi att detta inte kan skjutas på framtiden 
utan behöver göras i ett tidigt steg i arbetsprocessen. Det kommer att underlätta för oss 
att veta vad vi faktiskt har att arbeta med samt att det bereder plats åt ny litteratur i 
hyllorna samtidigt som fräsch och relevant befintlig litteratur lyfts fram.  
 
Urvalspolicyn har tidigare aldrig formellt formulerats som just urvalspolicy utan varit 
en del i Mediatekets allmänna verksamhetsbeskrivning för vilka tyngdpunkter som bör 



37 
 

prioriteras vid inköp. I samband med undersökningen kommer vi tillsammans med 
Jessica Zaar i Mediateket att formulera en enkel och för Mediateket rimlig urvalspolicy. 
Denna kommer även att finnas tillgänglig i Medieplanen som sammanfattas i samband 
med vår undersökning. 
 
Urval och förvärv är ett digert arbete och de nödvändiga förstärkningar som tydliggjorts 
efter utvärderingen åtgärdas allteftersom de uppmärksammas. Oavsett vilka 
förstärkningar som behöver göras och i vilken omfattning och takt de görs förs det över 
i Medieplanen inför ett framtida arbete. 
 
En utvärdering görs sedan för att få veta hur Mediatekets användare upplever det 
uppdaterade beståndet. Detta gör vi sist i undersökningen för att få reda på om vi 
faktiskt nått fram till ett förbättrat bestånd.  
  
Vi kommer att använda oss av bibliotekssystemet Book-it för att ta fram uppgifter om 
cirkulationstal, ålder på beståndet samt att spåra ”hyllvärmare”. I Book-it finns det ett 
antal parametrar som gör det möjligt att ta fram uppgifter om beståndet som kan vara av 
intresse för biblioteken i kommunen (folk- och skolbibliotek) när bestånden ska 
utvärderas. 
 

4.4 Analys av Mediateksanvändarna och deras behov 
 
Vilka är då användarna av Mediateket, vad har de för behov och vad gör personalen för 
att möta detta behov? Att göra en enda djuplodande och korrekt behovsanalys är i vår 
mening vanskligt, om ens överhuvudtaget möjligt, och ger i bästa fall en ögonblicksbild 
som kan vara svår att basera framtida arbete på. Behoven hos användarna kan skifta 
snabbt och påverkas såväl av yttre trender som av elevernas personliga utveckling och 
intressen. Vi har valt att stanna vid en grov, övergripande genomgång av vilka 
användarna är i huvudsak och identifiera några stabila riktlinjer som Mediateket kan 
lägga upp sitt arbete efter.  
 
Det mångkulturella samhället i Sverige speglas knappast av befolkningen i Vellinge 
kommun som tvärtom är en synnerligen homogen grupp, sett ur ett etniskt perspektiv. 
Socioekonomiskt skiljer sig kommunen också från resten av landet. Tittar man på 
statistik på Vellinge kommuns hemsida ligger arbetslösheten och bidragstagandet klart 
under riksgenomsnittet medan såväl medel- som medianinkomsten ligger väl över 
riksgenomsnittet. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning är även den 
högre än genomsnittet i övriga riket. (Vellinge Kommun 2007) 
 
Den del av befolkningen som Mediateket är satt att tjäna är de cirka 1000 elever som 
går på Sandeplanskolan, samt de pedagoger som arbetar där. Elevernas ålder spänner 
från sex till sexton år. I teorin har även förskolans barn rätt att använda Mediateket – i 
praktiken saknas dock material anpassat för dessa de minsta barnen. Verksamheten skall 
vara en del av det dagliga arbetet i skolan och anpassas därför lika mycket efter 
läroplanen som efter de önskemål som inkommer från skolans pedagoger och elever. 
Bibliotekspersonalen medverkar i arbetslag med pedagogerna, där bland annat det 
tematiska arbetet diskuteras, och får på så sätt en bra bild av vilka behov som finns eller 
kommer att finnas. 
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Å ena sidan kan man säga att Mediateket har en bestämd målgrupp, nämligen skolans F-
9 elever. Å andra sidan representerar denna grupp ändå en mängd varierande intressen 
och kravet på att ha olika nivåer på framförallt tryckt media är stora. 
Bibliotekspersonalens erfarenheter visar att det trots individuella intressen går att 
urskilja några generella grova mönster som är desamma år från år. 
 
När det gäller de yngre eleverna (6 - 11 år) är trycket från pedagogerna stort på att 
skönlitteraturen ska ge eleverna goda läsupplevelser och bra lästräning. Eleverna själva 
är också mycket måna om att det ska finnas litteratur som fångar deras intresse. Kravet 
gäller inte enbart språklig tillgänglighet utan även litteraturens format, teckensnitt och 
illustrationer. De äldre eleverna lånar inte skönlitteratur i samma utsträckning som de 
yngre eleverna men kraven bland dessa elever är desamma. Teknik och inspelningar 
behöver även finnas tillgängliga för elever med läs- och skrivsvårigheter i samtliga 
åldrar.  
 
De äldre eleverna (12-15 år) arbetar i störst utsträckning med Mediatekets faktaböcker. 
Det är en självklarhet som knappt behöver nämnas att vid inköp är det inte 
forskningsrapporter som köps in för att tillgodose elevernas kunskapssökande. 
Facklitteraturen följer de ämnen som eleverna läser i grundskolan, till exempel 
naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, språk och hem- och 
konsumentkunskap. Många av ämnena som läses kan inte koncentreras till ett signum i 
SAB-systemet utan är sprida över flera signum.  
 
I Mediatekets vardagliga arbete har det blivit en självklarhet för personalen att hålla sig 
underrättad om det finns några särskilda önskemål om vad som bör finnas och som 
möjligen förbisetts av bibliotekarierna. Arbetslagsarbetet, träffar med biblioteksgruppen 
samt dialoger med elevråden är källor som tillför personalen i Mediateket mycket av det 
som krävs för att hålla beståndet målgruppsanpassat. Det samtal som ger bäst resultat är, 
enligt skolbibliotekarierna, det dagliga samtalet med de elever som aktivt använder 
Mediatekets resurser. 
 
Det finns vissa återkommande fördjupningsämnen som studeras varje år och med denna 
vetskap blir det enklare för Mediateket att bevaka och hitta material som passar 
åldersgruppen. Finns det särskilda behov och önskemål kring dessa fördjupningsämnen 
är kravet från Mediateket att berörda pedagoger underrättar bibliotekarierna i god tid 
innan så att dessa behov och önskemål kan uppfyllas. 
 
Det som känns angeläget för pedagogerna nu är att beståndet skall täcka de teman som 
är aktuella. Önskemålen och behoven kring det tematiska arbetet ser olika ut eftersom 
de olika enheterna väljer olika upplägg och inriktningar. Det är totalt sex tematillfällen 
per termin á två veckor och dessa är uppdelade i skolår F-5 och 6-9. Pedagogerna ser 
gärna att det finns skönlitterära klassuppsättningar och flera exemplar av en och samma 
titel bland facklitteraturen.  
 
Bibliotekspersonalen upplever att det är eleverna som är mest kritiska till beståndet.  De 
(eleverna) irriterar sig på att det inte finns tillräckligt med böcker inom de ämnen de fritt 
väljer att fördjupa sig i. De vill ha flera exemplar av populära titlar och vill inte gärna 
acceptera resonemang om varför viss media inte kan införskaffas. Eleverna är också de 
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som påpekat att de tycker att det finns för mycket i hyllorna och att det stundtals inte 
finns något bra. Bland eleverna finns ivriga ”boktipsare” och de tvekar inte att säga till 
om något upplevs som för svårt eller om något saknas. 
 

4.5 Kartläggning och bedömning av beståndet vid arbetets början 
 
För att få grepp om vad som fanns på Mediateket gick vi, tillsammans med Jessica Zaar, 
igenom beståndet signum för signum, vilket gav en bild av såväl beståndets styrkor som 
dess svagheter, eller ”utvecklingsområden” som det ofta benämns idag. Vi ville också få 
en bild av böckernas skick och hur de cirkulerade. Detta gjordes genom att vi använt det 
datoriserade bibliotekssystemet Book-it (så som rekommenderas av Doll och Barron, se 
3.2.1.4) för att dra ut listor och jämföra dessa manuellt och på så sätt få fram 
cirkulationstalen för perioden 2006-01-01 till 2006-12-31. De siffrorna fick sedan 
utgöra grunden för den fortsatta analysen av läget.  
 
Beståndet utvärderades i två separata delar, facklitteratur och skönlitteratur; dessa två 
delar delades sedan upp efter SAB-systemets huvudsignum. Facklitteraturen 
utvärderades enbart efter huvudindelningarna eftersom flera av finindelningarna i 
beståndet var små och ett flertal av dem var sammanslagna i hyllorna. Beståndet av 
faktaböcker bedömdes utifrån följande kriterier:  
Cirkulationstal 
Fysiskt skick 
Nivå  
Relevans för målgruppen 
Ålder 
 
Det skönlitterära beståndet delades upp efter indelningarna Hcf, Hcg, uHc/uHce och 
Hc/Hce. Varje indelning bedömdes utifrån följande kriterier: 
Cirkulationstal 
Fysiskt skick 
Nivå 
Relevans för målgruppen  
 
Här har vi inte lagt någon större vikt vid beståndets ålder då Mediatekets personal anser 
att ålderstigen skönlitteratur inte är lika känslig för förändringar i samhället som 
facklitteratur kan anses vara. Vissa formuleringar, beskrivningar och benämningar på 
olika kulturyttringar kan kännas omoderna men skönlitteraturen har ett annat syfte - 
anser bibliotekarierna - än facklitteraturen och eventuellt kan ålderstigen litteratur ses 
som klassiker. Bibliotekarierna är dock observanta på sådant som är kränkande och 
stötande mot olika individer i vårt samhälle, oavsett om det är klassiker eller inte, och 
tar ställning till ”problemet” när och om det uppkommer. 
 

4.5.1 Facklitteratur 
 
Några av de områden som uppvisade svagheter var Historia (K), Geografi (N) och 
Naturvetenskap (U). Vi kommer härefter att skriva om ämnet utifrån deras 
ämnesbeteckning i SAB-systemt. 
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Avdelning K bestod, förutom av de i Book-It inlagda böckerna, av ett stort antal böcker 
som inte tidigare registrerats i systemet. Flertalet av dessa var gamla böcker som varit i 
skolans ägo sedan långt innan bibliotekarie anställdes. Dessa böcker hade inte lagts in i 
Book-it på grund av tvivel kring deras användbarhet. När det gäller historiska fakta 
behöver inte litteraturen vara den allra senaste men alltför ålderdomliga böcker har inte 
ansetts vara vare sig lämpliga eller tilltalande för Mediatekets målgrupp. Detta gäller 
framförallt det stora antal böcker som inte varit inlagda, dessa har därför gallrats direkt 
under genomgången. De böcker som ändå sparades lades in i systemet retroaktivt.  
 
På avdelning N var större delen av beståndet markerat med ”REF” och ”Ej Hemlån” 
vilket givetvis drog ner cirkulationstalen. (Delar av beståndet är fortfarande markerat 
som ”REF” och ”Ej Hemlån” men med undantaget att medierna ändå får lånas ut för 
användning i klassrummen över lektionstid.) Ett problem var också ett omfattande svinn 
av material inom området. Positivt är att avdelningen är en där det är relativt enkelt att 
kompensera med material från nätet, exempelvis från databasen Landguiden och 
Nationalencyklopedins Internettjänst.  
 
Generellt märktes att ju mer material som användes inom en viss avdelning, ju större 
var svinnet. Hårdast drabbade var just avdelningarna K och N.  
 
Beståndet på avdelning U var till stor del gammalt, alltså äldre än tio år. Visserligen har 
en hel del nyförvärv gjorts på området men det har inte tidigare skett någon gallring i 
samma utsträckning. Liksom tidigare nämnda avdelningar K och N är U en avdelning 
under konstant uppbyggnad för att hänga med i de senaste rönen. Då dessa är områden 
som används i högre grad än andra slits böckerna också mer vilket gör det tvunget att 
ständigt gallra och skaffa nytt. 
 
En avdelning som istället uppvisade höga cirkulationstal var avdelningen för Biografi 
och Genealogi (L). Denna avdelning innefattar bland annat Lz med de på Mediateket så 
kallade ”Feel-bad”-böckerna, dvs. biografier över tragiska levnadsöden, exempelvis 
Pojken som kallades Det, Inte utan min dotter och autentiska personskildringar från 
Andra Världskriget. Då Lz är ett populärt signum bland de äldre eleverna är 
avdelningen därför i konstant behov av förstärkning.  
 
En annan avdelning som också uppvisade höga cirkulationstal är Ekonomi och 
Näringsväsen (Q). Användandet av böckerna på denna avdelning ökar markant inför de 
stora helgerna och det är då främst kokböckerna som står i fokus. Även 
husdjursböckerna gör sitt för att lyfta talen för signumet. 
 
Elevernas önskemål och intressen har lett till uppbyggnaden av en för Mediateket helt 
ny avdelning, nämligen Musikinspelningar (Y). Här har i princip hela beståndet 
införskaffats under 2006 och vidare uppbyggnad sker kontinuerligt. Skivorna lånas 
visserligen inte ut till eleverna men hörlurar lånas ut så skivorna kan avnjutas inom 
Mediatekets område.  
 
Genomgången visade på låga cirkulationstal för stora delar av facklitteraturen i 
beståndet, vilket tolkades som att beståndet var för omfattande, för inaktuellt och/eller 
inte var tillräckligt målgruppsanpassat. Ett annat skäl till låga cirkulationstal för 
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facklitteraturen var troligen också att facklitteraturen ofta används på plats i Mediateket 
för diverse uppgifter och därmed aldrig faktiskt lånades ut.  
 

4.5.2 Skönlitteratur 
 
Beståndet år 2001 hade inga andra medieformer än böcker och två tredjedelar bestod av 
skönlitteratur; skönlitteratur som inte var anpassad särskilt för skolans ålders- och 
målgrupper. Beståndet var övervägande slitet och ofräscht och majoriteten av böckerna 
utgjordes av vuxenlitteratur. Sedan bibliotekarie anställdes till Mediateket 2001 har 
omfattande gallring av skönlitteraturen skett och en hel del nytt har införskaffats. Ännu 
finns dock mycket vuxenlitteratur kvar i hyllorna.  
 
Av all skönlitteratur var, och är, cirkulationstalen högst bland barn- och ungdomsböcker 
Hcg, Hcf och uHc/uHce. Vuxenböckerna däremot har inte lånats ut i samma 
utsträckning vilket kan tyda på att Mediateket inom detta område lyckats i sina 
föresatser att köpa in litteratur som passar användarna som ju till största delen består av 
just barn och ungdomar. Beståndet inom H utsätts för hårt slitage och förnyas oftare på 
grund av böckernas skick snarare än på deras innehåll. När befintlig vuxenlitteratur 
gallras bort för att volymerna är utslitna ersätts de oftare i hyllorna av ungdomsböcker 
än av nya böcker med vuxeninriktning.  
 
Cirkulationstalen är, som nämnts, bäst för Hcf- och Hcg-böcker, detta trots att stora 
delar av det beståndet är placerat i boklådor som sällan eller aldrig lånas ut 
(klassuppsättningar). En förklaring kan vara den stora gruppen bokslukare i dessa 
åldersgrupper. En relativt stor andel av böckerna är gamla och ser omoderna och/eller 
slitna ut, ändå används flera av dem flitigt. Ett tungt skäl till att böckerna slits är 
givetvis just den flitiga användningen av dem. De flesta av de böcker som både är slitna 
och ser omoderna ut får dock spendera sin mesta tid som hyllvärmare.  
 
I det tematiska arbetet under terminerna integreras skönlitteraturen alltmer i 
undervisningen. När fjärdeklassarna läser om vikingatiden kompletteras läromedlen 
exempelvis med böcker som Drakskeppet och Borgen i fjärran av Maj Bylock som 
utspelar sig i Sverige under den tidsperioden. När niondeklassarna läser om Andra 
Världskriget får de även läsa böcker som Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian 
och Mannen utan öde av nobelpristagaren Imre Kertész, allt för att öka förståelsen för 
de händelser som då ägde rum.  
 
En typ av media som saknar egen gruppering i Mediateket är filmer på video och dvd. 
Dessa räknades därför in under skönlitteraturen i det totala beståndet. Skönlitteratur 
inläst på DAISY-talböckerna räknades också in här. Seriealbum som Tintin och Manga 
utgör en liten del av beståndet och det som finns har överlag en hög ålder. Inköp på 
detta område har inte prioriterats och det som ändå köpts in nytt har varit företrädesvis 
Manga-serier. Mediateket har en högre efterfrågan på den typen av serier än vad som 
kunnat tillfredsställas varvid eleverna ofta istället hänvisats till folkbiblioteket. Ett stort 
svinn av serier har i viss grad ytterligare minskat det redan begränsade utbudet. 
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Trots att cirkulationstalen såg bra ut på några få hyllor var de för det mesta lägre än vad 
bibliotekspersonalen förväntat sig. Detta kan tyda på att det fortfarande finns böcker 
som är alltför gamla eller omoderna för att väcka användarnas intresse. 
 

4.5.3 Lärdomar 
 
Genomgången visade att beståndet var äldre än vi inledningsvis trott, trots satsningar på 
facklitteratur under åren var beståndet som helhet ändå för gammalt. På flera 
avdelningar var det också för trångt med för många volymer på för lite yta. Vi hittade 
gott om hyllvärmare bland både skönlitteraturen och facklitteraturen. Vi upplevde också 
att den fysiska placeringen av hyllorna inte var optimal och i sig försvårade 
navigationen mellan hyllorna och att hitta i dem. Inom vissa avdelningar med i 
genomsnitt höga cirkulationstal visade det sig att det var några få titlar som var mycket 
populära och på så sätt höjde cirkulationstalen, medan andra titlar inom avdelningen 
inte rörde på sig alls.  
 
Då skönlitteraturen används på ett annorlunda sätt än facklitteraturen har vi ansett det 
irrelevant att ställa cirkulationstalen mot varandra i syftet att få en jämförelse dem 
emellan.  
 

4.6 Gallring av Mediatekets bestånd 
 
I arbetet med Mediatekets bestånd har gallringen varit det mest omfattande arbetet. 
Tanken har varit att göra en grundlig och omfattande gallring för att skapa en bra 
utgångspunkt för efterföljande regelbunden gallring efter det kriterier vi valt att arbeta 
efter. I huvudsak har gallringen baserats på resultatet av de bedömningar som gjordes 
under kartläggningen, och som i stort följer de riktlinjer som Hoffmann och Wood 
presenterat: gallring efter utseende, gallring av överflödigt material, gallring baserat på 
innehåll, och gallring efter användningsgrad, se 3.2.1.3. Andra faktorer som påverkat 
gallringen är utrymmet i lokalen och i några fall faktiskt även pedagogers sentimentala 
kopplingar till vissa verk.  

 
På grund av platsbrist saknas möjlighet att magasinera titlar som inte uppfyller kraven 
för att få stanna på hyllorna. Dessa verk får därför antingen skänkas bort eller slängas. 
Det som slängts har framförallt varit volymer som varit väldigt slitna, som saknat sidor 
och/eller pärmar, som förstörts av klotter/tuggummi/snus etcetera (gallring efter 
utseende). Slängts har också material som inte längre anses innehålla korrekt 
information (gallring baserat på innehåll). De bortskänkta verken har mest varit sådana 
som varit för svåra för skolans elever, som inte funnit någon/förlorat sin plats i 
undervisningen eller på annat sätt saknat värde för verksamheten (gallring av 
överflödigt material och gallring efter användningsgrad).  
 
I sin roll som skolbibliotek har Mediateket ingen skyldighet att bevara samlingar av 
kulturellt värde, utan intar mer en spridande och vägledande roll (se 3.1). 
 Detta, i kombination med avsaknaden av magasineringsmöjligheter, både tvingar och 
ger större frihet till kraftigare gallring än på många folkbibliotek. Tryggheten finns dock 
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kvar i och med möjligheten att tillgå ett bestånd utöver det egna; att enkelt kunna låna 
efterfrågade böcker från övriga bibliotek i kommunen. 
 
Gallring är inte en engångsaktivitet. Målet är att Mediateket ska ägna regelbunden tid 
till gallring av beståndet för att kunna erbjuda ett dynamiskt, attraktivt och aktuellt 
utbud. Tidigare mindre gallringar har hittills främst skett på loven och sporadiskt under 
terminerna i mån av tid. Även den stora gallring som gjordes nu i samband med vår 
genomgång utfördes under ferietid på sommarlovet. Förhoppningen är att gallringar i 
framtiden kommer att ske på ett mer strukturerat sätt än tidigare och på för ändamålet 
tydligt avsatt tid, förslagsvis även fortsättningsvis på loven.  
 
Det eftertraktade resultatet av gallringen blir att de böcker som finns kvar ska synas och 
vara lätta att finna. Hyllorna ska vara tilltalande och ”levande” med många böcker med 
”ansiktet utåt” för att inbjuda till läslust och kunskapssökande. Många gamla böcker på 
hyllorna motverkar detta och kan istället medföra svårigheter att hitta det man söker, 
vilket också kan leda till en känsla av att det inte finns några böcker. Ibland stämmer det 
att ”less is more”. Detta stämmer också överens med vad Spiller säger om gallringens 
positiva effekter på utseende och användning av beståndet (se 3.2.1.3). Detta 
resonemang, anser vi, går i sin tur hand i hand med Bucklands beskrivning av 
beståndets spridande och vägledande roller (se 3.1). 
 
Under årens lopp har, enligt bibliotekspersonalen, övrig skolpersonal då och då 
kommenterat mediernas ålder och skick i mindre smickrande ordalag. Trots detta har 
pedagogerna, i alla fall initialt, haft svårt att acceptera vikten av att gallra i beståndet, 
kvalitet har tidvis fått stå tillbaka för kvantitet. När gallring tidigare kommit på tal har 
protesterna som regel inte varit sena eftersom man kanske vant sig vid att använda en 
viss bok i undervisningen.  För att kunna göra den genomgripande gallring som gjordes 
under detta arbete utfördes den främst under ferietid, då ordinarie verksamhet inte var 
igång och avyttrandet av diverse volymer inte upprörde lika många känslor. Hoffmann 
och Wood framhåller också vikten av att i möjligaste mån utföra arbetet med rationella 
och tydliga skäl för gallringen (se 3.2.1.3). 
 

4.7 Urvalspolicy  
 
I arbetet med medieplanen har det också formulerats en enkel urvalspolicy som tidigare 
inte funnits nedtecknad. En väl dokumenterad urvalspolicy är central i en väl förberedd 
medieplan och för att policyn effektivt ska fungera på alla plan krävs det att dokumentet 
uppdateras och revideras. (Evans och Saponaro 2005, s. 49) 
 
Urvalspolicyn har gjorts inte bara för personalen i Mediateket utan även för Mediatekets 
användare, ledning på skolan och för eventuellt ny framtida personal i Mediateket. I 
policyn anges de riktmärken som ligger till grund för urvalen. Böckerna ska till exempel 
hålla lämplig språklig nivå (exempelvis får böcker om vikingarna inte vara för svåra för 
fjärdeklassarna som har det ämnet på schemat), fungera med de teman skolans 
undervisning följer, främja demokratisk mångfald och uppmuntra till läsande. 
 
Urvalspolicyn på Mediateket grundar sig till viss del på den pedagogiska plan som 
sammanställts av Vellinge kommun och som nämnts tidigare (se avsnitt 4.1.3). Planen 
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nämner demokratiska principer, kunskap om andra samhällen och kulturer, jämställdhet 
och individanpassning, vilket anammas i urvalspolicyn som hörnstenar att ta i 
beaktande vid litteratururval. Mediateket strävar efter att kunna erbjuda litteratur som 
speglar såväl olika kulturer som olika tankesätt och undviker böcker med ett icke-
demokratiskt budskap. Tyngden ligger på att söka skapa förståelse och insikt om 
omvärlden och tillhandahålla verktyg för eleverna att kunna verka i samhället som 
”ansvarfulla medborgare”. Det är också viktigt att verksamheten och utbudet är anpassat 
till den enskilde individen - alla ska känna att de har något att hämta där. Särskild 
hänsyn tas till de med större behov av stöd, bland annat finns lättlästa böcker och 
talböcker för lässvaga elever eller elever med dyslexi. 
 

4.8 Urval och förvärv 
 
Vår kartläggning av beståndet identifierade ett antal områden som i behov av 
förstärkning och efter gallringen fanns behov av ytterligare tillskott. Förvärven gjordes 
framförallt till SAB-signumen K och N. Mycket av materialet på K ersattes på grund av 
de tidigare volymernas dåliga skick. En del material fick också skaffas för att bättre 
passa nivåmässigt för de yngre eleverna samt för att ersätta svinn med likvärdigt 
material. På N var flera av titlarna inaktuella och här införskaffades ny litteratur om 
bland annat nya länder och även en del reseguider. Även till signumet U köptes det in 
en hel del material som kartläggningen visat saknades, exempelvis litteratur om 
klimatologi, nyttoväxter och insekter. Inom skönlitteraturen gjordes förvärv och 
förstärkningar av DAISY-böcker, svenska klassiska författare och ungdomsböcker på 
både svenska och engelska. 
 
Inköp görs normalt även fortlöpande under året, av Mediatekets personal, och en stor 
del av framförallt skönlitteraturen köps in på förfrågan från elever och personal. När det 
gäller inköpen av facklitteratur baseras den främst på pedagogernas ämneskunskap 
tillsammans med bibliotekspersonalens ”inköpsexpertis”. Huvuddelen av medieinköpen 
görs från Bokus då biblioteken har ett avtal med denne leverantör. Mediateket får endast 
gå utanför detta avtal då medier inte finns i Bokus utbud. Medier som köps från andra 
leverantörer är cd-skivor, filmer och talböcker. Förlagens utgivning av fackböcker för 
barn och ungdom överensstämmer inte alltid med de områden som behöver förstärkas. 
Därför är länkarna i Navigatören och innehållet i de databaser Mediateket abonnerar på 
ett viktigt komplement till litteraturen. Bibliotekariernas arbete med att hitta bra länkar 
som passar kommande tema och övriga undervisningsämne prioriteras i samma 
utsträckning som bevakning av utgivningen av adekvat litteratur.  
 
Evans och Saponaro skriver att förvärv ibland kan ske i form av gåvor och byte (se 3.2). 
Ofta får Mediateket gåvor från det lokala folkbiblioteket som de av olika anledningar 
valt att inte längre ha kvar i sitt bestånd. Mediatekets personal väljer självständigt vid 
sådana tillfällen huruvida materialet skall behållas eller inte. Om behov saknas på 
Mediateket skickas materialet oftast vidare till ett annat skolbibliotek hellre än att 
kassera det. Gåvor från privatpersoner avböjs som regel, då det oftast handlar om stora 
mängder äldre material. 
 
De kontinuerliga inköpen av skönlitteratur styrs framförallt av skolans läsprojekt, olika 
tema och liknande faktorer. Till viss del styrs inköpen även av de önskemål som ibland 
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inkommer från eleverna och pedagogerna och allt som oftast tillmötesgår personalen de 
önskemål som kommer in till Mediateket. Denna tillmötesgående inställning kan dock 
lätt leda till ”överdosering” på vissa områden och i Sandeplanskolans fall finns nu ett 
mycket stort och varierat utbud av deckare för barn i mellanåldern. Det kan vara svårt 
att skilja på det faktiska behovet och explicit efterfrågan, men personalen anser att all 
efterfrågan tillgodoser ett behov som finns och att detta i förlängningen leder till ökad 
läslust.  
 
En försvårande omständighet för personalen vid inköp av framför allt skönlitteratur är 
känslan att skönlitteratur allt mer blivit en färskvara. När ”äldre” litteratur behöver 
köpas in eller ges som inköpsförlag händer det allt som oftast att dessa inte längre går 
att införskaffa, eftersom de är slut på förlagen. Detta påverkar även gallringen. Ofta 
gallrar personalen exemplar av populära titlar som är allt för slitna för att laga med 
vetskapen om att exemplaret inte kan ersättas. I de fallen kanske volymerna får stå kvar 
längre i hyllan innan de gallras än om ersättningsvolymer funnits att tillgå. Aidan 
Chambers nämner även detta fenomen i Böcker omkring oss. Om läsmiljö. (1995, s. 27) 
 
Ett annat praktiskt problem rör naturfilmer och liknande filmmaterial. Trots att 
produkten finns hos leverantören och efterfrågas av pedagogerna kan Mediateket inte 
köpa in den då det saknas visningsrättigheter för skolan. Personalen försöker i dessa fall 
hitta liknande material, men detta är inte alltid möjligt. 
 
Pedagogerna på skolan har vid flera tillfällen efterlyst klassuppsättningar av 
skönlitterära verk som de vill använda i undervisningen. Hur gärna bibliotekarierna än 
skulle vilja tillmötesgå dessa önskemål finns flera hinder för detta. Dels saknas 
utrymmet på Mediateket att härbärgera så många klassuppsättningar som pedagogerna 
vill ha. Dels känner personalen att de inte kan säga okej till några att köpa in 
uppsättningarna för att sedan säga nej till andra, dels blir det en alltför stor kostnad för 
Mediatekets konto att bära. Dessutom har personalen i Mediateket en oskriven policy 
som säger att allt material där (som finns tillgängligt och inte behövs just då av de egna 
pedagogerna) ska kunna lånas även av andra skolbibliotek i kommunen. Därmed finns 
en inte obetydlig ”risk” att de klassuppsättningar av böcker som köpts in ändå inte finns 
på plats när pedagogerna vill ha dem. Lösningen har då varit att komplettera de egna 
befintliga volymerna med titel-exemplar från andra skolbibliotek och från 
folkbiblioteket.  
 
När det gäller facklitteraturen vill pedagogerna även här gärna att det ska finnas om inte 
klassuppsättningar så i alla fall flera exemplar av samma titel tillgängliga. Personalen i 
Mediateket har här som policy att ha max tre exemplar av samma titel men gärna flera 
titlar inom samma område för att skapa en bredd av åsikter och ståndpunkter och ge 
eleverna möjlighet att jämföra mellan olika författares faktabeskrivningar.  
 
Som vi skrev i avsnitt 3.2.1.2 görs urvalsarbetet utifrån en blandning av de 
urvalsaspekter som beskrivs av Lukenbill. Vid urval av både facklitteraturen och 
skönlitteratur är det kognitiva synsättet det mest framträdande, då det material 
Mediateket köper in är tänkt att vara anpassat till de antagna läsarnas förmåga och 
mognad. Även om Mediateket, som tidigare nämnts, köper in en del efter önskemål 
försöker personalen ändå hålla ”önskeinköpen” inom vissa begränsningar. Framförallt 
ser bibliotekspersonalen det som viktigt att ge eleverna tillgång till skönlitteratur som de 
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kanske inte hade hittat till själv. Det rör sig ofta om skönlitteratur som inte toppar 
listorna men som utifrån personalens bedömningar kan komma till godo i flera olika 
pedagogiska sammanhang. Vid dessa urval spelar även den litterära och estetiska 
aspekten roll. 
  

4.9 Utvärdering av det uppdaterade beståndet 
 
Efter den grundliga genomgången av beståndet med gallring och nyförvärv avrundar vi 
arbetet med intervjuer med pedagoger och elever för att få respons på det uppdaterade 
beståndet och så att säga knyta ihop säcken. Bedömningar kan göras på flera olika 
nivåer och från olika utgångspunkter. Den som själv deltagit i ett utvecklingsarbete och 
haft direkt påverkan på händelseförloppet och de beslut som fattats är sällan den som är 
bäst lämpad att avgöra hur bra resultatet blev, om ansträngningarna varit framgångsrika. 
Så resonerade vi i alla fall i denhär undersökningen. 
 

4.9.1 Elevintervju  
 
För att få en indikation på hur eleverna upplevde beståndet efter genomgång och 
gallring genomförde vi intervjuer med dem. Frågorna hade ställts samman på förhand 
och var i grunden desamma för såväl eleverna i skolår 1-5 (grupp ett) som för skolår 6-9 
(grupp två) men fick ibland utvecklas och omformuleras en aning för att alla skulle 
förstå. Som nämnts i 2.2.1.1 Respondenturval och genomförande hade vi vissa problem 
med den tekniska utrustningen och det är därför främst anteckningarna som ligger 
tillgrund för texten här. 
 
Kommentarerna från grupp ett visade att deras intresse är fokuserat främst på den 
skönlitterära delen av beståndet som de i viss mån fortfarande ansåg sliten. Önskemålen 
från dessa de yngsta eleverna var fler exemplar av varje titel (för lång reservationstid på 
vissa populära böcker) och gärna serietidningar. De flesta ansåg att det fanns en bra 
bredd mellan lätta och svårare böcker och att de kunde bedöma nivån själva eller med 
hjälp av personalen. De var heller inte främmande för att begära hemlån från andra 
bibliotek om önskad titel saknades. Då gruppen representerade åldersgrupper vars 
skoluppgifter ännu inte kräver någon större mängd informationssökning på internet var 
datorerna och därtill tillgängliga program av ringa eller inget intresse. De sökningar som 
görs rör nästan uteslutande sökningar efter utfyllnadsbilder och illustrationer till något 
arbete. Överlag var inställningen positiv till Mediatekets urgallrade och förstärkta 
bestånd. 
 
De lite äldre eleverna i grupp två hade mer åsikter om den befintliga facklitteraturen än 
sina yngre kamrater men stor vikt lades även här på den skönlitterära delen. I grupp två 
uppskattades tillgången till datorer och möjligheten att sitta ner i ett lugnt hörn en stund. 
Tvärtemot de yngres åsikter ansåg grupp två att skönlitteraturen för deras åldersgrupp 
var i gott skick medan facklitteraturen bitvis upplevdes som sliten och i behov av 
ytterligare förstärkning. För vissa specialiserade arbeten ansågs böckerna inte räcka till 
och Mediatekets databaser (och Google) utgör då ett bra komplement. Många använde 
uppslagsverken flitigt medan någon inte kände till att resursen fanns överhuvudtaget. 
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Flera av respondenterna uppgav att de lämnat förslag på inköp och också fått gehör för 
dessa önskemål. 
 
Överlag upplevde både grupp ett och två att beståndet var bra efter genomgången men 
att det finns utrymme för ytterligare förbättringar. 
 

4.9.2 Pedagogintervju 
 
Några av Sandeplanskolans pedagoger fick också tillfälle att uttala sig om Mediateket 
och dess bestånd och resurser. Det föll sig så att de intervjuade lärarna täckte alla 
elevåldersgrupper och alla undervisningsämnen, ibland i en och samma person. De 
tillfrågades bland annat om hur mycket av undervisningsmaterialet de hittade i 
Mediateket, om de använde Mediateket för att planera och förbereda sina lektioner och 
vad de allmänt tyckte om beståndet.  
 
Materialet till undervisning hämtas i varierande grad från Mediateket, ibland upp till  
50 % men den generella uppskattningen låg runt 15 %. Variationerna beror på främst 
ämne och åldersgrupp. Tydligt blev att användningen tenderar att öka vid temaarbete. I 
undervisningen utnyttjas framförallt DAISY-talböckerna (som stöd för elever med läs 
och/eller skrivsvårigheter) samt temaanpassat material som till exempel en blandad 
kompott av internethänvisningar, filmer och böcker med inriktning på visst ämne. I lite 
lägre och varierande grad används övriga resurser som till exempel film (ej 
temainriktade), artiklar och databaserna. 
 
Mediateket används av ett flertal för att förbereda undervisning i samband med start av 
nya teman eller andra projekt. Pedagogerna angav att de fick tips på litteratur, såväl 
skönlitteratur som facklitteratur. Den pedagogiska litteraturen ger tips och idéer 
generellt. En del använder hellre egna inarbetade källor än de som Mediateket kan bistå 
med, ibland av ren vana eller av andra skäl. Några tyckte användandet av datorerna blev 
alltför tröttande på ögonen för att användas i någon större utsträckning. 
Den allmänna åsikten var att beståndet, särskilt efter genomgången, hade en god bredd 
och var väl anpassat till de olika åldrarna. När respondenterna pressades lite mer 
framkom att det fortfarande råder brister framför allt vad gäller facklitteratur för 
mellanåldersgrupperna, mer specifikt inom de samhällsorienterande och de 
naturorienterande ämnena. Förstärkningar behövdes också ytterligare för litteratur för 
lässvaga grupper. Förslag på annat som skulle ses som användbart rörde dataspel med 
pedagogiskt innehåll, dokumentärfilmer samt ungdomsanpassat material på engelska - 
såväl serietidningar som uppslagsverk och skönlitteratur. 
 
Endast ett fåtal av de tillfrågade pedagogerna hade någon gång lämnat förslag på inköp 
till Mediateket. De flesta förslag som inkommit ledde också till inköp enligt 
önskemålen. En av pedagogerna uttryckte att hon upplevde att ju specifikare önskemål 
man hade, gärna en speciell titel, desto större är chansen att boken/materialet 
införskaffas.  
 
Majoriteten anser att Mediateket tillhandahåller tillräckligt med material för den dagliga 
verksamheten. Om man förvarnar innan speciella projekt startar kan Mediateket låna in 
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material från andra bibliotek och på så sätt ge tillgång till mer litteratur än vad det 
normalt finns utrymme för.  
 
Totalt sett ansåg alltså majoriteten att Mediateket har ett bra och varierat bestånd som 
förbättrats på senare tid men att det alltid kan bli bättre. En av de avslutande 
kommentarerna var: ”Det slår mig att det är korkat av oss att inte utnyttja denna 
fantastiska resurs på ett bättre sätt.” 
 

4.10 Sammanfattande lärdomar inför en effektivare arbetsmodell 
 
Genom arbetet med samlingen har vi fått bekräftat att det finns ett stort antal böcker i 
Mediateket som aldrig används eller lånas ut. Anledningarna till detta varierar. En 
anledning är att en stor del av dessa böcker är föråldrade, trasiga eller ser trista ut och 
största delen av dessa har därför gallrats bort. En annan anledning till varför böcker inte 
lånas ut är att de inte syns och därför är svåra att hitta, samt att möjligheten att skylta 
och exponera varit begränsad av utrymmesskäl. Den gallring som gjorts i samband med 
arbetets gång har frigjort möjligheterna att skylta, och därmed levandegöra hyllorna och 
har förbättrat beståndet enbart genom att stramas upp. Förhoppningen är att detta 
kommer att innebära att de böcker som finns kommer att synas bättre och därmed 
användas mer.  
 
Under intervjuerna med framförallt eleverna framgick att de även efter genomgången 
med gallring och nyförvärv tyckte att delar av beståndet var alltför slitet och gammalt. 
Det tyder på att ytterligare gallring behöver göras och fler böcker behöver ersättas. 
Pedagogernas kommentarer tyder på att mer behöver köpas in för att bättre täcka 
behoven för undervisningen. 
 
I det fortsatta arbetet med inköp kommer bibliotekspersonalen att i största möjliga mån 
förstärka de svaga områden vi upptäckt genom vårt arbete samt även fortsättningsvis ta 
hänsyn till det som användarna upplever som svagheter i beståndet. I och med att 
bibliotekarierna deltar i arbetslagens planeringsarbete faller det sig naturligt att 
Mediateket i stor mån vet vilket material som behöver införskaffas. Det dagliga samtalet 
med användarna underlättar även detta arbete. Övriga prioriteringar och område som 
behöver förstärkas, bearbetas och utvecklas införs i Mediatekets medieplan och 
dokumentet kommer att fungera som ett arbetsredskap närmsta framtiden. 
 
En svårighet vi stötte på under arbetet var det band människor ofta skapar till böcker. 
Det blev uppenbart om inte annat i samband med gallringen av beståndet. Pedagoger 
som kanske använt samma bok i sin undervisning i åratal hade svårt att acceptera att den 
måste gallras. De flesta insåg dock poängen med att avyttra gammalt och ersätta med 
aktuellare material. Att rationellt inse vitsen med gallringen är dock inte detsamma som 
att acceptera det emotionellt. Detta har varit en process för såväl pedagogerna som för 
bibliotekspersonalen, att acceptera förändringen och att våga inleda förändringen.  
 
Något som framkom under intervjuerna med pedagogerna var att de upplevde en brist 
på litteratur för 10-12-åringar, främst inom facklitteraturen. Detta hade vi inte sett i 
kartläggningen och det visade sig därmed nyttigt att få input från flera håll. Det är svårt 
att identifiera bristområden enbart genom att besiktiga det befintliga beståndet. Behovet 
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av förstärkningar är inte alltid uppenbart och kan behöva lyftas fram av de som känt av 
bristen. 
 

5 Diskussion 
 
Utgångspunkten för denna uppsats var att studera och beskriva hur ett skolbibliotek 
arbetar med att hålla sitt bestånd uppdaterat och vilka faktorer man måste beakta. 
Upprinnelsen var den önskan som fanns på Sandeplanskolan att skapa ett mer 
strukturerat tillvägagångssätt för Mediatekets beståndsutvecklingsarbete och få till stånd 
ett arbetsdokument för framtida arbete. Vi utgick från följande frågor: 
 
Hur arbetar ett utvalt skolbibliotek i realiteten med beståndsutveckling?  
Hur reflekterar bibliotekspersonalen kring och utvecklar bibliotekets bestånd? 
Vilka lärdomar och erfarenheter finns att hämta ur processen? 
 

5.1 Beståndsutveckling i realiteten  
 
Vårt studerade skolbiblioteks arbetssätt med beståndsutveckling innefattar numera en 
plan för kartläggning, gallring, nyförvärv och utvärdering. Planen blir ett hjälpmedel för 
att tillse att beståndet hela tiden så långt möjligt ska motsvara användarnas behov och 
att tillgängligt material blir synligt för de som behöver det. 
 
För att kritiskt kunna granska och se över beståndet är det viktigt för 
bibliotekspersonalen att ha tillgång till statistik över hur beståndet rör sig men också att 
kunna besiktiga volymerna i hyllan för att avgöra dess fysiska skick och att 
bibliotekskatalogen ska stämma överens med vad som faktiskt finns i hyllorna. Det är 
också viktigt för personalen att få kommentarer från användarna då dessa kan belysa 
brister som inte framgår av att endast studera det befintliga beståndet. Processen har 
visat vikten av en strukturerad genomgång av beståndet. Genom att ha en formulerad 
plan är det lättare att motivera för olika personer varför vissa saker görs och på vilka 
grunder beslut om exempelvis gallring och urval tagits.  
  

5.2 Reflektioner kring och beståndsutveckling 
 
Den undersökning och genomgång av Mediatekets material som gjorts under arbetet 
med uppsatsen markerar starten på det nya strukturerade arbetssättet som kommer att 
tillämpas på Mediateket. Vi har gjort en grundläggande genomgång som sedan kommer 
att byggas vidare på av Mediatekets personal, både i mindre skala i det dagliga arbetet 
och med större regelbundna punktinsatser av utvalda delar av beståndet. För att det 
dagliga arbetet ska fungera är det viktigt för bibliotekarierna att vara en del av helheten i 
skolverksamheten, att få information och att bjuda in de olika användarna att komma 
med åsikter och förslag och inte isolera sig och hålla verksamheten avskild från övrig 
skolverksamhet. Det blev särskilt tydligt i och med de intervjuer vi hade med elever och 
pedagoger där ytterligare tips och information kom fram som inte annars skulle ha 
framkommit bara genom att studera befintligt material och kataloglistor. Genom att 
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bibliotekspersonalen deltar i planeringsarbetet för hur undervisningen skall se ut under 
terminen får man också tillfälle att inhämta information om vilka behov som 
finns/kommer att finnas. 
 
Granskning av beståndet sker lika mycket av bibliotekspersonalen som av användarna 
och de sistnämndas delaktighet är därför viktig för att få ett fungerande material. 
Nyckeln stavas alltså kommunikation. Hur kommunikationen sker är mindre viktig; om 
det är i strukturerade, fokuserade samtal eller en kommentar i förbifarten i korridoren är 
inte avgörande, det viktiga är att det sker. Det viktiga för bibliotekarierna blir att hålla 
sig informerad om vad som pågår på skolan och vad som är på gång, för att på så sätt 
kunna se på beståndet med rätt ”glasögon” och bidra till ett anpassat utbud.  
 

5.3 Lärdomar och erfarenheter 
 
En grundläggande del av aktionsforskningen är de lärdomar man tar med sig. Under 
studiens gång har det blivit tydligt att beståndsutveckling inte är ett engångsarbete utan 
en ständigt pågående process. Materialet slits och ny information publiceras och det går 
därför inte att göra en gedigen genomgång och sedan tro att man är färdig. Med det 
tematiska arbetssätt som används i skolans undervisning kan man inte bara, som vi från 
början föreställt oss, isolerat studera ett ämnesområde eller signum för att avgöra om det 
är tillräckligt omfattande. Ett tema som ”Världen” kan innefatta religioner i världen, 
sociala faktorer, språk, kulturella skillnader och mycket mer. Det gäller därför att 
försöka hålla en helhetsbild i huvudet när man går igenom beståndet och bedömer vad 
som ska bort och vad som ska till. 
 
En bonus med arbetet med beståndet var att bibliotekskatalogen samtidigt blev 
uppdaterad. När varje hylla inventerades var för sig gav det även tillfälle att rensa ut 
trasiga böcker, skriva in tidigare icke inlagda böcker och korrigera inskrivningar som 
blivit fel när böckerna en gång registrerades i Mediateket. När försvunna böcker 
återfanns och felaktigt inlagda böcker hamnade på såväl rätt katalogplats som rätt 
hyllplats stämde plötsligt bibliotekskatalogen bättre ihop med hur verkligheten i 
hyllorna såg ut. Detta gagnar givetvis såväl användare som personal. 
 
Den fysiska genomgången av materialet på Sandeplanskolans bibliotek, när bok för bok 
och hylla för hylla inventerades, såg från början ut som en relativt enkel uppgift men 
tog långt mer tid i anspråk än vad någon av oss förutsett. En svårighet var att 
kartläggningen gjordes under arbetstid när Mediateket var öppet för eleverna, det fanns 
alltså andra arbetsuppgifter att sköta samtidigt och eleverna var ibland och plockade i de 
hyllor som just då inventerades.  
 
Det kan vara viktigt att inse att gallring kan vara en känslosam process. Tidigare mindre 
gallringar av beståndet har bemötts med oro och motstånd från en del pedagoger som 
vant sig vid vissa verk trots att dessa ibland varit i dåligt skick. Den genomgripande 
gallring som nu utförts har dock lugnat protesterna sedan de oroliga insett att viktigt och 
aktuellt material inte bara fortfarande finns kvar utan att det nu också plötsligt blivit 
synligt i samlingarna.  
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Även arbetet med urvalet tog mer tid än vad som först anats. Att tänka igenom och 
bestämma hur inköpsplanen ska se ut, vilka områden som ska satsas på, vad som ska 
avyttras blev källor till många tankar att ta ställning till. Förhoppningen är att det arbete 
som nu gjorts ska ha lagt grunden för det fortsatta arbetet och att detta fortsatta arbete 
därmed inte ska vara lika tidskrävande framöver. 
 
Vi har märkt av ett glapp mellan Lukenbills teorier om urval och inköp som vi läst om 
och den verklighet vårt studerade skolbibliotek har att ta hänsyn till. Kommunens 
upphandlingsavtal med leverantörer skapar begränsningar i urvalsprocessen och 
beskrivningar av beställningsbart material är ibland bristfälliga och/eller missvisande. 
Om den beställda boken är biblioteksutrustad, dvs. kommer med signum, 
streckkodsetiketter och är inplastad, kan den heller inte returneras om det visar sig att 
den inte uppfyller kraven för den avsedda målgruppen. Det räcker alltså inte alltid att 
läsa beskrivningar om de volymer man vill köpa in för att skydda sig mot felköp. I det 
läget får man göra en avvägning om man vill spara tid genom att beställa verken 
biblioteksutrustade och riskera att stå där med ett oreturnerbart felköp, eller ha 
möjligheten att returnera ett eventuellt felbedömt verk och sedan lägga resurser på att 
plasta in och utrusta all inköp själv. 
 
Intervjusituationerna innebar sina egna svårigheter som vi inte var riktigt förberedda på. 
Praktiska faktorer som att intervjun fick genomföras i en alternativ lokal med fler 
störningsmoment än den planerade lokalen hade oväntad påverkan på intervjun men det 
är svårt att säga vilken inverkan de hade på resultatet. Vi hade heller inte helt tagit med i 
beräkningen svårigheter i att intervjua barn och ungdomar i olika åldrar, hur de 
associerar, och deras förmåga att koncentrera sig på en fråga. Vad gäller våra tekniska 
problem med inspelningsutrustningen hade det förmodligen kunnat undvikas om vi sett 
till att bekanta oss med tekniken bättre i förväg och var säkra på hur vi skulle använda 
den.  
 
Syftet med intervjuerna av elever och pedagoger var att ta reda på individernas och 
gruppernas intressen, vad de tyckte var viktigt och hur de kände att deras behov 
uppfylldes. Det handlade alltså inte om faktafrågor utan om känslor och upplevelser. 
Poängen var inte att få fram ett absolut korrekt svar på en fråga utan för 
bibliotekspersonalen och författarna att få en indikation om läget.  
 
Inför samtalen med pedagogerna hade vi vissa förväntningar om att få kommentarer av 
blandad karaktär om Mediateket från alla deltagarna. Vi hoppades framförallt få tips om 
vad pedagogerna tycker kan förbättras i beståndet, vilket vi också fick. Det var dock 
svårt för dem att se beståndet som helhet; så länge deras eget ämnesområde fungerade 
var de nöjda. I efterhand kan man tänka sig att det hade varit lättare för oss om vi tagit 
med pedagoger och elever redan i kartläggningen och haft med dem på plats i 
Mediateket för att på så sätt ge dem en bättre bild av helheten att förhålla sig till under 
intervjuerna. Det hade kunnat ge utförligare svar om fler delar av beståndet.  
 
De elever som intervjuades hade generellt en bättre helhetsbild av beståndet än vad 
pedagogerna hade, troligen beroende på att de rör sig mer mellan alla hyllorna i lokalen. 
Eleverna kom med en hel del specifika kommentarer om exempelvis religionsböckerna, 
där pedagogerna snarare höll sig på en ämnesgenerell nivå. Det var dock svårt att få tips 
om förbättringar från de äldre eleverna som hade svårt att fokusera och hellre ville vara 
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någon annanstans. Inte heller de yngre eleverna gav några direkta förstärkningstips då 
de hade svårt att fundera på vad som eventuellt saknades utan bara relaterade till det de 
kunde se, det som redan fanns. De frågade gärna om specifika redan befintliga titlar, 
varför det inte fanns fler exemplar etcetera, vilket inte var precis det som vi hade 
hoppats få ut av intervjun men som ändå kommer att användas av bibliotekspersonalen i 
deras planeringsarbete framöver.  
 
Intervjuerna med pedagoger och elever utgjorde basen för utvärderingsskedet i 
undersökningen. I efterhand har vi insett att nog hade varit en bra idé att intervjua dessa 
personer även i början av undersökningen, som ett komplement till den data vi baserade 
användarbehovet på. Vi kan även ifrågasätta om de utvärderande intervjuer som 
gjordes, gjordes efter tillräckligt lång tid för att ge respondenterna möjlighet att 
reflektera över det uppdaterade beståndet. 
 
Även om användarnas åsikter i fråga om behov och utbud är viktiga kan det vara 
problematiskt att basera sin analys enbart på vad de har att säga. Det är vår åsikt att man 
bör utgå från att användaren inte alltid är medveten om vilka behov de faktiskt har. 
Framförallt blir det givetvis orimligt att förvänta sig att en skolelev ska kunna förutsäga 
vad han eller hon kommer behöva från sitt skolbibliotek med mindre än att lärarna på 
förhand redovisat vad som komma skall under terminen, läsåret eller rent av hela 
skoltiden. I det längre perspektivet måste man även anta att inte ens lärarna kan ha 
fullständig bild över vad som kommer behövas. I en föränderlig omvärld ändras då och 
då utformningen av skolans uppdrag; vad pedagoger ska lära eleverna och vilken metod 
de ska använda för att uppnå målen. 
 
Vår viktigaste lärdom var att vi borde ha engagerat elever och pedagoger på skolan att 
delta mer aktivt i vår undersökning och tydligt talat om för respondent-grupperna att de 
skulle fundera på hur de upplever Mediatekets bestånd innan intervjutillfällena. Detta 
eftersom de normalt inte aktivt arbetar med beståndet och därför inte fick tillräcklig tid 
till eftertanke kring beståndet. 

 Vid undersökningens början gjorde vi ett val att inte gå in på finindelningarna i 
beståndet då flera av dessa är små och flera av dem var sammanslagna i hyllorna. Det 
visade sig dock att det inte gav helt optimal hanterbarhet, särskilt i de avdelningar som 
var störst som till exempel K – Historia och U – Naturvetenskap. Med bakgrund av 
David Loertschers devis om att dela upp beståndet i små hanterbara avdelningar (se 3.2) 
föreslår vi som uppsatsförfattare att ett fortsatt arbete med beståndet på 
Sandeplanskolans Mediatek mer ingående undersöks i beståndets olika finindelningar. 
Vilka avdelningar som ska granskas närmre och vilka avdelningar som ska prioriteras 
bör förslagsvis föras in i Medieplanen. I planen bör det också stå hur ofta denna ska 
revideras.  
 

5.4 Reflektioner kring den metod som använts för studien 
 
Som vi beskrev i 2.2.1.2 finns det både fördelar och nackdelar med aktionsforskning. En 
fördel för oss som deltagare är tillfredställelsen i att se vårt arbete ha en praktisk 
inverkan och positiv effekt på den verksamhet som vi belyser i uppsatsen. En fördel för 
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verksamheten är att den får möjlighet att utvecklas och förbättras. Nackdelar med 
metoden har varit den ökade arbetsbelastningen för personalen i Mediateket och, ur 
forskningssynpunkt, att resultaten inte är allmängiltiga utan enbart giltiga på den 
verksamheten vi beskriver. (Resultaten är överförda i Mediatekets medieplan och 
personalen arbetar utifrån den i det fortsatta arbetet med beståndet.) I gengäld har 
metoden givit en stark inblick i de förbättringsområden som funnits på just det 
studerade skolbiblioteket, områden som kanske inte behövt förbättring i samma grad på 
andra platser. Eftersom behoven utgår från unika användare blir också bristerna unika, 
vilket i sin tur kräver specialiserade, ickegenerella, insatser. Därmed finner vi 
aktionsforskning som metod passande för uppgiften. 
 
Som tidigare nämnts är poängen med aktionsforskning, enligt Karin Rönnerman, dels 
att utveckla och förändra en verksamhet, dels att skapa förståelse för hur dessa 
förändringar kommer till stånd. (Rönnerman 2004, s. 13) Översatt till denna uppsats har 
poängen med vår aktionsforskningsansats varit att utveckla beståndet på 
Sandeplanskolans Mediatek och bidra till att såväl vi själva som bibliotekspersonalen 
stärker sin kunskap om hur denna utveckling kan gå till. Tack vare att båda de personer 
som är anställda som bibliotekarier där (det vill säga Jenny Bowman Lindell och Jessica 
Zaar) deltog i det praktiska arbetet (i enlighet med det Denscombe skriver att 
personerna i forskningsprocessen är aktiva deltagare (Denscombe 1998, s.72)) har de 
kunnat tillgodogöra sig en mängd erfarenheter och kunskaper som genom dem kommer 
att finnas kvar på plats och kunna användas i det fortsatta arbetet. De lärdomar 
bibliotekspersonalen dragit av beståndsarbetet har givit upphov till en medieplan som de 
kan stödja sig mot i sitt fortsatta värv. Mediateket har, som en följd av vår studie, som 
mål att fortsätta det nu påbörjade arbetet och se över och revidera medieplanen varje år. 
 
Som en måttstock på hur väl vi hållit oss inom aktionsforskningens ram svarar vi på de 
frågor Martyn Denscombe ställt upp i en checklista för aktionsforskning, frågor som 
alla tryggts bör kunna besvaras med ”ja”(Denscombe 1998, s.83): 
 
 

1. Berör forskningsprojektet en konkret fråga eller ett konkret praktiskt problem? 
Svar: Ja, beståndsutvecklingen på vårt utvalda skolbibliotek. 

2. Medverkar deltagaren i alla stadier av forskningsprojektet? Svar: Författarna 
deltar i samtliga delar men deltagande annan bibliotekarie (Jessica Zaar) deltar 
i det praktiska arbetet men inte i analyserna. Med deltagare avses här inte 
pedagoger och elever utan enbart författarna och Jessica Zaar. 

3. Har utgångspunkterna för samarbetet mellan deltagare och en eventuell 
utomstående expert tydliggjorts genom förhandling och överenskommelse?  
Svar: Någon utomstående expert har inte varit inblandad i arbetet. De 
överenskommelser som gjort har varit mellan uppsatsens författare, Jessica 
Zaar, skolans ledning samt de pedagoger och elever som deltagit i 
intervjuerna. 

4. Är forskningen ett led i en kontinuerlig utvecklingskedja (snarare än ett 
enstaka projekt)? Svar: Aktionsforskningen slutar i och med denna uppsats 
färdigställande men arbetet med beståndsutvecklingen fortgår. 

5. Finns det en klar föreställning om hur forskningsresultaten direkt kopplas 
tillbaka till praktiken? Svar: Ja, resultaten har exempelvis direkt påverkat 
gallring och förvärv genom medieplanen. De reslutat vi fått fram genom att 
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titta på beståndets cirkulation har förts över till Medieplanen samt att vi lagt 
fram några förslag på vad som bör vara med i Medieplanen. 

6. Är det uppenbart vilken typ av aktionsforskning som används – teknisk, 
praktisk eller frigörande?14 Svar: Praktisk med viss modifikation. Uppmuntran 
av deltagarnas självreflexion har inte gjorts aktivt. 

7. Har eventuella fördelar respektive nackdelar med insiderkunskap 
uppmärksammats? Svar: Ja, författarnas olika grad av erfarenhet av 
skolbibliotek har tagits i beaktande. 

8. Är forskningen tillräckligt småskalig för att kunna kombineras med den 
vanliga arbetsbördan? Svar: Ja, men bitvis har arbetet upplevts påfrestande. 

9. Har hänsyn tagits till etiska frågor? Svar: Ja, författarna har varit måna om att 
skydda respondenterna och diskuterat etiska frågor med rektor. 

 
Utifrån detta kan vi se att vår aktionsforskningsansats har vissa luckor. Alla deltagare är 
exempelvis inte med i alla delar av studien, det är endast de två författarna. 
Aktionsforskningen i sig kommer heller inte att fortgå efter uppsatsskrivandets slut, 
även om beståndsutvecklingen gör det. Vidare kan vi inte med säkerhet hävda en rent 
praktisk aktionsforskning då vi inte uttalat uppmuntrat självreflexion hos samtliga 
deltagare. 
 
Vi som uppsatsförfattare har insett att aktionsforskning är en metod som medför 
svårigheter när man applicerar den på beståndsutveckling. I vårt fall har det praktiska 
tagit överhanden och det vetenskapliga har kommit lite i skymundan, vi har haft svårt 
att skilja den cykliska beståndsutvecklingsprocessen från den cykliska 
aktionsforskningsprocessen. Faktorer som kan ha lett i den riktningen är att vi båda varit 
yrkesverksamma ett antal år och delvis bytt de akademiska tankesätten mot en mer 
praktisk orientering, och att vi undersökt en praktik där vi (eller i alla fall en av oss) haft 
sin hemmaarena.  
 

5.4.1 Reflektioner om våra roller som forskare 
 
Det går inte att komma ifrån att vi mött en del svårigheter i de olika rollerna vi har 
tvingats gå in och ut ur i samband med vårt arbete; att hålla isär rollerna mellan 
utomstående uppsatsförfattare och personal. Främst har det inneburit en svårighet för 
Jenny Bowman Lindell att å ena sidan vara forskande uppsatsförfattare och å andra 
sidan vara anställd bibliotekarie inom den studerade verksamheten. Det har varit Jenny 
Bowman Lindells arbetsplats som vi undersökt och skolbiblioteksverksamheten där har 
startats av henne. Det innebär utan tvekan ett personligt engagemang. Att undersöka 

                                                 
14 Denscombe hänvisar till Zuber-Skerrits tre infallsvinklar till aktionsforskning: ”1. Teknisk 
aktionsforskning syftar till att förbättra effektiviteten i pedagogisk eller ledningsmässig verksamhet. 
Deltagarna handplockas och är mycket beroende av forskaren som befrämjare. 2. Praktisk 
aktionsforskning syftar till – förutom att öka effektiviteten – att befrämja deltagarnas förståelse och 
professionella utveckling. Forskarens roll är att […] uppmuntra deltagarnas praktiska överläggningar och 
självreflexion. 3. Aktionsforskningen är frigörande när den inte bara syftar till tekniska och praktiska 
förbättringar och deltagarnas ökade förståelse, jämte förändringar inom de existerande ramarna och 
förhållandena, utan också till att förändra de förhållanden i själva systemet som hindrar de önskade 
förbättringarna i systemet/organisationen.” (Denscombe 1998, s. 77) 
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verksamheten rationellt har varit av vikt då önskan om förändrat arbetssätt inför 
framtiden har varit drivande.  
 
Annika Larsson har enbart haft rollen som utomstående forskande uppsatsförfattare och 
har inte haft ett känslomässigt engagemang i verksamheten, vilket har varit en fördel för 
arbetet. Annika Larsson har fått sätta sig in i en verksamhet som hon tidigare endast 
hade begränsade kunskaper om, det vill säga skolans verksamhet. Som utomstående 
författare har vi båda ändå varit en integrerad del av processen, vilket ytterligare 
försvårat särskiljandet av de olika rollerna i det praktiska utvecklingsarbetet. Vi har 
dock gjort vårt bästa för att försöka identifiera våra roller. Vi tänker oss att detta 
dilemma drabbar de flesta, om inte alla, som avser att granska den verksamhet de själva 
är aktiva inom; att kunna pendla mellan observation och involvering. 
 
Fördelarna har varit att Jenny Bowman Lindell har haft möjlighet att gräva där hon står 
och möjlighet att genomföra förändringar omgående för ett snabbare resultat i 
verksamheten.  Annika Larssons har tillfört fördelar i sin iver att kritiskt granska och 
förstå och de begränsade kunskaperna hon haft om verksamheten har i mångt och 
mycket faktiskt varit en fördel då uppgifter som går på rutin har belysts och förklarats 
och har i en del fall lett till förändring. Aktionsforskningen har gett oss nya kunskaper 
som inte enbart innefattar de kunskaper vi vunnit i arbetet utan även blivit varse om nytt 
tänkande och redan befintliga kunskaper som kommit fram dels genom våra ständiga 
diskussioner med varandra, dels i de samtal vi haft om verksamhetens bästa med Jessica 
Zaar. Detta visar för oss det levande samtalets betydelse för verksamhetens utveckling. 
 

5.5 Tankar kring fortsatt forskning 
 
 Är beståndet på våra svenska skolbibliotek genomtänkt? Vi anser att 
beståndsutvecklingen på våra svenska skolbibliotek behöver lyftas fram och ser därför 
gärna en mer övergripande forskning på området, som kan täcka in och jämföra 
situationen på flera skolbiblioteket.  
 
Många bibliotek har små resurser att röra sig med. Vilken påverkan får det på 
bibliotekens insatser för beståndsutveckling? Och hur fungerar beståndsutveckling på 
ett bibliotek som saknar utbildade bibliotekarier? Vilken roll har skolledare och 
politiker för skobibliotekens utveckling? 
 
Om man kan visa på kopplingar mellan studieresultat och strukturerade skolbibliotek 
kan man också tydligt understryka hur viktig den funktionen är, att ett skolbibliotek inte 
är ett museum för gamla böcker eller avstjälpningsplats för böcker från välmenande 
privatpersoner utan en verksamhet inriktad på att bästa möjliga sätt använda tillgängliga 
resurser och lokaler för att ge studenterna det stöd de behöver. 
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6 Sammanfattning 
 
Huvudsyftet med den här uppsatsen är att beskriva och reflektera kring erfarenheter av 
hur ett skolbibliotek i den svenska grundskolan utvecklar sitt bestånd. Studien fokuserar 
på det konkreta materialet i skolbiblioteket, det vill säga de böcker och övriga 
medietyper som används eller efterfrågas där, och har en direkt påverkan på 
verksamheten när materialet undersöks, organiseras och/eller avyttras. 
 
Vi har ställt oss följande frågor: 
 

• Hur arbetar ett utvalt skolbibliotek i realiteten med beståndsutveckling? 
• Hur reflekterar bibliotekspersonalen kring och utvecklar bibliotekets bestånd? 
• Vilka lärdomar och erfarenheter finns att hämta ur processen? 

 
För att angripa dessa frågor har vi under uppsatsarbetet använt ett 
aktionsforskningsinspirerat arbetssätt för att undersöka arbetet med en medieplan på 
Sandeplanskolans Mediatek i Vellinge Kommun. Inspirationen har framförallt kommit 
från Martyn Denscombes fyra punkter om aktionsforskning; nämligen praktisk 
inriktning, förändring, cyklisk process och deltagande. Som om ett komplement till 
aktionsforskningen har vi intervjuat elever och pedagoger för att ta reda på hur 
användarna upplever Mediatekets bestånd. 
 
I uppsatsens kapitel om teoretisk genomgång presenterar vi några teorier kring 
aktionsforskning och beståndsutveckling. Vi har studerat bland annat Martyn 
Denscombes allmänna teorier om aktionsforskning. Teorierna kring beståndsutveckling 
har vi främst hämtat från G. Edward Evans och Margaret Zarnosky Saponaro. Deras 
uppställning har legat till grund för den arbetsmodell vi själva formulerat. Vi har även 
använt oss av litteratur av W. Bernard Lukenbill samt Frank Hoffmann och Richard 
Wood som tar diskuterar beståndsutveckling i skolbibliotek. 
  
Insamlingen av material till uppsatsen har till stor del inneburit praktiskt arbete på plats 
i Mediateket och tillsammans med Mediatekets personal; även skolans pedagoger och 
elever har bistått med information och därmed bidragit till studien. Det praktiska arbetet 
på plats har således utförts av fler deltagare än bara uppsatsförfattarna. Inom ramen för 
arbetet har vi studerat och analyserat kataloglistor och inventerat det befintliga 
beståndet i hyllorna för att kartlägga beståndets skick. Dessa analyser har sedan lett till 
gallring och beslut om förvärv för att förädla och förstärka beståndet där så krävts. 
Därefter utvärderade vi det uppdaterade beståndet genom att låta pedagoger och elever 
uttala sig. 
 
Under intervjuerna med framförallt eleverna framkom att det även efter genomgången 
med gallring och nyförvärv fanns delar av beståndet som var alltför slitet och gammalt 
och att ytterligare insatser behövdes. Kommentarerna från pedagogerna visade på att 
vidare förvärv behövdes för att täcka behoven för undervisningen.  
 
Det utvecklingsarbete som beskrivits i denna uppsats har inte varit så mycket ett 
standardförfarande som en uppstart och implementering av ett delvis nytt arbetssätt på 
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Mediateket. Detta nya arbetssätt inbegriper användandet av en formulerad medieplan, 
strategisk gallring av material som saknar hyllplatsberättigande, medveten planering av 
inköp enligt en urvalspolicy samt kontroller med användarna att det befintliga materialet 
fungerar genom samtal, öppenhet för önskemål och åsikter från såväl elever som 
pedagoger. Arbetet med beståndet slutar inte för att några verk gallrats bort och nya 
köpts in. Beståndsutvecklingen skall istället ses som en ständigt pågående process för 
att hålla beståndet aktuellt och användbart. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till elever 
 
Elever 1-5, elever 6-9 
 
Vi har strävat efter att ha samma innehåll i frågorna för dessa båda grupper men vid 
intervjutillfället formulerat dem lite olika för att anpassa frågorna till de skilda 
åldersgrupperna. 
 
 
Vad tycker ni ska finnas i ett bra skolbibliotek? 
När du går till Mediateket – vad vill du hitta för böcker/material?  
Är de böcker du hittar för lätta/enkla eller för svåra? 
Tycker du att böckerna känns moderna/aktuella eller gamla och inaktuella? Känns de 
slitna eller fina? 
Händer det att du letat efter böcker som inte finns – saknar du något i beståndet? 
Tänk på de tillfällen när du är i Mediateket för att söka fakta till den uppgift du arbetar 
med. Tycker du då att det finns böcker som hjälper dig, passar dig inom nivån, hjälp dig 
att lösa din uppgift? Väljer du att leta på andra ställen än i Mediateket och annat än i 
böcker? 
Finns det några särskilda böcker du använder dig av ofta, som du ofta vänder dig till 
först (typ nationalencyklopedin)? 
Hittar du användbart material för ditt fria arbete? 
Brukar du använda skolans datorer/internet när du letar fakta i ett ämne (själv eller med 
hjälp av lärare/bibliotekarie)? Använder du skolans databaser och/eller 
internetsökningar? 
Har du någon gång föreslagit till lärare eller bibliotekarie något du tycker borde köpas 
in? Om ja, vad? Om nej, för att du inte önskat något eller för att du inte vågat fråga? 
Vad tycker du allmänt om Mediatekets bestånd? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till pedagogerna 
 

Vilka ämnen och skolår undervisar du i? 
Hur stor del av materialet som du och dina elever använder er av får ni via 
Mediateket? 
Kan du ge exempel på vilken typ av material ni får via Mediateket? 
Vad tycker du om materialet avseende ålder och målgruppsanpassning? 
Använder du Mediateket när du förbereder din undervisning? Om nej, varför 
inte? 
Vilket material tycker du att Mediateket ska kunna erbjuda dig och dina elever? 
Saknar du något? 
Tycker du att Mediateket kan tillhandahålla tillräcklig mängd material inom de 
områden du undervisar i? (Inom eget bestånd samt inlån) 
Har du någon gång lämnat förslag på hur Mediatekets bestånd kan förbättras?           
Om ja, vilka synpunkter eller förslag lämnade du? Tycker du att dina 
synpunkter/förslag ledde till några förändringar? 
Vad tycker du allmänt om Mediatekets bestånd? 
Övriga kommentarer. 
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Bilaga 3 Bibliotekslag (1996:1596) 
 

 

SFS nr: 1996:1596 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad: 1996-12-20 
Omtryck: 1998:1249 
Ändrad: t.o.m. SFS 2004:1261 
 
 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 
 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs 
tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 
 
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. 
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto 
och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare 
inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 
 
4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i 
länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För 
den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 
 
5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för 
att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 
 
6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek 
skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara 
för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i 
övrigt ge biblioteksservice. 
 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen 
ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med 
landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek 
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och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda 
bestämmelser ankommer på staten. 
 
7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag 
(2004:1261). 
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk 
än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
 
10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av 
staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till 
folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och 
bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 
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Bilaga 4 Exempel på underlag för beståndskartläggning 

 
H Skönlitteratur 
 
Hc /Hce 
 
Bestånd 748 (477 titlar) 
10 år eller äldre (- 1996 )  
1997-2002   
De senaste 4 åren ( 2003-2006 )  
Antal förvärv 2006  57 
Antal gallrade 2006 141 
Relation  
nyförvärv / gallring 

 
0,4 

Antal utlån 2006 357 
Omsättningstal:  
utlån / bestånd 

 
0,48 

Tidskrifter 0 
Video/DVD 30 (H) 20 (uH) 
CD - rom 0 
Övriga medier  
 
 
uHc /uHce 
 
Bestånd 1200 (792 titlar) 
10 år eller äldre (- 1996 )  
1997-2002   
De senaste 4 åren ( 2003-2006 )  
Antal förvärv 2006  203 
Antal gallrade 2006 198 
Relation nyförvärv / gallring 1 
Antal utlån 2006 1646 
Omsättningstal: utlån / bestånd 1,37 
Tidskrifter 0 
Video/DVD  
CD - rom  
Övriga medier  
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Hcg 
 
Bestånd  1492 (760 titlar) 
10 år eller äldre (- 1996 )  
1997-2002   
De senaste 4 åren ( 2003-2006 )  
Antal förvärv 2006  312 
Antal gallrade 2006 95 
Relation nyförvärv / gallring 3,28 
Antal utlån 2006 2982 
Omsättningstal: utlån / bestånd 2 
Tidskrifter  
Video/DVD  
CD - rom  
Övriga medier  

 
Hcf  
 
Bestånd 1087 (628 titlar) 
10 år eller äldre (- 1996 )  
1997-2002   
De senaste 4 åren ( 2003-2006 )  
Antal förvärv 2006  204 
Antal gallrade 2006 106 
Relation nyförvärv / gallring 1,9 
Antal utlån 2006 2121 
Omsättningstal: utlån / bestånd 1,95 
Tidskrifter 0 
Video/DVD  
CD - rom  
Övriga medier  
 
uHe/He 
 
Bestånd 28  
10 år eller äldre (- 1996 )  
1997-2002   
De senaste 4 åren ( 2003-2006 )  
Antal förvärv 2006  14 
Antal gallrade 2006 1 
Relation nyförvärv / gallring 14 
Antal utlån 2006 31 
Omsättningstal: utlån / bestånd 1,1 



67 
 

Tidskrifter 0 
Video/DVD  
CD - rom  
Övriga medier  

 
 
K Historia 
 
Bestånd 243  
10 år eller äldre (- 1996 ) 129 
1997-2002  77 
De senaste 4 åren ( 2003-2006 ) 37 
Antal förvärv 2006  55 
Antal gallrade 2006 10 
Relation nyförvärv / gallring 5,5 
Antal utlån 2006 137 
Omsättningstal: utlån / bestånd 0,56 
Tidskrifter  
Video/DVD 3 titlar (+ 3 ej inlagda; Ramp 1-4,5-7 och Rena 

rama forntiden) 
CD - rom 0 
Övriga medier 0 
 
 
 


