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Abstract: The topic of this essay is information seeking for children
and young people in municipal libraries. This is based in the
growing need for information seeking skills in the
Information Society. Policy documents on the topic are
scrutinized and related to a concrete praxis.

Data has been collected through two case studies; one
carried out in Ronneby and one in Trandared, Borås. These
cases where chosen because of the existence of a local policy
for library skills and information search for 6 to 12-year-
olds. Observations are complemented by interviews with
librarians, teachers, politicians and officials in charge of
information search.

The study involves organisations which have recently started
and are still in a phase of construction. It shows varying
organisations and praxis, based in local needs and resources.
It also points at the importance of collaboration, in particular
between municipal and school libraries.  The skills of
librarians have been well used. They have developed a
pedagogical approach in information seeking.

Policy documents vary considerably between different levels
in society. On the national level one can see an awareness of
the need for information search skills to match the new
technology. This is not visible in the local policies. The
reason for the progressive activities in the cases studied is
skilled and interested officials
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1 Inledning

Jag vill börja med att ge en bakgrundsbeskrivning och en motivering till mitt ämnesval.
Jag ville att min uppsats på något sätt skulle behandla folkbibliotek, barn och ungdomar
samt informationsteknik (IT). Varför jag valde just de här ledorden var att jag var
intresserad av kopplingen dem emellan. Var och en av dessa komponenter ses som
självklara i kommunala sammanhang. Med det menar jag att varje kommun har ett
folkbibliotek, på dessa folkbibliotek bedrivs barn- och ungdomsarbete, ofta genom
speciella barn/ungdomsbibliotekarier och barn/ungdomsavdelningar. Med
informationssamhället har det kommit att ställas nya krav på biblioteken. Det senaste
årtiondet har folkbiblioteken valt att introducera informationstekniken i olika former,
och den ses numera som en naturlig del i folkbibliotekens arbete. Jag vill undersöka hur
folkbibliotek arbetar med barns och ungdomars informationssökning mot bakgrund av
det framväxande informationssamhället.

%DUQELEOLRWHN�RFK�LQIRUPDWLRQVWHNQLN��(OHNWURQLVND�PHGLHU�I|U�EDUQ�RFK�XQJD�Sn

IRONELEOLRWHN�är en rapport från en internationell kurs anordnad av Bibliotekshögskolan i
Borås, 1996.  I den skriver Staffan Lööf, f d prefekt vid tidigare nämnda institution, att
den som vill söka litteratur om barn, bibliotek och datorer inte drunknar i poster (Lööf,
1997, s 16). Detta var en erfarenhet jag själv gjorde när jag började söka efter
uppsatsmaterial. Jag bestämde mig då för att kontakta regionbiblioteket i Västra
Götaland och fick på så vis en del information som ledde till vidare kontakter, dels till
andra länsbibliotek men också till kommunala folkbibliotek i regionen. Jag kontaktade
även stiftelser och organisationer som kunde ha kännedom om ämnet. De var bl a
Statens kulturråd, Stiftelsen framtidens kultur och Svensk biblioteksförening.
Anledningen till att jag kontaktade dessa var att jag trodde att de kunde vara
bidragsgivare i projekt rörande barn och ungdomar, IT och bibliotek. Jag skickade
också ut en förfrågan via tjänsten ”Fråga Bibliotekarien” på Kulturnät Sveriges
hemsida.

Efter att ha summerat resultatet av mina kontakter fick jag klart för mig att det inte
fanns ett överflöd av verksamheter inom mitt ämnesval. En del förslag fick jag trots allt,
varav många verkade intressanta och spännande. Flertalet av dessa arbetade främst med
informationstekniken som ett redskap för att föra ut läsfrämjande åtgärder. De handlade
t ex om boktips, skrivarskolor, författarsidor, länktips i olika ämnen, bokchat o s v. Ett
av dessa är Barnens polarbibliotek som drivs av Norrbottens länsbibliotek, ett annat är
Barnens bibliotek i Regionbibliotek Västra Götaland. Även en del folkbibliotek arbetar
med boken som inspiration och IT som verktyg. Det som kom att intressera mig var de
folkbibliotek som arbetade med att undervisa barn och ungdomar i hur man kan
använda IT för att söka information.

Folkbiblioteken skall innehålla olika medietyper och verka för att informationssökning
skall vara tillgänglig för alla medborgare. Därför har många bibliotek inte bara nöjt sig
med att tillgängliggöra datorer och sökverktyg, utan även sett det som en nödvändighet
att utbilda och informera om hur dessa används. Olika bibliotek har kommit mer eller
mindre långt med denna användarutbildning.
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När jag hade bestämt mig för att inrikta mig på folkbibliotekens utbildning av barn och
ungdomar inom området informationssökning, ville jag även ta med en annan aspekt,
nämligen de politiska beslut som ligger till grund för verksamheten. Anledningen till
mitt intresse för de politiska besluten är den stora mängd av utredningar som har gjorts
för att kartlägga och undersöka hur IT ska introduceras i landet. Det finns bl a ett flertal
IT-propositioner, även Kulturutredningen 1996/1997 tar upp ämnet liksom
Demokratiutredningen som gett ut en skriftserie av tretton böcker. Det framgår även att
samarbete mellan olika aktörer är viktigt för att öka kunskapen om
informationssökningsprocessen.

Jag studerar verksamheter som arbetar med att undervisa barn och ungdomar i hur man
kan söka och värdera information i sammanhang där man arbetar med IT.
Verksamheten involverar folkbibliotek och deras barn- och ungdomsavdelningar.  Min
metod är fallstudien och de verksamheter som jag har valt att studera är dels ett projekt
som heter ”den virtuella skolbibliotekarien” och pågår i Ronneby kommun. Den andra
verksamheten finns på ett nyligen integrerat folk- och skolbibliotek i kommundelen
Trandared i Borås.  I samband med undersökningen av utvalda verksamheter vill jag se
bakomliggande strukturer i form av politiska dokument som på ett eller annat sätt
motiverar den undersökta verksamheten. Vikten av samarbete mellan bibliotek och
skola för att få ett större kunnande av Internet och IT förespråkas i flertalet av den
litteratur som finns i ämnet. Därför anser jag det viktigt att undersöka hur samverkan
mellan bibliotek och skolan fungerar.

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar

Med det framväxande informationssamhället har det kommit att ställas nya krav på
biblioteken, de har nu introducerat informationstekniken och gjort den tillgänglig för
allmänheten. Nu behöver biblioteken informera om hur den nya tekniken fungerar. Jag
vill undersöka hur folkbibliotek kan arbeta med att lära ut informationssökning till barn
och ungdomar och vad som står i de politiska dokumenten på olika nivåer om detta.
Min problemformulering blir sålunda att undersöka relationen mellan konkret
verksamhet och politiska dokument.

Mitt syfte med uppsatsen är studera hur en kommun och en kommundel som kommit
relativt långt i sina IT-satsningar arbetar med informationsökning för gruppen barn och
ungdomar. Jag har valt att göra fallstudier av verksamheterna på folkbiblioteken i
Ronneby kommun och i kommundelen Trandared i Borås. Min avsikt är också att
undersöka relationen mellan politiska dokument och den konkreta verksamheten som
jag studerar. Mina frågeställningar är:

1. Vad säger de övergripande politiska dokumenten om informationssökning för barn
och ungdomar?

2. Hur förhåller sig de lokala politiska dokumenten till informationssökning för barn
och ungdomar?

3. Hur utformar de två undersökta fallen den konkreta verksamheten?

4. Hur relaterar de politiska dokumenten till de konkreta verksamheterna?
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1.2 Disposition

För att underlätta läsningen av uppsatsen kommer jag här att mycket kort ta upp
innehållet i respektive kapitel. I det första kapitlet, inledningen, har jag gett
metodavsnittet ett stort utrymme, det behandlar såväl kvalitativa studier och fallstudien
som arbetsmetod. Kapitel två innehåller bakgrundsmaterial med olika inriktningar. Det
tredje kapitlet innehåller tidigare forskning med anknytning till ämnet.
Resultatredovisningen återfinns i kapitel fyra och i kapitel fem. De politiska
dokumenten som redovisas i kapitel fyra ska sättas i relation till de verksamheter jag har
studerat. Jag har valt att presentera dem i ett eget kapitel eftersom jag anser att
läsningen av uppsatsen blir mer lättöverskådlig på det sättet. I kapitel fem redovisas
fallstudierna, där jag först presenterar Trandared kommundel, därefter presenteras
Ronneby kommun. Sedan följer de verksamhetsbeskrivningar som presenterats för mig
och en beskrivning av mitt besök på biblioteket. Slutligen följer intervjuerna som jag
redovisar efter de likheter eller skillnader jag funnit när jag bearbetat materialet. Kapitel
sex innehåller diskussionen, slutsatser finns i kapitel sju och slutligen sammanfattning i
kapitel åtta.

1.3 Teoretisk utgångspunkt

Manuel Castells, spanskfödd sociolog verksam i Berkeley, USA har kommit ut med ett
trebandsverk om informationssamhället, 7KH�LQIRUPDWLRQ�$JH (1996-1998). Han har
under åtskilliga år rest jorden runt och samlat empiri till sitt stora verk, vars sista och
tredje del just blivit översatt till svenska. Hans verk har blivit omdiskuterade och
ryktbara, där såväl positiva som negativa omdömen funnits med. En röst om honom
säger ”den som nog åstadkommit det märkligaste verket om de märkliga decennierna
som avslutade 1900-talet” (Liedman, 1999, s 78). Den negativa kritik som framförts är
bl a att han i sina verk inte hänvisar till andra teoretiska arbeten utan grundar sin analys
på observation och bygger empirin till en modell av världen (Fossen, 1999, s 71).

Castells skriver bl a om begreppet ”den fjärde världen” som han menar existerar överallt
fast i skilda proportioner. Den fjärde världen präglas av social utstötning, och består av
människor och territorier som inte har något värde för dem som driver den
internationella ekonomin. Det kan vara människor som är outbildade, som inte bidrar
som konsumenter eller producenter, det kan vara människor som är sjuka, drogberoende
eller har kommit in i den kriminella ekonomin. Han menar att platser och hela områden
blir stigmatiserade och förbigångna i det nya nätverkssamhället (Castells, 1999 B, s 59
f).

I en artikel införd i 2UG�	�%LOG, 1999, skriver Castells inför en konferens för social
utveckling i Genève 1998. Han menar att det finns en förvirrad mångfald av sociala och
ekonomiska handlingslinjer som beror på bristen på gemensam förståelse av de
pågående omvandlingsprocessen, deras ursprung och konsekvenser. Han koncentrerar
sig på två processer, den informationstekniska revolutionen och
globaliseringsprocessen, och samspelet dem emellan som han menar leder till en
diskussion om sambandet mellan den nya socioekonomiska systemet och den som han
ser en ökande grad av ojämlikhet och social utslagning som pågår i hela världen (ibid, s
52).
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Jag har funnit hans text givande och sett beröringspunkter som anknyter till min
uppsats.  Trots att Castells skriver att de socialt utstötta ökar enormt i praktiskt taget alla
länder med undantag av de skandinaviska demokratierna (ibid, s 58) finner jag att den är
relevant även för svenska förhållanden. Han menar att förmågan att gå in i
informationsåldern beror på hur samhället kan lära samt assimilera och behandla
komplex information, vilket gäller för utbildningssystemet i stort, från grundskola till
högskola, liksom det gäller för den kulturella utvecklingsprocessen. Här menar han
nivån av funktionell läskunnighet, medieinnehållet samt informationsspridningen till
hela befolkningen.

Han skriver vidare om människan i processen, att alla inte behöver vara
dataprogrammerare eller finansanalytiker i det nya samhället, men bara personer som
har tillräcklig utbildning för att kunna programmera om sig under ett skiftande yrkesliv
har möjlighet att tillgodogöra sig det nya samhället. Han ställer sig frågan hur det ska gå
för de andra, och menar att det kommer att bero på samhällsorganisationen,
företagsstrategier och offentliga åtgärder. Castells anser att grunden för vår ekonomiska
utveckling och vårt materiella välstånd är informations- och
kommunikationsteknologin, som formar makt, kunskap och skaparkraft. Nu är den
ojämnt fördelat inom och mellan länder och för att den ska utvecklas kräver den
sammanhängande system av flexibla organisationer och informationsorienterade
institutioner.

Kort sagt: den kulturella och pedagogiska utvecklingen formar den
teknologiska utvecklingen som formar den ekonomiska utvecklingen
som formar den sociala utvecklingen, som i sin tur stimulerar den
kulturella och pedagogiska utvecklingen. Detta kan var en positiv
utvecklingsspiral eller en negativ spiral mot underutveckling. Och
utvecklingens riktning bestäms inte av teknologin utan av samhället,
genom dess konfliktfyllda dynamik.(ibid, s 54 f).

Inom utbildningen i Biblioteks- och Informationsvetenskap har jag haft svårt att finna
en teoretisk utgångspunkt för mitt ämnesval, det är först i uppsatsarbetets slutfas som
jag kan se att de fallundersökningar jag gjort faller in som pusselbitar i ett mycket större
samhällsperspektiv. Castells text är en bekräftelse på att informationssamhället ställer
nya och andra krav på samhället, och det är viktigt att vi medvetna och förberedda på de
förändringar som kommer att ske, även om vi idag inte har en aning om hur det ser ut
om 10 - 15 år. Många andra har skrivit om den nya tid vi lever i, sett ifrån olika
perspektiv och vad och vem som får rätt vet vi ingenting om i dagens läge.

1.4 Metod, tillvägagångssätt och material

Angående valet mellan kvantitativa eller kvalitativa metoder skriver Idar Magne Holme
och Bernt Krohn Solvang att de har gemensamma syften men det är skillnaden dem
emellan som framträder tydligast. Den kvantitativa metoden omvandlar informationen
till siffror och mängder, varifrån vi kan göra statistiska analyser. I den kvalitativa
metoden är det forskarens uppfattning och tolkning av informationen som står i centrum
(Holme & Solvang, 1997, s 76).
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Vidare skriver författarna att den kvalitativa metoden har sin styrka i att den visar på
totalsituationen och ger en helhetsbild som ger en ökad förståelse för sociala processer
och sammanhang. En viktig del i undersökningen blir att skapa en grund för
teorikonstruktion, vilket innebär ett intensivt studium av varje enskild
undersökningsenhet (ibid, s 79). De olika metoderna kräver olika upplägg. Strukturering
präglar de kvantitativa studierna och flexibilitet de kvalitativa. Flexibiliteten innebär
dels att vi under studiens gång kan rätta till de frågeställningar som glömts eller blivit
fel. Dels att vi kan anpassa upplägget till de undersökta enheterna genom det sätt vi
närmar oss det undersökta, vi kan anpassa frågorna och ordningsföljden på dem. (ibid, s
80).

Min avsikt var att undersöka några få enheter, d.v.s. biblioteksverksamheter. Jag var
inte ute efter det generella eller allmänna utan det specifika. Jag ville kunna finna
exempel på hur folkbibliotek kan arbeta med att undervisa barn och ungdomar i att söka
och värdera information. Med tanke på det blev mitt metodval självklart kvalitativa
studier.

Mitt tillvägagångssätt i urvalet av undersökta verksamheter gick tillväga på det sätt jag
beskrivit i bakgrundsavsnittet, d v s förfrågan via telefonsamtal och via e-post till ett
urval informanter. Denna första förfrågan ledde vidare till ytterligare informanter, och
efter ytterligare förfrågan från min sida tyckte jag mig ha en något så när klar bild av
vad som fanns och vad som intresserade mig att undersöka. Mitt val blev ett pågående
projekt i Ronneby som kallas för ”den virtuella skolbibliotekarien”. Anledningen till
detta val var att det är unikt såtillvida att den specifika arbetsmetoden för bibliotekarien
inte förekommit tidigare.

Det andra valet av kommundelen Trandared i Borås gjordes för att jag tycker mig funnit
att integreringen av skol- och folkbibliotek har ökat under de senaste åren1 och jag ville
undersöka hur den här verksamheten fungerade. Dessutom har Ronneby som
målsättning att vara en ledande IT-kommun och Trandareds kommundel var först i
Borås med att tillsätta en IT-ansvarig, och de anser sig ha kommit långt med sina IT-
satsningar. Jag var medveten om att det ena valet gäller en kommun och det andra
gällde en kommundel, men det har mindre betydelse för min undersökning eftersom den
verksamhet jag studerat fungerar likartat oavsett om det sköts av en kommun eller en
kommundel. Nästa steg var att ta kontakt med de folkbibliotek som jag intresserade mig
för. Detta för att höra mig för närmare om verksamheten, om det fanns politiska beslut
och om det fanns intresse från deras sida att jag intresserade mig för verksamheten. Det
sistnämnda tyckte jag var viktigt att veta eftersom jag hade klart för mig att
undersökningen skulle bygga på någon form av intervjuer med den inblandade
personalen.

I mitt sökande efter en kvalitativ metod föll valet på fallstudier. Sharan B. Merriam
beskriver i )DOOVWXGLHQ�VRP�IRUVNQLQJVPHWRG, hur man kan arbeta med fallstudien.
Författaren har lagt tonvikten vid kvalitativa fallstudier, ”eftersom de flesta
fallundersökningar rörande pedagogik och samhällsvetenskap rör praktiska problem

                                                 
1 Andelen integrerade bibliotek har ökat från 21 procent 1986 till 32 procent 1997 (Skobibliotek i Sverige,
1999, s 57).
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utifrån ett helhetsperspektiv” (Merriam, 1994, s 24). Detta innebär att forskaren väljer
metoden för att få insikter om en viss situation och hur inblandade personer tolkar den.
Vidare skriver Merriam att fokus ligger mer på processen än på resultatet (ibid, s 9).

Fallstudien definieras av författaren som en ”undersökning av en specifik företeelse, t
ex ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp.
Detta avgränsade eller definierade system väljs för att det är viktigt och intressant eller
för att det utgör någon form av hypotes” (ibid, s 24).

En fallundersökning kan beskrivas utifrån hur slutrapporten ser ut. En beskrivande
fallstudie ger en detaljerad skildring av den studerande företeelsen, t ex en historisk
undersökning som vill återge företeelsen i en viss händelseföljd. Sådana undersökningar
blir ofta en databas för framtida jämförelser. Den tolkande fallstudien innehåller en
beskrivning av företeelsen men denna beskrivning används t ex för att ”belysa, stödja
eller ifrågasätta teoretiska förutsättningar man ansett vara riktiga före insamlingen av
informationen” (Merriam, 1994, s 41). Slutligen finns den värderande fallstudien som
förutom beskrivning och förklaring även innehåller en bedömning. De flesta fallstudier
innehåller både en beskrivning och tolkning eller en beskrivning och värdering (ibid, s
41 f).

När forskaren har definierat och avgränsat det som skall studeras blir nästa steg att göra
ett urval inom fallet. Det hänger samman med att forskaren inte kan intervjua alla,
observera allt eller samla in allt relevant material (ibid, s 60 f). Om teorins roll i
fallstudien skriver författaren att metoden kan användas för att pröva en teori, men det
vanligaste är att fallstudien används för att konstruera en teori. ”Teorins plats i en
fallundersökning är i stor utsträckning beroende av vad man känner till om det område
man är intresserad av. I en del  samhällsvetenskapliga områden finns det redan en hel
del information som teorin så att säga har tolkat. Inom andra områden vet man mindre
och därför finns det färre teorier”(ibid, s 70).

Med utgångspunkt i ovanstående blev min metod en kvalitativ fallstudie. De enheter
som jag har valt att undersöka var två mindre biblioteksverksamheter. Den ena var ”Den
virtuella skolbibliotekarien” i Ronneby, kommunen och biblioteket kännetecknas av en
stark satsning på informationsteknik. Verksamheten jag ville undersöka drivs för
närvarande i projektform och är ett samarbete mellan skolan och folkbiblioteket. Den
andra verksamheten finns på ett nyligen integrerat folk- och skolbibliotek i
kommundelen Trandared i Borås. Fallstudierna genomfördes hösten 2000. Jag började
med att studera verksamheten i Trandared, som blev en pilotstudie som jag dragit nytta
av vid studien i Ronneby. Anledningen till detta var att jag tror att de misstag som kan
uppstå vid en intervjusituation är störst vid första tillfället och det är då man borde
upptäcka eventuella brister i frågeställningar o dy. Dessa eventuella brister blir lättare
att korrigera genom återbesök eftersom platsen låg närmare mig geografiskt. Båda
studierna var lika viktiga för min undersökning.

Min avsikt var att ge en beskrivande och tolkande bild av studien. I mitt urval ville jag
fokusera på några personer/aktörer. Dessa var en inblandad bibliotekarie i varje
verksamhet, en nämndpolitiker på varje ort och en lärare på varje ort som känner till och
påverkats av verksamheten. I Trandared var det två bibliotekarier liksom två politiker
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som medverkade. Valet av aktörer hänger samman med att politikern får ses som den
beslutande i verksamheten, medan bibliotekarien och i viss mån läraren är de som
bedriver verksamheten. Jag har gjort ett besök på varje verksamhet för att veta hur
undervisningen praktiskt går till. Detta besök skedde för att jag skulle få en bild av
verksamheten. Intervjuerna spelades in på band och intervjumanualen finns som bilaga i
uppsatsen. I efterhand gjorde jag intervjuer med IT-ansvarig på varje ort, för att få en
övergripande bild av hur kommunen/kommundelen arbetade med dessa frågor. Varje
intervju pågick i cirka en timma och ägde rum på informantens arbetsplats.
Informanterna var medvetna om vad intervjuerna skulle användas till och de har fått ta
del av det färdiga materialet samt haft möjlighet att lämna åsikter om uppsatsen, vilket
också några av dem har gjort. Jag valde att inte nämna dem vid namn, utan efter deras
yrken, eftersom det är deras åsikter som yrkesmänniskor jag vill framhäva. För att göra
resultatredovisningen mer tydligt valde jag att redovisa likheter/skillnader jag funnit i
intervjumaterialet.

Relevant litteratur i ämnet var som jag tidigare nämnt inte så lätt att finna. Att söka
poster på barn, bibliotek och datorer ger inte många träffar. Inte heller om man prövar
med att byta ut datorer mot IT eller informationsteknik. Sökning på samma sätt med
ungdomar istället för barn ger samma dåliga resultat. De källor jag använt mig av i
uppsatsen är av olika typer. Staten har gett ut en mängd rapporter och utredningar i
samband med ”IT-vågen”. Jag har gjort en genomgång av dokument inom de politiska
områden jag intresserat mig för: kultur, information och barn och ungdom. Det är främst
IT-propositionerna men även demokratiutredningens forskarvolymer som tangerar
ämnet, liksom kulturpropositionen. De är alla utgivna under 1990-talet och 2000. En del
rapporter från omvärlden som behandlar ämnet finns med i materialet. De statliga
propositionerna är vägledande för den kommunala verksamheten, då dessa kan bli lagar
eller förordningar som måste följas. De internationella dokumenten talar om vart den
politiska viljan pekar och de vetenskapliga dokumenten har jag med för att
förhoppningsvis få en mer nyanserad syn på ämnet. Bakgrundsavsnittet innehåller
folkbibliotekens och barnbiblioteksverksamhetens utveckling i Sverige samt tankar om
informationssamhällets framväxt och statistik på mediaanvändning, främst av
kvantitativ karaktär. I avsnittet tidigare forskning finns rapporter som behandlar skolan
och IT, utgivna av skolverket samt forskning om informationsteknikens påverkan på
bibliotek.

1.5 Avgränsning

Uppsatsen var inte tänkt att bli en genomgripande beskrivning över hur det ser ut på
folkbiblioteken i allmänhet, utan mer en nulägesrapport från några
biblioteksverksamheter som jag tyckte verkade vara intressanta. Jag ville se vilka
lösningar man funnit för att arbeta med mitt ämne. Min undersökning bygger på
fallstudier, vilket innebär att det är de specifika fallen som jag har analyserat. Dessutom
har jag som tidigare nämnt valt att fokusera på några aktörer inom studien, dessa är
politikern, bibliotekarien, läraren och IT-ansvarig. Jag skulle kunna ha valt att ta med
andra aktörer som t ex elever, men det hade blivit ett för omfattande arbete. Forskning
med anknytning till användarperspektiv har jag inte använt mig av eftersom det inte är
användarens åsikter jag vill undersöka i den här uppsatsen.
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Det kan också vara bra för läsaren att veta vad jag lägger för innebörd i följande
terminologi.

•  IT - förkortning av informationsteknik, med det avser jag tekniken och de nya
medierna. Jag är medveten om att begreppet IT nu i vissa fall ersätts av IKT
(informations- och kommunikationsteknologi) men jag känner mig mer
förtrogen med IT-begreppet.

•  Barn och ungdomar - här avsåg jag åldersgruppen 7 - 16 år, eftersom det
statistiska material som finns med i min text innefattar barn  och ungdomar i den
här åldersgruppen. I de fallundersökningar jag arbetat med är åldern 6 - 12 år.
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2 Bakgrund

I bakgrundsavsnittet har jag gjort en beskrivning av folkbibliotekens samt
barnbiblioteksverksamhetens utveckling i Sverige under 1900-talet. Jag ger även en kort
beskrivning av informationssamhällets framväxt och statistik på mediaanvändning.

2.1 Folkbibliotekens utveckling i Sverige under 1900-talet

Första gången biblioteken fick statsbidrag var efter ett beslut från riksdagen 1905. Då
kunde ett bibliotek i varje skoldistrikt få ett statsbidrag på 75 kr, under förutsättning att
det hölls öppet för allmänheten. Vid denna tid fanns flera olika bibliotekssystem,
sockenbiblioteken, arbetarföreningarnas bibliotek och folkrörelsebiblioteken, främst de
socialdemokratiska biblioteken. Det var vid denna tid Valfrid Palmgren2 föreslog att
biblioteken skulle slås samman, enligt public library- modellen, efter främst det
amerikanska bibliotekssystemet. Hon förmedlade en bild av folkbiblioteken som skulle
vara kommunala, offentliga och allmänna. De skulle vara till för alla medborgare
oavsett politisk eller social grupp och vända sig till alla oavsett kön eller ålder.
Dessutom skulle personalen vara fackutbildad. På grund av dessa förslag ändrades
bidragsbestämmelserna 1912, till att i fortsättningen gälla ett bibliotek i varje kommun
(Nilsson, 1999, s 204).

Efterhand samlades all folkbiblioteksverksamhet i de kommunala biblioteken. En statlig
biblioteksförfattning från 1930 tog avstamp i public library tanken vars huvudpunkter
var:

•  biblioteket ska tillgodose alla slags studie- och läsintressen
•  utbildad personal ska ansvara för skötseln
•  böckerna ska finnas uppställda på öppna hyllor, där låntagarna

själva får söka bland böckerna
•  biblioteket ska anknyta till allt bildningsarbete, skolor osv.

(ibid, s 206).

Under 1930-talet och 1940-talet utvecklades folkbiblioteken efter dessa principer. Sven
Nilsson skriver i .XOWXUHQV�YlJDU att folkbiblioteken nästan har varit idealtypisk
företrädare för moderniseringen av Sverige genom dygderna.” - bland annat framtidstro,
rationalitet, enkelhet, ordning och disciplin, standardisering och neutralitet. De ska vara
öppna och tillgängliga för alla, och bibliotekarien leder besökaren både mot framtiden
och i bildningen.” (ibid, s 207).

Formuleringarna om folkbibliotekens uppgifter från ett betänkande 1949 är fortfarande
giltiga. De är vad Nilsson kallar bibliotekets basfunktioner, genom att gratis
tillhandahålla material, materialet ska väljas så att det fyller medborgarnas behov.
Folkbiblioteket ska ge vägledning och verka för att medborgarna kommer i kontakt med
biblioteket. De ska även samarbeta med andra organisationer och stå i centrum för
bildningsarbetet. Folkbibliotekens basfunktion vidgades under 1960- och 1970-talen till
att bland annat innehålla uppsökande verksamhet, allmänkulturella program och
                                                 
2 Valfrid Palmgren var bibliotekarie på Kungliga biblioteket och  hon gjorde en studieresa till USA och
gav ut sina intryck i skriften Bibliotek och folkbildning (1909). Hon fick samma år ett statligt uppdrag
som gick ut på att lämna förslag på hur svenska folkbibliotek skulle stödjas (Nilsson, 1999, s 201).
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verksamhet för barn och ungdomar (ibid, s 207). Denna period kallas för
biblioteksbyggandets epok p g a att det byggdes många nya biblioteksbyggnader i
Sverige, inte bara huvudbibliotek utan vid byggandet av nya stadsdelar planerades det
även för och byggdes biblioteksfilialer (Plaenge Jacobson, 1982, s 87).

Nilsson menar att bilden av folkbiblioteken fortfarande är giltig 1990, förutom att
informationsteknikens inträde och det livslånga lärandet har inneburit en nyorientering
som betonar bibliotekens roll som informations- och kunskapscentra (Nilsson, 1999, s
210).

2.2 Barnbiblioteksverksamhet på folkbibliotek

Även verksamhet för barn har en lång tradition i Sverige. De första separata
barnbiblioteken startade i Stockholm 1911, i Göteborg 1912 och i Malmö 1914. Men
det var under 1960-talet och 1970-talet när folkbiblioteken breddade sin basverksamhet
som barnbiblioteksverksamheten expanderade. Barn och ungdomar blev en prioriterad
grupp av biblioteksbesökare. Följande citat är hämtat från %DUQELEOLRWHN�RFK
LQIRUPDWLRQVWHNQLN���(OHNWURQLVND�PHGLHU�I|U�EDUQ�RFK�XQJGRPDU.

Svensk barnbiblioteksverksamhet har under några expansiva decennier
utvecklats till att bli en av de främsta i världen. Den har som mål att ge
alla barn tillgång till bibliotek och allt det bibliotek har att erbjuda : olika
medier för information, kunskap och upplevelse, hjälp att orientera sig
bland dessa medier och samtidigt tillgång till ett rum för möten.
Biblioteket är en plats där barn möter barn och vuxna, och där också
olika kultur- och konstformer möts. Böcker, musik, bild, teater, film -
allt ryms i ett barnbibliotek. Barnbibliotekets styrka är att vara
gränsöverskridande (Rydsjö, 1997, s 30).

Under 1990-talet drabbades många bibliotek av stora nedskärningar i och med de
besparingar som genomdrevs i kommunerna. Bland den verksamhet som drabbades var
barnens biblioteksverksamhet. Den uppsökande verksamheten till barnomsorgen
minskades, eller drogs i vissa fall helt ner. Barnbibliotekariernas arbetsuppgifter
förändrades p g a personalminskningar inom biblioteken, vilket ledde till att det tidigare
bedrivna barnbiblioteksarbetet  fick stå tillbaka (ibid, s 31).

2.3 Informationssamhällets tre vågor

För att få en historisk överblick över informationssamhället har jag valt att referera till
Lars Ilshammars  tankar. Lars Ilshammar är historiker, journalist och debattör och sedan
1998 ledamot i regeringens IT-kommission. Han urskiljer tre vågor eller
utvecklingsfaser i diskussionen om informationssamhället.

Den första vågen, 1960-tal och tidigt 1970-tal, omfattar upptäckten av
informationssamhället. Under denna period etableras de grundläggande
föreställningarna som ska ses mot en bakgrund av ett samhällsklimat som har en stark
framtidstro och som präglas av en stark teknikutveckling. Informationstekniken
representeras av framför allt stordatorer som används för administrativa ändamål.
Informationssamhället är en inomvetenskaplig diskurs (Ilshammar, 1999, s 47).
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I den andra vågen, från mitten av 1970-tal till slutet av 1980-tal får
informationssamhället ett mer konkret innehåll beroende av att förståelsen av datorn
ändras från administrativ kontrollmaskin till vardagligt arbetsverktyg. Utvecklingen
som verkar ha gått mot centralisering och maktkoncentration verkar i stället styra mot
decentralisering och maktspridning. 1970-talets debatt dominerades av risker som ökad
sårbarhet och hot mot den personliga identiteten ersattes av att datorn uppfattades som
en befrielseteknologi. Ilshammar refererar här till Manuel Castells som i sitt tredje verk
om informationsåldern konstaterar att informationsteknikens genombrott  sammanfaller
väl i tiden med de allvarliga kriserna i världsekonomin och alternativrörelsens
framträdande (ibid, s 47 f).

Den tredje vågen omfattar perioden från tidigt 1990-tal fram till idag. Internet och andra
datornätverks explosionsartade utveckling samt ett globalt politiskt intresse ger
konceptet informationssamhälle delvis nytt innehåll. Under denna period ligger
tyngdpunkten mera på teknik i sig och idén om ett informationssamhälle får sitt
definitiva publika genomslag (ibid, s 48).

2.4 Statistik på mediaanvändning

På grund av den ökande mediaanvändandet och de nya medierna har forskningen om
barn/unga och medier ökat under de senaste åren. Barn är utsatta i mediernas värld och
många forskare uttrycker farhågor för detta, därav det nya forskarintresset. Nordicom
har till uppgift att förmedla kunskap om nordisk mediaforskning. De har ett UNESCO-
uppdrag att etablera ett International Clearinghouse on Children and Violence on the
Screen
(Børn, unge og medier,1999, s 7).

Ofta beskrivs det nya mediaanvändandet i form av siffror som anger tillgång,
användningsområde och tid som används till varje medium. I en studie om hur yngre
svenska tonåringar använder och upplever Internet används både kvantitativa och
kvalitativa metoder. Undersökningen genomfördes 1997. Den kvantitativa studien
omfattar 1600 elever i åldern 7 - 16 år. De kvalitativa intervjuerna (i läst artikel)
omfattar 20 personer, i åldern 12-13 år. Anledningen till valet av åldersgrupp motiveras
med att de yngre barnen inte har tillräckligt med kunskap och förmåga att utnyttja olika
typer av media (ej tillräcklig kognitiv kunskap) medan hos de äldre tonåringarna fanns
”datafreaken” (oftast killar) eller flickor med främmande inställning till mediet (visad
okunskap) (Sjöberg, 1999, s 14).

För undersökningen valdes familjens SES3 fördelat på kön och typ av boendeområde
(storstad, mindre stad och landsbygd). På frågan var Internet har setts eller använts
fanns alternativen:

                                                 
3 SES=socioekonomisk status. Låg (arbetare, ej fackutb. + fackutb), Mellan (lägre & mellan tjänstemän,
företagare, lantbrukare, studerande), Hög (högre tjänstemän). Baserad på folkbokföringens
socioekonomiska indelning av förvärvsarbetande (Sjöberg, 1999).
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•  Hemma
•  På föräldrarnas arbetsplats
•  Hemma hos en kamrat
•  I skolan
•  På ett cybercafé
•  På bibliotek
•  Någon annanstans

Resultaten visade att yngre svenska tonåringar använder Internet på en mängd olika
platser. Men det är i skolan de flesta kommer i kontakt med Internet med undantag för
killar i mellan och hög SES-grupp som oftast har använt Internet hemma eller hos en
kompis. När det gäller i skolan, på biblioteket och någon annanstans har tjejerna i
mellan och låg SES-grupp högre värde jämfört med killarna. Ju högre SES familjen har
desto större är sannolikheten att Internet används hemma eller på föräldrarnas
arbetsplats. Både killar och tjejer i storstäder kommer mest i kontakt med Internet
hemma. För gruppen 12 - 13 år i mindre städer och landsbygd är skolan den centrala
kontakten med Internet, det gäller även för biblioteken men dock endast för tjejerna
(ibid, s 17).

På frågan vad Internet används till visade det sig att för alla åldersgrupper var det mest
populärt att surfa och bläddra på Internet, vilket också ökade ju äldre barnen blev.
Undantaget är tjejer i lägre SES-gruppen som mest använde Internet till att delta i
chatgrupper. Att surfa och leta efter information ökade med ålder, till skillnad mot spel
som visade motsatt förhållande. Flickorna i åldersgruppen 6 - 7 år spelar flitigast medan
det i högre åldersgrupp är pojkarna  som spelar (ibid, s 18). Studien visar
sammanfattningsvis att det är tjejer och killar i storstäderna som använder Internet mer
än deras jämnåriga på landsbygden (ibid, s 20).

I intervjuerna diskuterades Internet och andra medier och det framkom att Internet inte
behövde vara den självklara informationskällan. Böcker favoriserades p g a att det var
lättare att hitta vad man sökte där. På nätet upplevdes det som mycket att läsa igenom.
Fast i en gruppdiskussion när skolarbetet diskuterades sattes likhetstecken mellan
Internet och lathet (ibid, s 22).

Avslutningsvis nämner artikelförfattaren att termen ”nya medier” kan diskuteras,
särskilt i samband med barn och ungdomar. För de yngre barnen i undersökningen är
Internet ungefär lika gamla som de själva och ett vanligt uttryck för detta var ”Men det
har ju funnits i flera år” (ibid, s 31).

SOM4-undersökningen 1998 heter /MXVQDQGH�IUDPWLG, i den finns en artikel av professor
Lars Höglund, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap. Han skriver angående
biblioteken och biblioteksbesök att den dominerande aktiviteten fortfarande är lån av
litteratur, men en stark ökning av alternativa medielån föreligger, d v s lån av video,
skivor, talböcker etc. Läsning av tidningar och tidskrifter är ytterligare en stor aktivitet.

                                                 
4 SOM-undersökningen genomförs årligen av SOM-institutet (SOM = Samhälle, Opinion, Massmedia)
vid Göteborgs universitet. En postenkät skickas till ett riksrepresentativt urval av befolkningen mellan 15
och 80 år bosatta i Sverige.
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Vad det gäller Internet har nära 50 % av samtliga (3561) använt sig av det under senaste
året.  6 % av samtliga och ca 11 % av biblioteksbesökarna uppger att de använt Internet
på bibliotek eller liknande. Undersökningen finner därav att Internetanvändandet visar
ett positivt samband med biblioteksbesök (Höglund, 1999, s 122).

I sin slutdiskussion tar Höglund upp debatten om att framtidens bibliotek skulle göras
överflödiga p g a Internet, men ser inte detta i undersökningen, istället visas ett positivt
samband mellan biblioteksbesök och Internetanvändning. Dock visar studien att detta
samband kan bero på att i gruppen ungdomar och medelålders med hög utbildning är
det vanligt med biblioteksbesök och Internetanvändning. Vidare anser Höglund att
möjligheten att ”gå på biblioteken ” helt elektroniskt kommer att öka i framtiden vilket
är positivt för glesbygdsbefolkningens informationssökning, däremot behöver det inte
betyda att bibliotekslokalernas roll kommer att minska. Tvärtom anser Höglund att
behovet av mötesplatser och ett varierat informationsutbud är stort och att användandet
av vissa informationskällor ökar sannolikheten för att man använder andra. Därför blir
kvalitetsaspekten på informationen viktigare i framtiden och nya krav ställs på
biblioteken och bibliotekarierna (ibid, s 127).

I samma undersökning skriver forskarna Annika Bergström och Lennart Weibull,
verksamma inom Inst. för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs
universitet, om Internet som massmedium. Deras slutsats blir att Internetanvändningen
ökar stort bland Sveriges befolkning, främst bland de resursstarka grupperna. De finner
att den skevhet som funnits i flera år består och att vissa grupper står utanför,
framförallt gäller detta pensionärer, arbetslösa och inom arbetssektorn de människor
som arbetar inom icke-datoriserade branscher (Bergström & Weibull, 1999, s 217).
Vidare ser de en skillnad mellan användande av Internet som medium i olika grupper.
De resursstarka grupperna som använder Internet i sitt arbete ser mediumet som
ytterligare en informationsresurs bland andra. Medan de yngre ser nätet som ett nytt
huvudmedium, där övriga medier har fått stå tillbaka för Internet. Därför anser de att det
är viktigt att följa de yngres Internetvanor eftersom det är de som i framtiden kommer
att påverka Internets roll på sikt (ibid, s 219).
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3 Tidigare studier

I följande avsnitt följer en beskrivning av studier om informationsteknikens påverkan på
folkbibliotek och i skolan. Som jag tidigare nämnt i inledningen har det varit svårt att
hitta relevant forskningsmaterial till mitt ämnesval. Det finns ett flertal användarstudier,
men dessa har jag inte använt mig av eftersom min uppsats har en annan inriktning.

3.1 Biblioteken och bibliotekarien i informationssamhället

Datorernas genomslag på 1950-talet var inledningen till den IT-våg som vi befinner oss
i nu, där utvecklingen av tekniken och nya medier hela tiden går framåt. Jag kommer
inte att beskriva den teknik som ligger till grund för hur det ser ut i nuläget. Samhällets
förändring och övergången från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle,
bygger till stor del på den nya tekniken som gjort det möjligt att lagra och överföra stora
mängder information. Det som är intressant i denna uppsats är bibliotekens relation till
IT. Följande avsnitt ger en bild av hur bibliotekens och bibliotekariens roll i
informationssamhället skildras i litteratur jag funnit i ämnet.

Utvecklingen av informationsteknikens införande på biblioteken kan ses i minst två
steg. Det första ägde rum under 1970- och 1980-talen och handlade om att åstadkomma
automatiserade bibliotekssystem. Diskussionen gick då ut på standardisering och
organisering av katalogdata, och huruvida biblioteken skulle datoriseras eller inte, i
nuläget genomfört av de flesta folkbibliotek. Dagens diskussion handlar om
folkbibliotekens informationsförmedling i nya medier och vilka konsekvenser de kan ha
för biblioteken och deras verksamhet (Lööf, 1997, s 16).

Chris Batt, debattör inom IT och bibliotek diskuterar folkbibliotekens framtid i samband
med IT. Han kommer med motsägelsefulla tendenser, dels att vissa av folkbibliotekens
passiva syn på IT kan leda till att dessa marginaliseras. Samtidigt säger han att
folkbiblioteken har en möjlighet att skaffa sig en central position i samhällsutvecklingen
om de har en långsiktig vision med införandet av tekniken (Batt enligt Lööf, 1997, s 24
f).

Kerstin Rydsjö, lärare på Bibliotekshögskolan i Borås, ger några förslag på förklaringar
till varför barnbibliotekarier eventuellt har tvekat inför utvecklingen. Det kan bero på en
UHVXUVNRQIOLNW: p g a minskade resurser på biblioteket kan nya medier och böcker ställas
mot varandra. Hon ser även att det kan finnas en NRPSHWHQVNRQIOLNW��som beror på  att
barnbibliotekarierna är osäkra på den nya tekniken. Det kan också finnas en PnONRQIOLNW
som har sin grund i att barnbibliotekarien inriktning ligger mot läsning och litteratur och
väljer därför boken framför datorn (Rydsjö, 1997, s 36 f).

Sveriges Allmänna Biblioteksförenings .RPPLWWp�I|U�$9��RFK�HOHNWURQLVND�PHGLD har
gett ut en bok där de försöker sprida kunskap om hur IT kan ge biblioteken möjlighet att
möta nya utmaningar. De skriver att tekniken aldrig kan bli var mans egendom, och
därför självklart måste finnas på biblioteken, en modern public library tanke. En motsatt
åsikt skulle troligen vara slutet för biblioteken. ”Den demokratiske bibliotekarien måste
hela tiden anpassa sina arbetsformer till en föränderlig mediavärld. Traditionella roller
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tillsammans med nya - hela tiden. Informationssamhället är århundradets utmaning för
bibliotekarierna”. (Källgren, 1997, s 18). Folkbibliotekens har en roll som kommunens
mediacentrum och bibliotekarien är samordnaren och nyckelpersonen. P g a den snabba
föränderliga tekniken är det viktigt att inte bygga verksamheten på alltför långsiktig
planering om man ska kunna följa den föränderliga medietekniken, istället krävs snabb
anpassning av biblioteken, de blir aldrig färdiga (ibid, s 19). Bibliotekariens roll som
instruktör poängteras i samband med införandet av nya tekniker. Visserligen höjs
kunskapsnivån hela tiden bland biblioteksbesökarna, men tekniken förändras
oupphörligt och många hinner inte informera sig om allt det nya (ibid, s 26).

Eftersom kunskapen om de nya medierna är ojämn bland biblioteksbesökarna är
handledning nödvändig, det gäller för alla bibliotek. Därför gäller det att dessa utarbetar
handledningar för hur den nya informationskällorna skall användas. Om biblioteken
trots sin ökade arbetsbelastning förmår öka informationssökningsundervisningen
breddas användandet och kunskapen (Eriksson, 1997, s 154 f).

I samma bok skrivs om framtidens bibliotek och nätverkstanken. Genom
kommunikationsnät mellan folkbibliotek och skolbibliotek kan en samordning ske i
kommunens mediebestånd, på så vis finns alla läromedel åtkomliga i biblioteket, synen
på vad som är läromedel kommer att förändras i framtiden. Arbetsformerna måste vara
gränsöverskridande och skolbiblioteken organiseras i samarbete med folkbiblioteken
(Einarsdòttir, 1997, s 161 f).

%LEOLRWHNHW�L�XWELOGQLQJVVDPKlOOHW är en skrift som utgivits av bl. a DIK-förbundet och
Svensk biblioteksförening där det spekuleras om bibliotekens och bibliotekariernas
roller i framtiden. Det råder olika meningar om detta, de finns de som ser biblioteken
som informationssamhällets centrum och bibliotekarierna som lotsarna till IT-samhället,
medan andra tror att biblioteken i framtiden kommer att bli bokmuseer och
bibliotekarierna bokvakter. Dock finns en överenskommelse att biblioteken måste vara
aktiva och styra utvecklingen själva för att behålla sin position (Ericsson, 2000, s 46).

Tidigt ute var Emin Tengström, professor i humanekologi, som 1987 skrev om
bibliotekens roll i informationsmiljön. Han såg ett hot i kostnadsutvecklingen för
informationssökning som kunde leda till diskriminering mellan svaga och starka
intressenter, nya aktörer som informationsmäklare på marknaden som gav service till
dem kunde betala. Vetenskapliga bibliotek och folkbibliotek bör ses som ett integrerat
informationssystem, och detta system bör tillföras resursförstärkning. Han skriver
vidare att bibliotekens roll även i framtiden bör vara dubbel, som förmedlare av dels
information och dels av kultur (Tengström, 1987, s 126 f).

Mot bakgrund av sitt inlägg i framtidsdebatten 1987 gav Tengström ut ytterligare ett
inlägg 1998. Här tas biblioteken inte upp specifikt, men han vill här bl a utge en varning
för mystifieringen av IT. Han anser att en övertro på IT:s positiva effekter  kan slå över
i sin motsats, och önskar en viss tillnyktring i synen på IT. Dock tror han att det kan bli
svårt.
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Den mäktiga koalition av intressen som idag sprider övertron på IT är
sannolikt alltför inflytelserik. En del expertgrupper har tagit IT-yran som
utgångspunkt för försök att öka efterfrågan på sin egen expertis. En del
politiker har anslutit sig i syfte  att bygga under tron på möjligheterna
att med IT: s hjälp utveckla näringslivet och motverka arbetslösheten.
Inom åtskilliga yrkesgrupper finns det de som i IT ser en möjlighet att
höja den egna gruppens status (och lönenivå) och att stärka den egna
självkänslan genom den utstrålning av högteknologi och
framtidsberusning som IT är bärare av. Jag är rätt pessimistisk när det
gäller möjligheterna att komma till rätta med övertron på och
mystifieringen av IT (Tengström, 1998, s 82).

3.2 Skolan och IT

9HUNW\J�VRP�I|UlQGUDU är en rapport om 48 skolors arbete med IT i undervisningen. I
den tas bibliotekens roll i skolan upp. De undersökta skolorna har sett på biblioteket
från två skilda synsätt. Den ena gruppen ser den nya tekniken som en ersättare till det
gamla skolbiblioteket, och konsekvenserna har blivit att man valt att satsa på datorer
och datasalar medan skolbibliotekets resurser krymper. Bibliotekarien har även om hon
haft goda IT-kunskaper inte sett till att marknadsföra sina kunskaper hos lärare och
rektorer. Den andra gruppen ser biblioteken som skolans kunskapshjärta. De har valt att
placera IT-resurserna på biblioteket, där det redan finns faktaböcker, tidskrifter o dy.
Detta för att de tycker att det kan vara en fördel om allt material kan finnas samlat på
samma plats och ge eleven mer stimulans. På dessa skolor har det vuxit fram ett bra
samarbete mellan bibliotekarien och vissa lärare. Bibliotekarien har fått rollen att lära
eleverna sökmetoder och sökstrategier medan läraren visar hur man bedömer
informationen och ser på den källkritiskt. Ombyggnationer har gjorts med syfte att
biblioteken ska bli centrala kunskapscenter i skolan, där man inte haft möjlighet till
utbyggnad kan t ex ett modellskolbiblioteksprojekt med ett utvidgat samarbete mellan
folk- och skolbibliotek vara en metod (Verktyg som förändrar, 1999, s 66 f).

En forskningsöversikt med syfte att ge en aktuell bild av skolans IT-användning och
förutsättningarna för den har nyligen getts ut av Skolverket, ,7�L�VNRODQ�PHOODQ�YLVLRQ
RFK�SUDNWLN� Den ger en tillbakablick på hur skolan arbetat med datoriseringen fram till
nutid. En pågående kampanj från ITiS (IT i skolan) med inriktning på
kompetensutveckling av lärare genomförs från hösten 1999 och tre år framåt. (Riis,
2000, s 17 f).

Slutsatsen rapporten drar är att trots att staten under nära tjugo år genomfört kampanjer
och satsat stora medel för att föra in datateknik och informationsteknik i skolan har det
synliga utfallet av detta blivit magert i skolvardagen. Den säger att  datorer och IT inte
har omvandlat skolan på något dramatisk sätt. Dock är det svårt att säga vad de senaste
satsningarna, som också är de ekonomiskt största kommer att ge för resultat. Det är KK-
stiftelsens projekt samt ITiS med satsningen ”Lärandets verktyg”. Dessa satsningar är så
stora att ett mycket stort antal lärare  engageras, ITiS satsning bygger på att 60.000
lärare ska nås av kompetensutvecklingsaktiviteter och få en dator för personligt bruk
(ibid, s 90 f).
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Nya läroprocesser i skolan kräver att lärarna får en ny roll och de själva samt
skolledarna nämner ett antal metodfrågor som behöver tas med i lärarutbildningen och i
kompetensutveckling, det handlar om hur informationsvärdering går till och hur man
som lärare gör urval och skapar struktur och sammanhang. Enligt rapporten är frågor
om källkritik något som journalister och bibliotekarier kan, men vanligtvis inte lärare.
En metodfråga som dykt upp från skolan är ”Hur undervisar man om sökning, urval och
strukturering för barn och unga och hur skapar man i dialog med dem de kunskaper som
är nödvändiga för att värdera information och informationskällor?” (ibid, s 97). Det får
ses som en utvecklingsuppgift för lärare när de själva skaffat sig nödvändiga färdigheter
och kunskaper, säger rapporten.



20

4 IT och politiska dokument

En mängd utredningar och rapporter har det senaste decenniet skrivits där IT har varit
inblandad och spelat en mer eller mindre roll beroende på utredningens eller rapportens
uppgift. Jag granskar i följande avsnitt vad som skrivits inom de politiska områdena
kultur, information och barn/ungdomar.

4.1 Kulturpolitik och Bibliotekslag

I kulturpropositionen är det främst barn och ungas minskade läsvanor som oroar. I
början av 1990-talet minskade utlåningen av barnböckerna på biblioteken samtidigt som
försäljningen av barnböcker minskade. Kommunernas sparkrav på biblioteken innebar
att den uppsökande verksamheten minskade eller upphörde. Informationsteknikens
snabba utveckling under denna period gjorde att många folkbibliotek satsade resurser på
teknikskifte men p g a de knappa ekonomiska resurserna fick litteraturen och läsandet
stå tillbaka. Därför föreslås satsningar inom litteraturpolitikens område genom en ny
stödform för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek (Regeringens proposition
1996/97 : 3, s 44 f). Regeringen anser att det kan finnas en risk att informationsklyftor
ökar i samband med informationsteknikens införande, därför bör läns- och
folkbibliotekens förutsättningar öka så att de kan bli informationscentraler och ge IT-
kunskap (ibid, s 50). Propositionen innehöll även ett förslag till bibliotekslag.

Bibliotekslagen trädde i kraft 1 januari 1997. Den nya lagen är en ramlag som rymmer
hela det offentliga biblioteksväsendet. Med det avses bibliotek som i huvudsak
finansieras av skattemedel, d v s  folkbibliotek, skolbibliotek, vetenskapliga bibliotek
liksom sjukhusbibliotek. Lagen slår fast att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och
att allmänheten avgiftsfritt ska få låna litteratur, men säger inget om kostnaden för andra
tjänster. Lagen säger vidare att folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik
och andra medier anpassade till deras behov (Svensk Författningssamling 1996 : 1596).
Lagen har fått kritik för att den anses för allmän hållen och en skärpning av lagen
diskuteras.

4.2 IT-propositioner

I IT-propositionen poängteras bibliotekens betydelse. Regeringen fastslår att biblioteken
spelar en viktig roll i samhället, genom IT:s genomslag finns risken för att
informationsklyftorna ökar och tillgång till information måste ges till breda grupper av
människor (Regeringens proposition 1995/96 : 125).

Folkbiblioteken kommer att spela en viktig roll när det gäller alla
medborgares tillgång till information via IT. Folkbiblioteken har en
bred geografisk spridning och når en stor del av befolkningen. De är en
del av ett större nätverk, vilket innebär att de kan hämta information på
ett effektivt sätt, och här finns erfarenhet av att söka och värdera
information. I detta sammanhang är det viktigt att skolbiblioteken och
folkbiblioteken samarbetar för att ge elever, lärare och andra
kommuninvånare tillgång till dessa IT-tjänster (ibid, s 39).
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Propositionen (WW�LQIRUPDWLRQVVDPKlOOH�I|U�DOOD tillkom efter det att 1996 års IT-
propositions förslag till mål för en nationell IT-strategi, handlingsprogram och
prioriterade statliga uppgifter följts upp och rapporterats. Där konstateras att Sverige
som en ledande IT-nation nu bör sätta ambitionen att göra informationssamhället
tillgängligt för alla. För detta behövs målmedvetna politiska insatser, och regeringen
föreslår att staten ska prioritera tre uppgifter, dessa uppgifter är ”tilliten till IT,
kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till informationssamhällets tjänster.”
(Regeringens proposition 1999/2000 : 86, s 1).

Angående IT och demokrati säger propositionen att de flesta myndigheter, kommuner
och landsting nu är etablerade på Internet. Att kunna söka och finna information i olika
elektroniska medier blir en viktig faktor för demokratin i framtiden (ibid, s 18). I
propositionen tas frågan om etnisk mångfald och integration upp genom att det sägs att
IT-politiken måste belysa i vilken grad informationssamhället integrerar eller stänger
ute vissa grupper (ibid, s 22).

4.3 Ungdomens IT-råd

Ungdomens IT-råd fick sitt uppdrag av regeringen 1995 med syftet att de skulle samla
och förmedla kunskap om hur barn och ungdomar kan utnyttja modern
informationsteknik i skolan och på fritiden. Rådet har i ett tilläggsdirektiv fått vidgade
uppgifter som bland annat innefattar att presentera och diskutera visioner för framtidens
informationssamhälle och att förslå hur alla, på jämlika villkor, ska kunna lära sig dra
nytta av informationsteknikens möjligheter (Nyckeln till megabytet, SOU 1997:185, s
83).

I slutbetänkandet 0HJD�E\WH diskuterar rådet de olika benämningar som används för det
framtida samhället och menar att inga benämningar täcker in det de ska beskriva.
”Kunskapssamhället” betonar att kunskapen blir central medan ”informationssamhället”
sätter fokus på informationens betydelse i samhällsutvecklingen, ”tjänstesamhället”
speglar det vi kommer att arbeta med medan ”IT-samhället” är en benämning för den
teknik som möjliggör förändringen. Ungdomens IT-råd väljer att kalla det framtida
samhället för ”glokalsamhället”. ”Glokalsamhället förenar det globala med det lokala
genom globala nätverk för mänsklig samexistens. I det lokala samhället bor och verkar
man, i det glokala arbetar man. I kombinationen mellan de båda har man möjligheter till
ständig kompetensutveckling och till mänsklig samvaro över alla gränser” (Mega-byte,
SOU  1996:181, s 26 f).

Rådet menar att skolan har ett särskilt ansvar i det nya samhället och att den idag i
alltför stor utsträckning lär ut vetskap, och alltför lite kunskap. De menar att kunskap är
omsättande av vetskap till att förstå samband, kunskap måste man lära sig. De ser två
typer av kunskap som kommer att efterfrågas i morgondagens samhälle:
specialistkunskap inom fackområden och generalistkunskap i att se övergripande
samband. Samhället måste satsa på kultur och utbildning anser rådet. Genom kulturen
skapas en grund att göra de rätta valen i informationsmängderna och utbildningar lär ut
tekniken att hantera stora informationsflöden (ibid, s 98 f).
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Datorn har fått en central roll som pedagogiskt hjälpmedel i och med IT-utvecklingen,
det har blivit vanligare med informationssökning via Internet och olika databaser.
Biblioteken får en mer betydande roll som ”mediatek” samtidigt som bibliotekariens
roll som handledare ökar vid kunskapssökandet och blir ett viktigt komplement till
läraren. Rådet föreslår att folk- och skolbibliotek bör slås samman och placeras i
skolmiljö som utgör en samlingspunkt i lärandemiljö och kan komma hela samhället till
nytta där även allmänheten kan undervisas i IT och IT-användning (ibid, 153 ff).

I det efterföljande slutbetänkandet 1\FNHOQ�WLOO�PHJD�E\WH menar rådet att den
samhällsvision de lagt fram tidigare i 0HJD�E\WH ligger fast. De anser att en politisk
ledning av utveckling inom IT-området som kan kombineras med marknadens
ansträngningar behövs. De anser att det är märkligt att de ledande politikerna inte
förefaller intresserade av att delta i utvecklingen och  tror att detta förhållningssätt
kommer att drabba politiken genom minskat samhällsinflytande men också landet
genom förlorad tillväxt på IT-området och därmed färre nya jobb (Nyckeln till mega-
byte, SOU 1997:185, s 7 f).

En jämlik tillgång till informationstekniken är en viktig fråga för rådet, och de knyter an
till debatten om ett informations- och kunskapsmässigt A- och B-lag. Klyftorna mellan
högutbildade och lågutbildade är inte bara en fråga om tillgång till IT utan också om
användningen, där de välutbildade använder IT för att informera sig och öka sin
kunskap medan de lågutbildade använder IT för underhållning, vilket är att vänta sig när
marknadskrafterna ensamma ska sprida tillgången till IT menar rådet. Medborgarna
måste via skolor och offentliga rum få tillgång till informationsteknik. Rådet menar att
på lång sikt bör alla få tillgång till IT i hemmet och på kort sikt bör fler offentliga rum
IT-utrustas. De hänvisar till Ronneby kommun som utrustade biblioteken med IT och
fördubblade besöksstatistiken på ett år samtidigt som utlåningsfrekvensen ökade med
60%. Biblioteken i Ronneby erbjuder utbildningar i IT-användning vilket har gjort dem
till en naturlig mötesplats för människa i en tid av samhällsförändring (ibid, s 31 ff).

Ungdomens IT-råd vill poängtera att lika viktig som den fysiska tillgången till IT är den
mentala tillgången. De menar att de informations- och kunskapsmässiga A- och B-lagen
befästs om man inte kombinerar dessa genom att erbjuda såväl tillgång och utbildning
till IT i de offentliga rummen, då kan man tala om en jämlik utveckling (ibid, s 35).

4.4 Ungdomspolitik

3n�XQJGRPDUV�YLOONRU är en proposition som behandlar ungdomars livsvillkor. Där
skrivs att det nya samhället med informationstekniken som hjälpmedel och maktmedel
kan skapa både möjligheter och risker. Därför krävs en aktiv politik för att IT ska kunna
överbrygga ojämnlikhet. Regeringen föreslår att  stöd bör ges till de ungdomsgrupper
som inte har informationsteknik i hemmet, prioriterade grupper bör vara flickor och
ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund liksom ungdomar med
funktionshinder. Målet för IT-politiken bör vara att den ska ge alla lika möjligheter att
använda sig av informationstekniken, eftersom den är ett medel för ökad kunskap,
demokrati och rättvisa (Regeringens proposition 1998/1999 : 115, s 46 f).

Regeringen har skapat ett nationellt program för IT i skolan, det treåriga programmet
skall bl a kompetensutbilda lärare och förbättra skolors tillgång till t.ex. Internet och ett
erbjudande har gått ut till alla kommuner. Om bibliotekens roll säger regeringen här
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ingenting förutom att tillgången till modern informationsteknik har ökat i andra miljöer,
t.ex. på fritidsgårdar och bibliotek och att ett problem kan vara att pojkarna tränger ut
flickorna när det gäller användandet av den nya tekniken (ibid, s 47).

4.5 Demokratiutredningen

Demokratiutredningen tillsattes av regeringen i november 1997. Ledamöter från
samtliga riksdagspartier har ingått i kommittén och sakkunniga och experter från olika
sektorer i samhället har medverkat. ”Kommitténs huvuduppgift har varit att belysa de
förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 2000-
talet” (En uthållig demokrati, SOU 2000:1, s 8 ).

I demokratiutredningen tas IT upp som ett medel för att kontrollera och påverka
stadsmakt och valda företrädare för folket. Här påpekas att det finns en risk att
informationsteknologin kan leda till att klyftorna växer mellan olika samhällsgrupper.
Det sägs att den politiska viljan är avgörande för att alla medborgare ska kunna rusta sig
med kunskaper och nödvändig teknik. Det är inte bara fördelning av ekonomiska
resurser och kunskapsfaktorn inom tekniska färdigheter inom IT-området som är viktig.
Förmågan att läsa och skriva, språkkunskaper och nivån på allmänbildningen har stor
betydelse (ibid, s 100).

Vidare sägs att med den växande informationsmängden ökar vikten av att medborgarna
kritiskt kan analysera den information som fås. Här har bland andra skolan, biblioteken
och folkbildningen en viktig uppgift. ”Ett ökat informationsutbud säkerställer inte i sig
en upplyst förståelse bland medborgarna i samhället.” (ibid, s 103).

4.5.1 Demokrati och IT

Den tidigare nämnda demokratiutredningen innehåller en mängd forskarvolymer som
tar upp demokratibegreppet sett utifrån olika ämnen och från olika perspektiv.

En av dessa volymer heter�,7�L�GHPRNUDWLQV�WMlQVW, portalkapitlet är skrivet av den
amerikanske statsvetaren Benjamin Barber. Han intresserar sig för mötet mellan
demokratin och de nya teknikerna, och gapet dem emellan. ”Det är ett möte som är
viktigt för oss alla. Vi står emellertid inför ett grundläggande hinder: de som vet mest
om teknik verkar ofta vara de som vet minst om demokrati, och de som vet mycket om
demokrati vet ofta nästan ingenting om teknik”(Barber, 1999, s 13). Han vill utfärda
fyra varningar som gäller teknikens mest allmänna problem. En av dessa kallar han
”generationsfelslutet”, som har funnits sedan teknikhistoriens begynnelse. Det innebär
att de som skapar en ny teknik gör antaganden om den utifrån de erfarenheter de har av
den gamla tekniken, den som de har växt upp med. Han ger exempel på kollegor som
utbildas i bibliotek och arkiv, och som ser Internet som ett surrogatbibliotek. Medan
barn som vuxit upp i en bildrik TV- och Internetkultur inte har denna erfarenhet av
böcker och bibliotek och därför ser på den nya tekniken med andra ögon. ”De kanske
aldrig lär sig använda nätet som referensredskap eftersom de aldrig lärt sig använda
referenser”(ibid, s 16). Därför anser han att den nya tekniken kan ge konsekvenser som
vi inte kan förutse p g a att de som använder den inte har växt upp i samma kultur som
de som skapat den.
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Barber utvecklar sin diskussion om demokrati och teknik genom vad han kallar
teknikens dygder - demokratins synder. Hastigheten/snabbheten är teknikens första
dygd. Här frågar sig Barber om snabbhet är lämplig för alla mänskliga aktiviteter, för
kulturen, för läskunnigheten och för demokratiskt beslutsfattande. Han anser att
demokratin kräver diskussion och tålamod. Tekniken säger ”Skynda på!” medan
demokratin säger ”Sakta ner!”(ibid, s 19). En annan av teknikens dygder är att den är
informatorisk, den prioriterar rådata framför kunskap. Vad är information frågar sig
Barber, jo, meningslöst nonsens. Människan har inte varit beroende av informationen
utan av att skapa mening av den för att kunna omvandla den till kunskap, och i sällsynta
fall till visdom. Han menar att det bara är slutprodukten som är till nytta för oss. Han tar
upp skolorna i USA som håller på att viras in i kablar, och där barn som inte kan läsa
har tillgång till världens alla bibliotek och han frågar sig vilken hjälp det kan vara för
ungdomar som saknar förmåga att söka, som inte kan läsa och som inte kan skilja
mellan falskt och sant. ”Vi har övertygat oss själva om att tillgång och kvantitet är
viktigare än kvalitet, att information är detsamma som kunskap och att kunskap är
detsamma som visdom. Detta kan absolut inte gynna en demokrati som är beroende av
utbildade och visa medborgare, snarare än av människor som simmar i ett hav av
ofiltrerad rå information”(ibid, s 26).

Barbers slutsats är att tekniken kan stärka demokratin, om tekniken programmeras till
att göra det. Men om demokratin ska överleva och blomstra beror enligt Barber på de
politiska institutionerna och på medborgarnas karaktär (ibid, s 29).

Lars Ilshammar skriver i samma verk. Hans avsikt med framställningen är att visa hur
informationsteknikens framväxt och föreställningarna om informationssamhället har
inspirerat olika bilder av demokratin i framtiden. Det är framförallt två olika synsätt
som förekommit i debatten om informationsteknik och demokrati. Enligt det
konventionella synsättet är förhoppningen att IT ska minska klyftan mellan politiker och
medborgare, väljaren förväntas använda nätet för att söka information och komma i
direktkontakt med valda ombud. Informationstekniken betraktas som ett redskap och
utgångspunkten för detta synsätt är ett officiellt politiskt perspektiv. Detta synsätt
dominerar den svenska debatten (Ilshammar, 1999, s 56). Det andra synsättet är det
radikala eller direktdemokratiska, där det anses onödigt att gå omvägen via politiker
eller demokratiska institutioner. Istället kan beslutande folkomröstningar ske via
datornätet. Här blir informationstekniken mer än ett redskap, den blir en komponent i
demokratins funktionssätt. Det här synsättets utgångspunkt kommer protest- och
alternativrörelser, och är tydlig i amerikansk tradition (ibid, s 56 f).

4.6 Internationella dokument

Vad säger dokument från vår omvärld om IT, barn, ungdomar och om bibliotek. Jag har
valt att ha dem med för att se om det finns en relation mellan dem och de nationella
politiska dokumenten.

4.6.1 FN

Den oberoende världskommissionen för kultur och utveckling har skrivit en rapport som
heter 9nU�VNDSDQGH�PnQJIDOG. I rapporten visas statistik från 1995 om likabehandling i
vissa länder, Sverige är med bland dessa länder och ligger högst på listan, d v s 100%
likabehandling. Rapporten ger följande definition på likabehandling: ”det innebär
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samma möjligheter för alla individer oavsett, kön, religion, etnisk tillhörighet, nationellt
eller socialt ursprung, språk eller förmögenhet antingen genom lagstiftning,
regeringarnas insatser eller brist på insatser eller genom praktisk tillämpning” (Vår
skapande mångfald, 1996, s 37).

Rapporten tar upp den tekniska utvecklingen i samband med barn och ungdomars liv.
Tekniken kan öppna nya möjligheter, men frågan om allas tillgång till den nya tekniken
väcks i varje land. Utestängning missgynnar människor i det kommande
informationssamhället. Klyftorna blir större i alla samhällen, särskilt där människor har
flytt landsbygden. Den skapar klyftor mellan den elit som tar till sig teknologin och den
utestängda majoriteten. ”De som har kommer att kunna kommunicera över hela
jordklotet. Men de som inte har blir hänvisade till informationssamhällets stillastående
landsbygd”. Rapporten har hämtat citatet från professor Rosabeth Moss Kanter vid
Harvard Business School (se Vår skapande mångfald, 1996, s 164).

Rapporten säger vidare att ungdomar i dag är bättre rustade än sina föräldrar för att
kunna ta till sig mångfalden av kulturella värderingar och uttrycksformer. Ungdomar i
höginkomstländerna som är hemma med tekniken är mer toleranta mot annorlunda
uttryckssätt och öppnare för kulturella olikheter. En process som kommissionen vill
uppmuntra (ibid s.170).
Den svenska regeringen var värd för en Unesco-konferens om kultur och utveckling
som ägde rum i Stockholm 30 mars - 2 april 1998. Med anledning härav utarbetades en
handlingsplan som antogs av konferensen. Den angavs fem mål som konferensen
uppmanade medlemsstaterna att anta. Mål 4 lyder : ”Att främja kulturell och språklig
mångfald i och för informationssamhället”. Det är indelat i tolv delmål, med bl a
följande innehåll:

1. Tillhandahålla kommunikationsnät, inbegripet radio, television och
informationsteknik, som tillgodoser allmänhetens kulturella och
utbildningsmässiga behov...
4. Vidta åtgärder för att främja undervisning för barn i användningen av nya
medietekniker och bekämpa våld och intolerans...
5. Främja utvecklingen och användningen av nya tekniker och nya
kommunikations- och informationstjänster, lägga vikt vid att
informationsteknik och informationstjänster är tillgängliga till överkomliga
priser och att olika språk får användas på lika villkor samt främja
användningen av nya tekniker i allmänhetens tjänst.
6. Främja även utbildning som hjälper de yngre att som användare och
producenter av budskap och innehåll lära sig behärska och på ett skapande
sätt använda nya informationstekniker samt prioritera undervisning i
medborgarfrågor och lärarutbildning medhjälp av nya tekniker
(Kulturpolitik för utveckling, 1998, s 18 f).

Carl Johan Kleberg, professor och f.d. byråchef i Statens kulturråd skriver i en
kommentar till handlingsplanen att förhoppningar finns att planen skall utvecklas till en
Kulturens Agenda 21. Kleberg själv tror mindre på den tanken, men mer på möjligheten
att tillfoga en fjärde kulturdimension  till de tre som dagens Agenda 21 nu innehåller,
nämligen de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna (ibid, s 28).
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År 1949 gav Unesco ut ett folkbiblioteksmanifest, detta reviderades 1972. En tredje
version godkändes av Unesco 1994. I samband med den tredje versionen gav den
anledning till en diskussion om folkbibliotekens roll och funktion för att främja boken
och läsningen och för att göra informationstekniken tillgänglig för en bred allmänhet. I
samband med att folkbiblioteksmanifestet firade sitt femtioåriga minne 1999, utfärdade
Unesco ett skolbiblioteksmanifest (Folkbiblioteksmanifestet, 2000, s 5). Manifestet
säger att folkbibliotekens huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information,
utbildning och kultur bland annat genom att: ”Underlätta utnyttjandet av
informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning” (ibid, s 11).

4.6.2 EU

Världskommissionen för kultur och utveckling skaffade underlag för en rapport genom
bl a regional hearings. Europarapporten är en underrapport från Europa som har fått
namnet ,Q�IURP�WKH�PDUJLQV. I den skriver man följande om IT. I Europa startade
informationsrevolutionen senare än i Förenta staterna. Det var i början av 1990-talet
som de europeiska beslutsfattarna tog sig an frågan. Förutom den ekonomiska frågan,
som t ex avregleringar och en fri marknad, talar de om olika sociala konsekvenser som
den nya teknologin för med sig. Den viktigaste av dessa  frågor är om den nya
teknologin skapar en schism mellan grupper med låg inkomst, som är hänvisade till det
gamla TV-baserade nöjessystemet och den rikare ”informationsorienterade” gruppen.
Det finns en risk att så sker och då skall de allmänna myndigheterna försäkra sig om att
utbildningssystemet på skolor och i yrkeslivet gör den nya teknologin tillgänglig för alla
(In from the margins, 1997, s 94 f).

En rapport initierad av kulturutskottet och utförd av ledamoten Mirja Ryynänen
kommer sannolikt att ligga till grund för ett ”green paper” 5från EU-kommissionen.
Syftet med rapporten är att stimulera debatten om bibliotekens roll i
informationssamhället (Ryynänen, Mirja, 1998)

Mirja Ryynänen menar att kunskap i form av information är den mest vitala resursen i
informationssamhället och bibliotek/institutioner som bidragit till att förmedling av
kunskap och tillgång till kunskap har fått större uppmärksamhet. Hon menar att när man
tidigare har diskuterat biblioteken i ett EU-sammanhang har man betonat dess tillgångar
i form av de kulturella-, kunskapshöjande- och forskningskapital som lagrades där. Hon
skriver att biblioteken är undervärderade och har fler funktioner att fylla i
informationssamhället. Biblioteken blir mer centrala i informationssamhället än i
industrisamhället, delvis på grund av virtuella bibliotek. Att investera i bibliotek betyder
att investera i demokrati och jämlikhet, författaren menar att biblioteken får en allt
större roll som förmedlare av bl a aktuell lagstiftning och politiska/administrativa beslut
som når alla medborgare och ger ett demokratiskt och öppet samhälle. Det är också
viktigt i en värld där arbetskraften blir rörlig över nationsgränser att medborgarna kan
använda biblioteken för att få information på sitt modersmål (ibid, kap B, avsnitt 3).

                                                 
5 Green paper = Grönböcker är meddelanden som utfärdas av kommissionen inom ett specifikt politiskt
område. De utgör i första hand dokument som vänder sig till intresserade parter, organisationer och
individer, vilka inbjuds att delta i debatter och samrådsförfarande. I några fall kan de stimulera till en
efterföljande lagstiftning (Officiella dokument, Grönböcker,
http://europa.eu.int/comm/off/green/index_sv.htm)
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Det blir vanligare att kunskap fås genom elektroniska nätverk och även om många
själva kan hämta sin information från nätverket betyder det inte att bibliotekariens
arbete kommer att minska, det blir istället viktigare, därför att professionell kunskap
behövs för att kunna hitta information  i en snabbt föränderlig värld (ibid).

Nätverksbaserad information kräver att ett nytt sorts läsande, där ett kritiskt
förhållningssätt till mediet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig det. Det kan
biblioteken hjälpa till med genom att undervisa allmänheten i att söka i elektroniska
nätverk menar författaren. Läsandet och litteraturen har kvar sin viktiga roll för folk-
och skolbiblioteken, som medborgare i det moderna samhället krävs god behärskning av
språket (ibid, kap B, avsnitt 5).
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5 Redovisning och analys av fallstudier

Jag har genom fallstudien som metod undersökt hur två specifika bibliotek utformar
undervisning i informationssökning för barn och ungdomar. För att få en bild av
verksamheten valde jag att göra en observation av ett undervisningstillfälle på varje ort.
Därefter intervjuade jag de bibliotekarier som var inblandade och fick deras bild av hur
verksamheten planerats och vad de hade för mål med sitt arbete. För att få svar på hur
de politiska besluten såg ut i kommunen/kommundelen intervjuade jag politiker och
läste de övergripande mål som det tagits beslut om i nämnderna. Jag valde också i
efterhand att tala med de tjänstemän på varje ort som hade kunskap om
kommunens/kommundelens IT-strategi.

Jag har valt att presentera undersökningen på följande sätt. Först redovisas material om
hur kommunen organiserar sin biblioteksverksamhet. Därefter följer de
verksamhetsbeskrivningar de specifika biblioteken har valt att arbeta efter. Slutligen
följer intervjuredovisningen.

5.1 De två undersökta kommunerna

Nedan följer en kort beskrivning av hur de undersökta enheterna är organiserade,
politisk majoritet, budget och de mål som finns uppsatta.

5.1.2 Kommundelen Trandared i Borås

2UJDQLVDWLRQ� Borås kommun är indelat i tio kommundelsnämnder, som var för sig
ansvarar för bl a skola, omsorg och fritids- och kulturverksamhet. De första
kommundelsnämnderna bildades 1985 av tidigare egna kommuner som gränsade till
Borås, 1992 delades centralorten in i kommundelar, varav Trandared var en. Trandared
är beläget i de sydöstra delarna av Borås och bebyggelsen är till stor del från fyrtio- och
sjuttiotalet. Invånarantalet är ca 10.500 personer. Den 4 april 1998 invigde
kommundelen två nya bibliotek, de ersatte kommundelens tidigare bibliotek som varit
beläget på fritidsgården. De nya biblioteken är belägna på Ekarängsskolan och
Trandaredsskolan, och är s k integrerade skol- och folkbibliotek.

3ROLWLN� I valet 1998 fick Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet,
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vägvalet 51,3 % av rösterna, och styr i samverkan under
mandatperioden 1999-2002. Trandareds kommundelsnämnds ordförande är centerpartist
och vice ordförande är socialdemokrat.

%XGJHW� Kommundelens budget för år 2000 var 235.700 tkr, varav 2.103 tkr gick till
kulturen, kulturen fick 9,7 % i ökning från föregående år. Biblioteken är tyngdpunkten i
kommunens kulturverksamhet, antal årsarbetare inom kultur är 5,3 och har ökat sedan
1998 då siffran var 3,9. En av dessa tjänster är på kulturkontoret. Öppethållandetimmar
per vecka har ökat från 25 år 1998 till 73,5 år 2000. En ny bibliotekarietjänst tillsattes 1
mars 2000. Enligt Borås kommuns budgetförslag för 2001 kommer Trandared att få en
ökning av kommunbidraget med 6, 8 % jämfört med 2000. Det finns planer för
anställning av ytterligare en bibliotekarie i framtiden.
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0nO� Enligt kommundelens verksamhetsbeskrivning står det följande om kultur:

Tyngdpunkten i kommundelsnämndens kulturverksamhet är
biblioteken. Biblioteksverksamhetens syfte enligt den lag som gäller
fr o m 1997 att ge alla medborgare tillgång till ett folkbibliotek till
främjande av läsning och kultur, upplysning och utbildning samt
kulturell verksamhet i övrigt. För att nå syftet skall biblioteken sträva
efter att nå så många som möjligt inom kommundelen, oavsett ålder,
utbildning, ekonomiska villkor, nationalitet osv. Biblioteken skall i
nära samverkan med kommundelsnämnden ge olika verksamheter
tillgång till material för såväl information och studier som konstnärlig
upplevelse, underhållning och förströelse. Detta skall återspegla sig i
fördelningen av resurser och innebär bl a speciella satsningar för
socialt, ekonomiskt och utbildningsmässigt eftersatta grupper. För att
förverkliga de uppsatta målen skall biblioteket arbeta genom
mediadistribution, information och allmänkulturell verksamhet (Budget
2000 Kommundelsnämnden Trandared, s. 3).

För verksamhet 2000 står det under kultur:

Kulturen skall i nära samarbete med skolan bedriva skolbibliotek samt
folkbibliotek som vänder sig till allmänheten och
kommundelsnämndens övriga verksamheter. Ekarängsbiblioteket och
Trandaredsbiblioteket kommer från och med 00-01-01 att öka
öppettider för allmänheten från 14,5 timma per vecka till 37,5  för
Trandaredsbiblioteket respektive 37 timmar för Ekarängsbiblioteket,
beroende på att bibliotekarierna deltager i Ekarängsskolans
personalmöte på fredagsmorgonen. Genom denna ökning av
tillgängligheten ges allmänheten större möjlighet att besöka
kommundelens bibliotek. Under skoltid kommer skolans elever att
prioriteras och ges service i första hand.
Ett av kulturens mål år 2000 är att intensifiera och fortsätta det nära
samarbetet med kommundelens båda låg- och mellanstadieskolor och
under 2000 fortsätta den inslagna vägen att skolbiblioteken ska vara ett
forsknings och IT-centrum för skolans elever. Ambitionen är att dessa
bibliotek skall utgöra ”hjärtat” i verksamheten dit barnen letar sig för
att söka kunskap genom olika medier ((Budget 2000
Kommundelsnämnden Trandared, s. 3).

Trandared har en tydlig modell för ”Mål för kultur 2000”, indelat i inriktningsmål samt
effektmål.

Informationen är hämtad från %XGJHW������.RPPXQGHOVQlPQGHQ�7UDQGDUHG samt
Trandareds hemsida 7UDQGDUHG : KWWS���ZZZ�ERUDV�VH�NGBWN�LQGH[�KWP

5.1.3 Ronneby kommun

2UJDQLVDWLRQ� Ronneby kommun�styrs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse
med underliggande facknämnder, varav kultur - och fritidsnämnden är en. Den har
funnits i sin nuvarande form sedan 1998, tidigare låg kultur inom BUK-nämnden
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(Barnomsorg - Utbildning - Kultur). Befolkningsmängden i Ronneby är 28 778
invånare. I kommunen finns ett huvudbibliotek beläget i centrala Ronneby, samt åtta
filialbibliotek utspridda i kommunen, ett av filialbiblioteken är nyinrättat. Antalet
filialer är stort för en så liten kommun, och nedläggning av filialer har diskuterats men
inte fått genomslag eftersom det finns en stark känsla för dem. De har blivit
informationscentraler för de boende i omgivningen, p g av IT-satsningar som
kommunen genomfört.

3ROLWLN� Socialdemokraterna styr tillsammans med vänsterpartiet kommunen. Kultur-
och fritidsnämndens ordförande är socialdemokrat och vice ordförande är centerpartist.

%XGJHW� Internbudget för kulturen, vari biblioteken ingår i hade för år 2000 en ram på
19 milj. kr, varav ungefär hälften gick till biblioteksverksamheten, ca 9,7 miljoner.
Antalet tjänster på biblioteken är 18 personer, som arbetar hel- och deltid. 3 personer
finns på barnavdelningen på huvudbiblioteket. Öppettider timmar per vecka är 42,
exklusive tidningsrummets tider. Investeringar i en ny biblioteksfilial är på gång samt
två nya tjänster där, en bibliotekarie 75% samt en assistent 50 %. Investeringen har
tillkommit på initiativ av kommunstyrelsen och pengar har tillförts bibliotekets
ordinarie verksamhet.

0nO� Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby antogs av komunfullmäktige 1998-
11-26, och har tidigare tagits av den gamla BUK-nämnden. Det finns ett gemensamt
kulturpolitiskt handlingsprogram för Blekinges kommuner och landsting, övergripande
kulturpolitiska mål för Ronneby kommun samt delmål för olika verksamheter.
Delmålen omfattar teater, musik, dans, film, arkitektur och offentlig miljö, bild och
form, lokalt kulturarv och museiverksamhet, barn och ungdomskultur samt bibliotek. I
handlingsprogrammet står att övergripande mål samt delmål skall utvärderas årligen.
Om bibliotek står följande: ”Bibliotekens roll är bl a att stärka demokratin. Biblioteken i
Ronneby lånar utan kostnad ut litteratur och övriga media samt strävar efter att erbjuda
låntagarna en god biblioteksservice. Biblioteken i Ronneby har ett aktivt samarbete med
övriga bibliotek i länet samt med biblioteken vid Högskolan Karlskrona/Ronneby”.
Målen är:

•  att ge alla grupper tillgång till god biblioteksservice oavsett var
man bor inom kommunen

•  att främja intresset för läsning och litteratur, information,
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt

•  att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom
att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier
anpassade till deras behov för att främja deras språkutveckling
och stimulera till läsning

•  att ge kommunens invånare tillgång till interaktiva IT-tjänster för
informationssökning och samhällsservice

•  att medverka till att skolbiblioteket ges en central roll i skolans
arbete genom att skapa en kvalitativt hög standard på
skolbiblioteken och ett ökat samarbete med folkbiblioteken
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•  att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter
genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i andra
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov

•  att bibehålla och utöka samarbete med bibliotek i närliggande
regioner samt med föreningsliv, organisationer och med
Högskolan Karlskrona/Ronneby (Kulturpolitiskt
handlingsprogram för Ronneby, s. 5).

Strategimål 1998 - 2001, baseras på det kulturpolitiska handlingsprogrammet och skall
ses som en strategisk inriktning för verksamheten under en begränsad period.
Strategimålen skall särskilt bevakas och utvärderas under den period de avser. För
biblioteken står följande:

•  att fördela Internetansvaret bland personalen så att varje
arbetslag blir egna experter

•  att jämnt fördela IT-kunskaperna bland personalen så att inte
kunskapen koncentreras till ett fåtal

•  att stärka personalens pedagogiska roll i
biblioteksverksamheten

•  att utöka samarbetet med grundskolan om uppbyggnad av
skolbiblioteken så att varje skolbibliotek upprätthåller samma
kvalitetsnivå samt att utöka samarbetet vad gäller
informationstjänster mellan skola och bibliotek

•  att genomföra projekten BRUK (Bibliotekens Roll i Utbildnings-
och Kunskapssamhället) och Open Library (delprojekt i EU-
projektet Equal) (Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby,
s. 6).

Informationen är hämtad från .XOWXUSROLWLVNW�KDQGOLQJVSURJUDP�I|U�5RQQHE\ samt
Ronneby kommuns hemsida 9lONRPPHQ�WLOO�5RQQHE\���KWWS���ZZZ�URQQHE\�VH�

5.2 Verksamhetsbeskrivning och besök

Jag har valt att först presentera den verksamhetsbeskrivning som presenterats för mig
från bibliotekarierna, vilket innebär att det är så de önskar att verksamheten ska fungera.
Därefter följer den observation jag gjorde, vilket innebär att det var så jag såg
verksamheten under det tillfället jag var där. Jag har också i Ronnebys fall valt att
beskriva den bakgrund som ledde fram till projektet den virtuella skolbibliotekarien.

Eftersom verksamheten i Ronneby bedrivs i projektform kan det vara intressant att
känna till vad som kännetecknar ett projekt. 3URMHNWHWV�SDUDGR[HU är en antologi som
tillkommit för att generalisera och jämföra erfarenheter från projekt inom olika fall och
fält. Författarna är knutna till universitet och har alla arbetat med projektutvärdering.

Projekt har fått en stor spridning inom olika organisationer, aktiviteter och olika
samarbetsrelationer.  ”Att förvaltningar och föreningar bedriver ett eller flera projekt
har blivit regel; hela myndigheter, ämbetsverk och företag organiseras numera på
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projektbasis och en stor del av den akademiska forskningen utförs i projektform”
(Sahlin, 1996, s 13). Anledningen till detta är enligt författaren att statsbidrag till
kommuner och föreningar omvandlas till projektbidrag och att även EU fördelar en del
av sina bidrag på detta sätt. De anser att projektet ger flexibilitet, lokal anpassning och
att de är en effektiv styrform. De kännetecknas av att vara formulerade och kalkylerade,
de har en början, en riktning och ett slut. Antologin tar upp projekt som är avgränsade,
vilket innebär att det är tydligt avgränsat från sin omgivning i t ex tid och målsättning.
Projekten är även utåtriktade, de är riktade mot en bestämd målgrupp som inte själva
varit med om planeringen och de är kollektiva, vilket är vanligt inom organisationer och
samarbetsrelationer. Projektets popularitet anser författaren bero på två motsägelsefulla
konnotationer, dels är de rationella, målinriktade och avgränsade samtidigt som de är
nya, oförutsägbara och gränsöverskridande (ibid,
s 13 f).

I antologin framkommer att kulturprojekt sedan 1970-talet ofta innehållit en
demokratisk målsättning, man vill sprida kultur till ”vanligt folk”. Projekten drivs ofta i
samarbete mellan kommunala förvaltningar och organisationer (Sjöholm, 1996, s 179).
Författaren har följt två fall och finner att projekt kan komma igång på olika sätt, det
kan vara en idé från en blivande projektledare eller från en intressegrupp som sedan
delegerar arbetet till i detta fallet en bibliotekarie. Vidare kännetecknas projektarbetet
av att det skiljer sig från institutionens vanliga verksamhet, gemensamt var att man såg
projektet som någon slags reklam för kommunen, även om det inte var klart uttalat.
Olika förhållningssätt fanns, dels att man såg projektarbetet som en spännande idé utan
tanke på vad det kunde tillföra den ordinarie verksamheten. Det andra sättet såg
projektet som en medveten satsning där man hade en ideologi (ibid, s 201 f).

5.2.1 Verksamhetsbeskrivning för Trandared

Programmet för bibliotekskunskap och informationssökning är för elever från 6 år till
årskurs 6. Biblioteket började arbeta efter programmet hösten 2000. Eftersom
verksamheten är ny är programmet under förändring utefter de erfarenheter som görs
under tiden. Våren 2000 planerade bibliotekarierna för verksamheten i samråd med
lärare och lärde eleverna bekanta sig med katalogen och hitta i biblioteket. Syftet är att
genom ett påbyggnadsarbete steg för steg skola in barnen, från de yngsta till de äldsta, i
biblioteket. Eleverna ska lära sig vilka möjligheter som finns när det gäller
upplevelseläsning och informationssökning. Genom kontinuitet och repetition vill
biblioteket tillsammans med de olika arbetslagen på skolan kunna ge eleverna möjlighet
till en bra övergång till högstadiet och de krav som kommer att ställas där. Dessutom
vill de få eleverna att upptäcka att bibliotek och läsning är både roligt och nyttigt
(Program för bibliotekskunskap och informationssökning för elever från 6 år till årskurs
6).  För närvarande ser programmet ut på följande sätt.

Steg 1. 6-åringar. Elementär bibliotekskunskap. Hur man får lånekort och hur det går till
att låna och lämna tillbaka böcker. Att alla böcker har sin speciella plats. Visning av
bilderböcker och var de finns och att de är färgmarkerade. Vem äger biblioteket och att
man är rädd om böckerna som man lånar. Utöver denna introduktion som är två eller tre
gånger varvar man med enkla bokpresentationer, de träffar grupperna en gång per
vecka.
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Steg 2. Åk 1. Här bygger man på med allmänt ”biblioteksvett”. Hur man står i kö och
andra lånerutiner. De visar olika typer av skönlitteratur med betoning på lättlästa
böcker. De pratar om vad som skiljer skönlitteratur från facklitteratur och genomför
bokprat en gång i veckan för att väcka barnens lust att lära sig läsa och få dem positivt
inställda till biblioteket.

Steg 3. Åk 2. Repetition av tidigare steg. De visar lättare faktaböcker om djur och andra
populära ämnen och hur de är placerade. De visar på ryggmarkeringar och berättar vad
de står för. Även här sker besöken regelbundet.

Steg 4. Åk 3. Fortsatt regelbundna biblioteksbesök med enklare bibliotekskunskap och
bokpresentationer. Informationssökning i olika uppslagsböcker med övningsuppgifter
där barnen kan jämföra uppslagsböcker för att se vad som står om samma ämne. De lär
barnen att titta efter tryckår för att få den mest aktuella uppgiften. Sökning i
bibliotekskatalogen som har andra sökord än uppslagsverk och var sökorden skrivs.
Genomgång av signum som u och x.

Steg 5. Åk 4. Regelbundna biblioteksbesök samt förberedelse inför författarbesök.
Informationssökning med sökstrategi omfattar en lektion för faktaböcker och en för
Internet.

Steg 6. Åk 5. Fortsatt regelbundna besök med fyra lektioner informationssökning där
lektion ett ägnas åt uppslagsverk, lektion två syftar till att låta eleverna bekanta sig med
katalogen, samt att upptäcka att det finns register och innehållsförteckning i många
faktaböcker, lektion tre visar att det att det är lätt att få fram aktuell information i
årsböcker och tidningsartiklar och att det är ett bra tillfälle att lära sig hitta och tänka på
tryckår. Lektion fyra visar på sätt att få fram aktuell information på Internet som kan
vara svår att hitta i böckerna, här tar man upp vad man bör tänka på när det gäller
Internet. Därefter har de en repetition där eleverna söker efter samma ämne i alla
källorna och jämför resultatet.

Steg 7. Åk 6. Repetition av informationssökningen från årskurs 5 uppdelad på fyra
lektioner samt fortsatta regelbundna besök ca en gång per vecka.

Ett bokningsschema för biblioteksbesök finns som lärarna fyller i. Klasserna delas in i
tre grupper för att de ska bli ett lagom antal och biblioteket anser att det är viktigt att en
pedagog är med vid varje tillfälle.

Informationen är hämtad från 3URJUDP�I|U�ELEOLRWHNVNXQVNDS�RFK�LQIRUPDWLRQVV|NQLQJ
I|U�HOHYHU�IUnQ���nU�WLOO�nUVNXUV���

5.2.2 Besök på Ekarängsbiblioteket i Trandared

Ekarängsbiblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek som är placerat på
Ekarängsskolan i kommundelen Trandared i Borås. Biblioteket invigdes våren 1998.
Ekarängskolan har elever från 6 år till årskurs 6 och det finns ca 15 klasser inklusive 6-
åringarna samt en klass med svenska för invandrarbarn. Biblioteket består av två rum, i
entrérummet finns lånedisk, bokuppsättningar på sedvanligt sätt, en mindre läshörna
samt i bakre delen två rymliga dataavdelningar med tre datorer på varje ställe. Det andra
rummet har ett långt avlångt bord i mitten med sittplatser, i ena hörnet finns en
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soffgrupp, i ett annat hörn finns en mindre datorhörna med två datorer och runt
väggarna står bokhyllor. När jag besöker biblioteket ska en grupp elever lära sig söka
information via artikeldatabasen PressText. Det är en grupp på åtta elever som går i
årskurs fem, tre flickor och fem pojkar samt en lärare.

Bibliotekarien berättar för eleverna om artikeldatabaser och om dagens övning i
PressText, vilka tidningar som ingår osv. Bibliotekarien delar ut ett arbetsmaterial och
berättar hur de ska följa det, det är kopior på Presstexts söksidor. Hon förklarar vad man
ska skriva sökorden och att man kan använda sig av RFK, HOOHU, LQWH i samband med
frassökning. Därefter delar eleverna upp sig två och två och arbetar framför datorerna
med att besvara frågorna de fått. Sökundervisningen pågick mellan kl.10.40 – 11.20.

5.2.3 Verksamhetsbeskrivning för Ronneby

Ronneby biblioteks informationssökning för årskurs fyra och sex kallas för Ledtråden
och startade läsåret 1999-2000. Undervisningen är uppdelad på sex lektioner då elever
samt läraren kommer till biblioteket. Barnen arbetar två och två och bör vara indelade
innan de kommer till biblioteket. Efter första läsåret delades det ut en utvärdering, en
för lärare och en för elever som en hjälp för att biblioteket ska kunna förbättra sitt arbete
(Ledtråden skolåret 2000-2001).  Lektionsplaneringen ser ut på följande sätt.

Besök 1. Eleverna får en genomgång av hur bibliotekets skönlitterära böcker är ordnade
på barnavdelningen. De blir visade hur katalogen fungerar. Barnen får arbeta praktiskt
med bilder av bokomslag där endast titeln är angiven. Eleverna ska söka upp titeln i
katalogen och ta reda på författare och signum. Därefter ska de hämta boken på hyllan
och ställa den i alfabetisk ordning på en vagn.

Besök 2. 4:orna får göra alfabetiseringsövningar med skrivna kort. De som blir snabbt
klara får sortera böcker alfabetiskt i en speciell hylla.
6:orna får en genomgång av barnavdelningens fackboksuppställning och en repetition
av hur katalogen fungerar. Därefter en liknande övning som vid besök 1, fast denna
gång med fackböcker.

Besök 3. Inför det besöket behövs lärarnas hjälp, genom att de en vecka innan besöket
ska meddela vilket fackområde de vill att biblioteket ska arbeta med, med anknytning
till vad som läses i skolan eller något som eleverna forskar i.
4:orna får en genomgång av fackböckernas uppställning. Därefter frågor på
ämnesområdena läraren valt annars finns det standardfrågor. Barnen kan använda
katalogen.
6:orna får en grundligare genomgång av katalogen och därefter frågor efter önskemål,
annars standardfrågor.

Besök 4. 4:orna får en genomgång av Bra Böckers lexikon och hur man hittar i den.
Praktiska övningar med frågor.
6:orna får samma som fyrorna men de använder Nationalencyklopedin.

Besök 5. Eleverna får arbeta med Internet, där man använder sig av ”den virtuella
skolbibliotekariens” kvalitetskontrollerade länkar och barnen får söka information med
hjälp av frågor. Även här kan läraren komma med förslag på ämnesområden senast en
vecka före besöket.
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Besök 6. En slutövning på allt eleverna lärt sig vid tidigare besök, anpassad efter de
olika åldrarna på barnen.

Informationen är hämtad från /HGWUnGHQ�VNROnUHW����������

5.2.4 Den virtuella skolbibliotekarien

Projektet den virtuella skolbibliotekarien är ett samarbetsprojekt mellan Ronneby
kommun och Statens kulturråd, projektansvarig är en bibliotekarie vid Ronneby
bibliotek och  projektet finansieras av Statens kulturråd. Efter avslutat projekt blir
verksamheten permanent. Redan innan projektpengar söktes från Statens kulturråd hade
beslut tagits att förändra en assistenttjänst till en bibliotekarietjänst med särskilt ansvar
för skolorna, det innebär att verksamheten kan fortsätta som förut efter avslutat
projekttid.

Projektet består av tre delar och beskrivs på följande sätt:

���$WW�ELEOLRWHNDULHQ�DOOWLG�VND�YDUD�WLOOJlQJOLJ�I|U�HOHYHU�RFK�OlUDUH�XQGHU

DUEHWVWLG� bibliotekarien är utrustad med mobiltelefon och har en fast telefontid på
biblioteket. På skolorna använder hon sig av en bärbar dator och kopplar in sig på
respektive skolas nätverk.

���$WW�XQGHUYLVD�OlUDUH�RFK�HOHYHU�RP�KXU�PDQ�V|NHU��YlUGHUDU�RFK�VDPPDQVWlOOHU
LQIRUPDWLRQ, bibliotekarien har valt att arbeta i klassrummet, direkt med elever och
lärare, hon når på det sättet även lärare som är ointresserade av datoranvändning.
Utbildningen börjar med att hon möter läraren och diskutera ämnet som ska studeras.
Därefter är det dags att möta eleverna där hon berättar varför hon är i skolan och vad de
ska arbeta med, hon informerar om olika sätt att söka information och vikten av att välja
relevanta källor. Alla barn i klassen får en genomgång vid datorn där bibliotekarien
visar användbara länkar, hur man använder bibliotekskatalogen, en sökmaskin,
länkskafferier databaser mm.

På folkbiblioteket tar man emot klasser från innerstadens skolor, och har sedan länge
arbetat med bokprat. Nu får istället alla fyror och sexor lära sig informationssökning,
som traditionell biblioteksundervisning (att förstå sambandet mellan bibliotekskatalogen
och det som finns på hyllorna), hur man använder uppslagsverk, hur man väljer källa
beroende på vad man söker, hur man arbetar med sökning på Internet.

���$WW�E\JJD�XSS�HWW�JHPHQVDPW�PHGLDEHVWnQG�VRP�VNRORUQD�NDQ�DQYlQGD�VLJ�DY�

den kallas skolpoolen, och arbetet med att bygga upp den var påbörjat innan projektet
påbörjades. Skolpoolen är en mediasamling bestående av böcker skön och fack, artiklar,
filmer, musik, CD-rom och länkar.

Informationen är hämtad från 'HQ�YLUWXHOOD�VNROELEOLRWHNDULHQ�samt��Ronneby kommuns
hemsida 9lONRPPHQ�WLOO�5RQQHE\���KWWS���ZZZ�URQQHE\�VH�

Det kan vara bra att känna till pågående eller avslutade verksamheter som har
anknytning till projektet ”den virtuella skolbibliotekarien”. De är följande:
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6NROSRROHQ är en gemensam resurs för skolorna där sammanställningar gjorts ämnesvis
inom skön- och facklitteratur. Genom beställningsservice via e-post kan elever och
lärare skriva in önskemål på material, tillsammans med uppgifter om beställaren och när
materialet senast behövs. Det finansieras av Ronneby bibliotek, tidigare av Statens
kulturråd.

%RNYlOMDUHQ�RFK�%RNYlOMDUHQ�-XQLRU är ett system som erbjuder användaren att på
webb hitta skönlitteratur inom ett visst ämnesområde, det finns olika kategorier för olika
åldersgrupper, för närvarande finns några tusen poster i systemet. Låntagaren kan även
skicka in egna lästips som man vill förmedla till andra. EU-projektet Equal står bakom
systemet.

7MHMGDWRUQ är ett avslutat projekt som pågick i Ronneby mellan 1995 och 1999 och
syftade att få tjejer att ”ta för sig” vid datorerna. Samma person som arbetar med ”den
virtuella skolbibliotekarien” arbetade med Tjejdatorn. Projektet finansierades av KK-
stiftelsen6.

PDPPD�GRWWHU�FRPH är också ett avslutat EU-projekt inom programmet DIALOGUE
med syfte att överbrygga klyftor i informationssamhället, det pågick från januari 1998
till juni 1999, i Ronneby arbetade man med stödja flickor och deras mammor i att
utforska datorn. Samma bibliotekarie som i ”Den virtuella skolbibliotekarien” arbetade
med projektet.

5.2.5 Besök på huvudbiblioteket i Ronneby

Biblioteket är beläget i centrum av staden. Lokalerna är ljusa och öppna. I entréplan
finns tidningsrum, lånedisk och skön- och facklitteratur, här finns också barn- och
ungdomsavdelningen. För tillfället finns sex datorer tillgängliga för allmänheten. Vid
mitt besök på biblioteket ska en grupp elever lära sig söka i bibliotekets katalog och bl a
finna böckerna på hyllorna. Deltagarna går i årskurs sex, och det är 23 barn varav tio
flickor, läraren är närvarande. Det är tredje gången som gruppen är på biblioteket för att
lära sig söka i katalogen. Två bibliotekarier ska leda undervisningen. Den ena
bibliotekarien börjar med att repetera vad barnen lärde sig vid de tidigare besöken och
därefter går de igenom hyllorna för att visa olika signum. Uppgifterna delas ut, det är
sex frågor i 13 olika ämnen. Eleverna får jobba två och två för att besvarar frågorna.
Bibliotekarierna finns till hands och hjälper till när det behövs. Eleverna arbetar
koncentrerat och verkar inte ha några större svårigheter med uppgifterna. Efterhand som
de blir klara lämnas uppgifterna in och de får leta efter böcker att låna hem och när alla
har lånat sina böcker samlas gruppen för en kort avslutning. Eleverna är på biblioteket
kl. 9.00 - 9.40.

                                                 
6 KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling) bildades av svenska staten 1994 när
löntagarfonderna avvecklades. Stiftelsens har som mål att främja kompetensutveckling och att skapa
förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Stiftelsens uppdrag är bl a att främja användandet av IT, utveckla
samarbete mellan näringsliv, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Skapa förutsättningar för
ekonomisk tillväxt. Stiftelsens uppdrag är bl a att främja användandet av IT, utveckla samarbete mellan
näringsliv, universitet, högskolor och forskningsinstitut (Välkommen till KK-stiftelsen,
http://www.kks.se).
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5.3 Intervjumaterialet

Jag kommer att redovisa intervjumaterialet i två huvudavdelningar. Den första
avdelningen kommer att handla om informanternas åsikter om bibliotek, skola och IT.
Den andra avdelningen handlar informanternas åsikter om den undersökta
verksamheten. I varje avdelning kommer jag att ha underavdelningar som ska behandla
de likheter eller skillnader jag funnit i materialet, detta för att göra det hela mer
läsvänligt. De likheter respektive skillnader jag funnit beskrivs kort i punktform i början
av varje avdelning, därefter redovisas materialet. Efter varje avdelning har jag gjort en
kort sammanfattning.

5.3.1 Informanterna

För att göra det tydligt för läsaren har jag valt att ge varje informant sin egen beteckning
som jag använder vid direktcitat i texten. Här följer en kort presentation av de personer
jag intervjuat i 7UDQGDUHG:

ELEOLRWHNDULH����7E�� har arbetat sedan mars 2000 på Ekarängsbiblioteket och det är
hon som håller i informationsundervisningen för eleverna. Hon har arbetat som
bibliotekarie i sex år, och har tidigare vikarierat bl a på skolbibliotek och folkbibliotek.

ELEOLRWHNDULH����7E�� utexaminerad 1975 och har arbetat i kommunen sedan 1980, i
kommundelen sedan starten 1992 då det startades ett bibliotek på fritidsgården i
kommundelen.

PHOODQVWDGLHOlUDUH�7P� arbetar som biträdande rektor på Ekarängsskolan, och som
lärare i årskurs fem.

SROLWLNHU����7S��� representerar centerpartiet och är ordförande i kulturnämnden
Trandared sedan denna mandatperiod, var dessförinnan vice ordförande. Tidigare
gruppledare för sitt parti, sitter med i kommunstyrelsen.

SROLWLNHU����7S��  representerar socialdemokraterna, han har suttit med i
kommundelsnämnden sedan starten 1992, är vice ordförande i kommundelen. Tidigare
politiker i personalnämnden och i revisionen.

,7�DQVYDULJ��7,7��är anställd som IT-ansvarig i kommundelen Trandared sedan 1996,
han arbetade tidigare som lärare på Ekarängsskolan, han arbetar även 50 % som IT-
samordnare i Borås kommun.

De personer jag intervjuat i 5RQQHE\ är:

ELEOLRWHNDULH��5E, har sedan 1984 arbetat med barnverksamhet i olika former på
Ronneby bibliotek. Arbetade först som assistent, gick distansutbildningen på
Bibliotekshögskolan i Borås 1992-95, arbetade 1995-99 med ett projekt som hette
Tjejdatorn, som startade på biblioteket och som sedan fortsatte på skolorna. Arbetar
sedan hösten 1999 med projektet ”den virtuella skolbibliotekarien”, nu 20 tim/vecka
resterande 20 tim på huvudbibliotekets barnavdelning. Egentligen är det meningen att
hon ska arbeta 35 tim/vecka med projektet och 5 tim/vecka på biblioteket men p g a
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personalbrist har dessa förändringar skett, vilket innebär att projektperioden förlängs,
det skulle pågå till sommaren 2001 men förlängs t o m höstterminen 2001.

PHOODQVWDGLHOlUDUH��5P�� har arbetat som lärare i många år, undervisar nu en årskurs 4
på Slättagårdsskolan i Kallinge, som är en låg-mellanstadieskola i Ronneby kommun

SROLWLNHU��5S, representerar socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden, har
tidigare varit ordförande i kulturnämnden (som fanns före BUK-nämnden)

LQIRUPDWLRQVDQVYDULJ��5L��arbetar med IT-baserad information, i kommunen finns även
en IT-enhet som är teknisk inriktad.

5.3.2 Informanternas åsikter om bibliotek, skola och IT

Här följer de likheter jag funnit när jag bearbetat intervjumaterialet.

•  Politiska beslut rörande biblioteksverksamheten anser alla vara viktiga.
•  Politikers kunskap om IT anses tveksam av de övriga informanterna.
•  Samarbete skola och bibliotek är ett mål för politikerna i båda fallen. Enighet

finns i nämnderna när det gäller IT.

Politiska beslut

Såväl bibliotekarier som lärare anser att de politiska besluten är viktiga, framför allt
anser bibliotekarierna i Trandared att det är viktigt vad politiker prioriterar när det gäller
resurser (personal, datorer, anslag o s v).
Personalen på biblioteket i Trandared utformar själva verksamheten, bibliotekarierna
har kommit med förslag till lärarna som sedan fått ha synpunkter. Personalen kan
initiera mål som de presenterar för politikerna för att se om dessa bejakas eller inte.

Läraren i Trandared anser att när politikerna beslutade att de två integrerade folk- och
skolbiblioteken skulle startas och ersätta det gamla biblioteket var det helt och hållet ett
politiskt beslut. Att få utökad personal anser hon är få verksamheter förunnade i dessa
tider. Hon tror att det också kan handla om en rättvise- och framtidsfråga, eftersom en
så stor del av eleverna har invandrarbakgrund på skolan vill politikerna satsa på språket
och läsandet. Hon tror inte enbart att det är en politisk fråga eftersom det är tjänstemän
som bereder frågorna, och då kan det ha betydelse hur drivande tjänstemännen är, hur
stort intresse och vilken kunskap de har som för fram idéerna till politikerna.

Politikerna i Trandared anser att de tar besluten men de är inte insatta i detaljerna, de
tycker att nämnden har ett bra grepp om vad som görs, hur långt man har nått osv. De
tror att Trandared ses som en föregångare bland kommundelarna i Borås.

I Ronneby fanns en tveksamhet om vikten av de politiska besluten, bibliotekarien där
svarade att politiska beslut angående projektet inte fanns. Men det fanns
framtidsstrategier från förra nämnden om samarbete som varken hon eller skolan kände
till. Läraren i Ronneby anser att politiska beslut är viktiga för att de ger pengar till
verksamheten.
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3ROLWLNHUV�NXQVNDS�RP�,7

På frågan om politikers kunskap om IT svarar den IT-ansvarige i Trandared att den egen
nämnden (Trandared) är väldigt intresserad, och att de var den första kommundelen som
fått en IT-ansvarig. Han känner ett bra stöd av politiker och chef och säger att kan man
bara motivera något tillräckligt bra går det att genomföra.
För övrigt i Borås kommun anser han att det går långsamt, reformer som att alla skolor
ska få bredband med fördelade datakostnader centralt, har inte gett resultat. Kommunen
har inte heller satsat egna pengar på ITiS (som gäller 600 lärare i kommunen) på samma
sätt som andra kommuner i den storleken har gjort.
Han har just gjort ett diskussionsforum på Internet, ingen politiker i kommunen har hört
av sig angående det, vilket han tycker är märkligt. På kommunens nät finns 2000
datorer och ca 15000 användare.  ”Det ifrågasätts inte alls även om det går åt så stora
summor pengar” (7,7).�Han tror att politikerna inte har tillräcklig kunskap.

I Ronneby anser den informationsansvarige att politikerna inte är drivande eller
tongivande. Det är tjänstemän som har drivit IT-frågorna, ”Det finns inget uttalat
önskemål från politiker” (5L.). Ronneby hade tidigt en kommunal webbplats. Redan
1994 syntes de på Internet, något politiskt beslut angående det togs aldrig och ingen
visste om det skulle bli bestående. Han hade önskat att politikerna hade varit mer
intresserade. Han berättar om e-demokrati (kommunikation via Internet) i kommunen.
Ingen politiker har sagt att de vill använda Internet för att kommunicera med
medborgarna och i Ronneby fungerade e-demokrati endast inför valet 1998, när alla
partier var delaktiga. Han anser att ett skäl till att politikerna inte visar intresse kan vara
att de har ekonomiskt ansvar.

6DPDUEHWH�VNROD�RFK�ELEOLRWHN��(QLJKHW�ILQQV�L�QlPQGHUQD�QlU�GHW�JlOOHU�,7

Såväl politikerna i Trandared som politikern i Ronneby anser att ett samarbete mellan
skola och bibliotek är ett mål. I Trandared anser politikerna att biblioteken har en
oerhört viktig roll i informationssamhället, dels genom tillgången till bibliotek och till
bibliotekaries kunskap. ”Skolan och biblioteken arbetar väldigt tätt tillsammans i
Trandareds kommundel” (7S��7S�). De anser att det var en lyckad satsning att flytta in
biblioteket i skolan. Varför biblioteken integrerades vet de inte. ”Det fanns en idé
någonstans” (7S��7S�). De säger också att en politisk enighet om integrationen av
biblioteken fanns.

I Ronneby vill politikern att alla bibliotek i kommunen ska vara kvar, men det har varit
diskussioner om att filialer ska läggas ned, vilket lett till protester bland
kommuninvånarna. Kommunstyrelsen beslutade nyligen att öppna ett nytt
filialbibliotek, men han ser ett dilemma med att skapa fler bibliotek när finansieringen i
framtiden är oklar. Politikerna lämnar riktlinjerna till tjänstemännen och får rapporter
om bl a utlåning och öppethållande. Politikern i Ronneby är för ett samarbete mellan
skola och bibliotek. Han tycker att skolan är en sluten värld och att det är viktigt med
projekt där skolan kommer in så att specialister kan få arbeta tillsammans och få
kunskap om varandras yrken.
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I Trandared och i Ronneby svarade politikerna att det funnits en enighet inom partierna
i nämnderna om hur de ska arbeta med IT. I Ronneby har nämnden inte egen majoritet,
men det har inte varit några större partipolitiska skillnader. ”Alla har hoppat på IT-
samhället” (5S).

6DPPDQIDWWQLQJ: Av svaren framkom att de politiska besluten var viktiga, eftersom
det var därifrån resurserna till verksamheten kom, framför allt i Trandared som fått en
ökad budget och gjort en satsning på biblioteken. Politikerna låter bibliotekspersonalen
utforma verksamheten och får rapporter från fältet. De IT-ansvariga ansåg inte att
politikerna hade så stor kunskap om IT, det var främst tjänstemännen som drev frågan
och kom med visioner. Politikerna sa att det fanns en enighet i nämnderna om hur de
skulle arbeta med IT, de var också ense om att samarbete skola och bibliotek var viktig.

Jag har funnit följande skillnader i intervjumaterialet.

•  Det finns skillnader i hur aktivt man arbetar med de politiska målen i de båda
fallen, liksom kunskapen om statens riktlinjer.

•  Ronneby har stor erfarenhet av att arbeta med projekt och söka externa medel
och är starkt profilerat som IT-kommun i Sverige.

•  IT-ansvarig utbildar lärare i Trandared.

De politiska målen och kunskapen om statens riktlinjer

Politikerna i Trandared anser att de har en duktig IT-ansvarig, de lägger ut alla protokoll
på nätet och arbetar med att göra hemsidan bättre och lättillgängligare. Kommundelen
var tidig med att lägga en hemsida på Internet, det berodde på intresserade tjänstemän
och politiker. De anser att det måste finnas ett stort antal datorer på skolorna och det har
de satsat på.
Demokratiutredningen har remitterats till nämnderna i Borås. Trandared har ”tyckt till”
om den och fått bl a följande impulser. Att lägga ut information om sig själva på
Internet och att stå bakom en remiss från socialdemokraterna om att starta ett
ungdomsparti. Dessutom föreslog de att man i framtiden skulle kunna göra direktval
(personval) till kommundelsnämnden. I framtiden vill de fortsätta på den inslagna
vägen. Eventuell är en nyanställning av bibliotekarie på gång. ”De vill ge alla
medborgarna möjlighet att nå fram i IT-djungeln samt göra tillgängligheten närmare till
de politiska besluten” (7S��7S�). Grundtanken med kommundelsreformen var att
komma varandra närmare, det målet har inte nåtts anser de, det måste de bli bättre på.

Politikern i Ronneby svarar att de kulturpolitiska målen gjordes av den tidigare
nämnden. ”Tyvärr är målen hyllvärmare” (5S), anledningen till att det är så säger han
bero på nämndens nya organisation och de besparingskrav nämnden fått från
kommunfullmäktige.  Meningen är att fortsätta arbetet med de kulturpolitiska målen.
Statens riktlinjer t ex IT som demokratifråga har inte tagits upp på nämndmötena, han
tror att det kan vara annorlunda i andra kommuner. ”Det har fallit sig naturligt p.g.a. av
att Ronneby har varit en spjutspets där biblioteken ska vara i fronten” (5S).

5RQQHE\V�HUIDUHQKHW�DY�DWW�DUEHWD�PHG�SURMHNW

Ronneby kommun har arbetat mycket med projekt. Politikern anser att projekt bygger
på ”luftpengar” till t ex lokaler. Vidare tycker han att om projektet slår väl ut ska de
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inlemmas i verksamheten och han ser det som den största svårigheten. Men han tycker
att projekt ingår i den ekonomiska verkligheten och att man måste våga prova, han tror
också att projekt kan ge personalen stimulans. Projektförslagen kommer från
personalen, det är de som söker pengar och lägger fram förslagen till nämnden som
oftast godkänner dem. Han anser att det är viktigt att lyssna på personalen och tror att
projekt kan ge reklam för kommunen. Nämnden har fått rapport om ”den virtuella
skolbibliotekarien”, som bygger på ett tidigare projekt, Tjejdatorn, vilket var ett viktigt
projekt, anser han.
Resursförstärkning har tillkommit, bl a från Statens kulturråd och KK-stiftelsen, han
anser att det är viktigt att personalen avgränsas till det arbete som projektet innebär och
inte blir indragen i andra arbetsuppgifter.

Informationsansvarig i Ronneby tror att om projekt som arbetsform ska bli lyckat beror
det på vad det är för typ av projekt. Han tycker inte att kommunernas organisationer är
lämpliga för projekt och anser att det inte är fel på projekten, utan på organisationen.
Vidare tror han att somliga tycker att det är bra med projekt för kommunen får pengar
för det. Oftast tycker han det finns en försiktig hållning till projekt. Ronneby har fått en
internationell uppmärksamhet för att de varit med om internationella projekt och han
tror att det gett en bra reklam till kommunen

Informationsansvarig i Ronneby berättar att kommunfullmäktige startade ett långsiktigt
projekt som kallades för Projekt 2003, med syfte att göra IT till en demokratisk
rättighet. Vid ombyggnad av biblioteket kunde uppbyggnad ske för vad de kallade
Forum Ronneby, där även filialbiblioteken blev involverade. Det finansierades på olika
vis, extern finansiering kunde ske när de hade en referenspunkt och kunde visa mer
konkret vad som pågick. Det var olika finansiärer, bl a KK-stiftelsen.

Ett internationellt projekt, DIALOGUE, innebar att man försökte nå fram till grupper
som riskerade att komma utanför i informationssamhället. I Ronneby hette projektet
mamma.dotter.come. Det har fortsatt med andra projekt, Open library eller
Bokväljaren.1994 tillkom Equal, som är ett EU-projekt och finansieras av EU.
Informationsansvarig tror att ”framgångsfaktorn”, i synnerhet för en liten stad som
Ronneby, beror på att om det finns engagerade personer är det lätt att få resultat. De kan
blomma upp lättare än i en större stad men nu tror han att det behövs nytt blod i
processen.
Han säger att det krävs övertygelse från ledningen om vad man vill komma och de ska
peka ut en färdriktning, han nämner 24-timmarstillgänglighet, ”Ronneby kan luta sig
tillbaka och låta någon annan fixa det eller sitta i en av de första vagnarna med allt vad
det innebär både positivt och negativt” (5L). Han ser inte att kommunledningen är
tillräckligt tydlig i det avseendet. Mycket beror på vilken anda som finns i en
organisation. ”Vi har inte haft så mycket som lyst i Ronneby därför har IT märkts” (5L).

,7�DQVYDULJ�XWELOGDU�OlUDUH�L�7UDQGDUHG

Politikerna i Trandared säger att resursförstärkning från annat håll inte har gjorts, men
personalutökning har skett p g a ett gott bokslut för 1998, samt en utvidgad ram från
kommunfullmäktige som gjorde att de kunde anställa ytterligare en bibliotekarie.

IT-ansvarig i Trandared berättar om ITiS, som är ett rikstäckande projekt. Arbetslag på
skolan anmäler sig till programmet som motsvarar tre veckor i tid och ska godkännas av
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kommunen. Lärarna får en egen dator, Trandared började med ITiS 1999 och
Ekarängsskolan har fyra arbetslag av fem med. När så många lärare får egna datorer (ca
40 % av landets lärare) kommer troligen inställningen till tekniken att förändras tror den
IT-ansvarige.

IT-ansvarig i Trandared berättar att har haft utbildning med lärare i kommundelen en
dag i veckan, de fick bl a lära sig bildspel, att göra webbsidor, hur man gör en
skoltidning och ordbehandling. Han har även kurser i seniorsurf och kurser för
fritidspedagoger i etiska problem med Internet. Lärarnas tidsbrist skapar problem.  Nu
skall eleverna själva kunna lägga ut vad de gör på nätet. Han anser att det är bra med
datorer på biblioteket för elever som inte haft datorer hemma, det gäller särskilt för
elever på Ekarängsskolan, där många har invandrarbakgrund. Han tycker att kommunen
ska ta ett större ansvar för lärarutbildning och tror att det finns en fara i att skolan
skickar eleverna till biblioteket för att söka istället för att lärarna lär dem det.

6DPPDQIDWWQLQJ: Såväl Ronneby som Trandared har mål för biblioteksverksamheten. I
Ronneby ligger de ”på hyllan”, medan Trandared arbetar aktivt med dem. I Ronneby
har nämnden fått ett sparkrav och koncentrera sig på det tills vidare, medan Trandareds
nämnd har fått förstärkning och planerar att utöka biblioteksverksamheten. Ronneby har
sedan tidigare stor erfarenhet av att arbeta i projekt på olika nivåer och också att söka
externa medel för dessa. Ronneby har skapat sig ett namn som IT-kommun och arbetar
med hur de ska gå vidare. Trandared har en IT-ansvarig som arbetar dels med tekniken
och dels med utbildning.

5.3.3 Informanternas åsikter om verksamheten

Här följer de likheter jag funnit när det gäller verksamheterna.

•  Verksamheterna är nystartade och under uppbyggnadsstadiet. Anledningen till
att verksamheterna startades beror i båda fallen på att bibliotekarierna tyckte att
eleverna hade dåliga kunskaper om hur de skulle söka information.

•  Bibliotekarierna har genom eget intresse och erfarenheter från tidigare arbete
fått sin kompetens att arbeta med verksamheten.

•  Målen är desamma för de undersökta verksamheterna, att lära eleverna att söka
och värdera information. Det finns en planering för hur verksamheten ska ske på
båda ställena. De intervjuade ser alla IT som ett komplement till andra källor.

•  Det finns ett framtidsperspektiv för verksamheterna i de båda fallen.

9HUNVDPKHWHU�XQGHU�XSSE\JJQDG

I Trandared startades verksamheten när bibliotekspersonalen upptäckte att när eleverna
skulle forska ville de att personalen skulle söka information åt dem. Eleverna kunde inte
söka i katalogen själva. Verksamheten startade under vårterminen 2000. Personalen
gjorde en planering där de började med att lära ut katalogen för att eleverna skulle söka
och finna böcker i deras eget bibliotek och funderade på resten av upplägget, som
startade i nuvarande form höstterminen 2000.
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I Ronneby inledde bibliotekarien med att åka runt till alla 17 grundskolor i kommunen
och informera lärarna. Hon berättade hur hon hade tänkt arbeta, lärarna fick komma
med önskemål. ”En stor tystnad uppstod och det var inte många som hörde av sig med
åsikter”, (5E). Hon började arbetet efter egna planer, Hon träffade därefter lärarna igen
och hörde efter hur det fungerade och arbetade med att bygga vidare på de relationerna
hon fått från projektet Tjejdatorn.

Tidigare hade hon suttit på huvudbiblioteket, men märkte att barnverksamheten där
slukade hennes tid mer och mer. Hon valde därför att vara en dag i veckan på
Slättagårdsskolan eftersom de hade visat störst intresse. Hon städade och gallrade
böckerna i skolbiblioteket eftersom de ville ha undervisningen där, men uppställningen
fungerade inte. I Ronneby har varje skolbibliotek sin egen uppställning (ej SAB-
systemet). Istället planeras biblioteksundervisning på biblioteksfilialen för nästa termin.
Bibliotekarien anser att det är meningslöst att undervisa i skolbiblioteket när systemet
bara finns på den skolan (vilket hon tycker kan vara svårt att säga till personalen som
sköter skolbiblioteket).

Startandet av verksamheten�berodde på att när hon var ute med projektet Tjejdatorn,
fick hon se skolbibliotekens dåliga standard. Och att tjejerna hade svårt att söka och att
sovra information, även om de var vana att arbeta med datorer. Hon slog samman
skolpoolstankarna (tidigare projekt) med informationssökningstankarna och sökte och
fick pengar från Statens kulturråd. ”Jag tror att det skulle behövas tio år för att lära alla
att forska, innan projektet startade trodde jag att det skulle gå mycket snabbare” (5E).

%LEOLRWHNDULHUQDV�LQWUHVVH�RFK�NRPSHWHQV

Bibliotekarie 1 i Trandared har fått sin kompetens genom att hon tagit med sig kunskap
från andra arbetsplatser, bl a ett gymnasiebibliotek som hon ansåg hade ett bra koncept.
Bibliotekarien i Ronneby har fått sin kunskap genom eget intresse och hon har även
hämtat mycket inspiration från Monika Nilsson7 som hon anser vara en guru inom
skolbiblioteksområdet. Samma bibliotekarie har även varit med i projektet Kolla källan
från Skolverket, där hon lärde sig mycket. De har lärt mig mycket av barnen och av
deras frågor, från lärarna genom att se hur de arbetar. Kompetensen har vävts samman
från olika håll. Ett intresse för datorer finns också med i bilden.

6|ND�RFK�YlUGHUD�LQIRUPDWLRQ�lU�PnOHQ�I|U�GH�XQGHUV|NWD�YHUNVDPKHWHUQD

Målet för verksamheten i Trandared är att när eleven går i 6:an ska de kunna hitta
information i olika källor, det är en anledning till att de använder sig mycket av
uppslagsböcker och jämförelse, för att eleverna ska se att vissa saker går lättare att finna
i en viss källa. ”I målsättningen för biblioteksverksamheten i Trandared ligger att alla
kommuninvånare ska kunna tillgodogöra sig information och då blir det väldigt svårt
för den yngre åldersgruppen att tillgodogöra sig det om man inte vet hur man ska bära
sig åt” (7E�). Personalen vill att eleverna ska vara rustade till detta när de börjar på
högstadiet, samtidigt som det ligger i linje med det uppsökande arbetssättet som bedrivs
i skolan och som kräver en större aktivitet av varje enskild individ.

                                                 
7 Monica Nilsson arbetar som skolbibliotekarie på Björnekullaskolan i Åstorp. Hon gav 1998 ut boken
Skolbiblioteket – skolans informationscentrum.
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Målen i Ronneby är att få igång ett bra samarbete med skolorna, att få barnen att bli
”informationsläskunniga”, att kunna hitta och värdera information, information från
bilder, texter, ljud, ”Information Literacy” kallar bibliotekarien det.

Bibliotekarien i Ronneby tycker att IT är en mycket bra informationskälla, men att det
kräver mycket för att man ska kunna hitta bra information där. Samtidigt säger hon att
böcker är oslagbara, för att de är lättare att ta till sig.�Läraren i Ronneby anser att IT
som informationskälla tar lång tid, men man kan få färsk information i motsats till
läroböckerna. ”Det är viktigt att vara kritisk, vilket eleverna inte är i dessa åldrar, det är
lärarna som ska lära dem det, det gäller all verksamhet att lära dem vara kritiska” (5P).

Det finns ett framtidsperspektiv för verksamheterna i de båda fallen

Inför framtiden finns förhoppningar om att verksamheterna skall bestå och att man
förändrar upplägget på det då och då. I Trandared vet man inte om upplägget fungerar
förrän eleverna börja söka i olika källor själva, från början ansåg bibliotekarie 1 att hon
hade för hög nivå i undervisningen, vilket hon har fått förändra efterhand. Hon hoppas
att eleverna ska kunna använda sig av kunskapen när de forskar, men anser att det är för
tidigt att säga om det fungerar ännu och tror att mycket beror på lärarna om eleverna
kan använda det de lär sig. Bibliotekspersonalen är därför måna om att lärarna ska vara
med under undervisningen för att eleverna  ska använda källorna både när de är på
biblioteket och på lektionerna.

I Ronneby är bibliotekariens grundtjänst nygjord på 30 tim. med speciellt ansvar för
skolan vilket innebär att bibliotekarien kan fortsätta kontakten med skolan som förut när
projekttiden är slut. Läraren i Ronneby har märkt att hennes nuvarande elever är mer
vakna när det gäller att finna information än tidigare årskurser, och anser därför att det
viktigt att samarbetet med biblioteket får fortsätta.

6DPPDQIDWWQLQJ: De likheter jag funnit är att båda de undersökta verksamheterna är
nystartade och anledningen till att man började med dem berodde på att bibliotekarierna
upptäckte att elever hade dåliga kunskaper i att söka information. Målen är att lära
eleverna att söka och värdera information, det gäller för alla källor och bibliotekarier
och lärare ser alla på IT som ett komplement till andra källor. Det finns en planering för
verksamheten och ett framtidsperspektiv, vilket innebär att det finns möjligheter att
fortsätta och förbättra verksamheterna. Slutligen har de bibliotekarier som håller i
verksamheten skaffat sig kompetens genom tidigare arbeten, genom eget intresse och
genom att lära sig under tiden verksamheterna pågår.

Skillnader jag funnit i verksamheten är följande:

•  Projekt respektive permanent verksamhet i inledningsfasen. Olika
förutsättningar som beror på kommunens organisation. Resursförstärkning från
annat håll i Ronneby.

•  Samarbetet med skolan och lärarna och lärares kunskap om verksamheten skiljer
sig.
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Olika förutsättningar beroende på kommunens organisation

I Ronneby drivs verksamheten i form av projekt, men kommer att bli en basverksamhet.
Bibliotekarien i Ronneby anser att ”projekt som arbetsmetod är alldeles utmärkt om
man vill prova någonting och se om det kan fungera eller om det är en tidsbegränsad
verksamhet” (5E). Däremot anser hon inte att permanent basverksamhet bör ske i
projektform, men att många projekt blir permanentade. Det var hon som initierade
projektet ”den virtuella skolbibliotekarien”, hon ser det som en bra marknadsföring om
det uppmärksammas utanför kommunen.�I Trandared var verksamheten redan från
starten en del av den permanenta verksamheten.

6DPDUEHWHW�PHG�VNRODQ

I Trandared är samarbetet med lärarna viktig, inget samarbete sker med det andra
biblioteket i kommundelen som också är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Detta
anser bibliotekarierna bero på att det är olika typer av skolor. Bibliotekarierna anser att
de har mer tid med eleverna här än på den andra skolan, som har fler elever men samma
antal biblioteksanställda.” Påbud om samverkan har funnits i kommunen länge, speciellt
sedan kommundelarna skapades, därav samarbetet med skolan” (7E�).

Läraren i Trandared anser att metoden för bibliotekets informationssökande fungerar
utmärkt. Hennes klass började med verksamheten under hösten och hon antar att
verksamheten fortfarande är under uppbyggnadsstadiet, att det håller på att finna sina
former. Samverkan mellan biblioteket och skolan fungerar bra. Målen för verksamheten
har diskuterats med pedagogerna på skolan och varje enskild pedagog har haft möjlighet
att göra förändringar så att det passar just dem. Hon tror inte att pedagogerna känner sig
överkörda och hoppas inte bibliotekarierna känner att det finns ointresse från skolans
sida.

I Ronneby anser bibliotekarien att samarbetet med skolan är det viktiga i arbetet. Hon
anser att skolan har fått väldigt mycket gratis tidigare. ”Men nu är pengarna slut och
man måste finna andra former för samverkan” (5E). Läraren i Ronneby anser att
samarbetet med biblioteket fungera bra.

6DPPDQIDWWQLQJ: Skillnader finns i verksamhetens igångsättande. I Trandared är
verksamheten en basverksamhet som kom till stånd i samband med att skol- och
folkbiblioteken integrerades. I Ronneby pågår verksamheten som ett projekt, men
kommer efter projekttiden att bli en ordinarie verksamhet, idén till verksamheten kom
från en bibliotekarie som tidigare hade stor erfarenhet av att arbeta i projekt. I Ronneby
fick man externa medel för att starta och driva verksamheten, vilket de också fått till
tidigare projekt.

Det finns olika förutsättningar som beror på organisationen.  I Trandared arbetar två
bibliotekarier med en skola, som visserligen är integrerat, men målgruppen är inte så
stor som i Ronneby, där den virtuella skolbibliotekarien började med att introducera
projektet i kommunens 17 grundskolor. Nu finns hon på en skola en dag i veckan,
hennes arbetstid med projektet är inte på heltid. I Trandared finns ett starkt samarbete
med skolan och lärarna som arbetar där är väl förankrade i verksamheten, dessutom är
fyra av fem arbetslag på skolan involverade i ITiS (Informationsteknik i skolan).
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6 Diskussion

Mitt syfte med uppsatsen var att studera hur en kommun och en komundel som kommit
relativt långt i sina IT-satsningar arbetar med informationsökning för gruppen barn och
ungdomar. Jag gjorde fallstudier av verksamheterna på folkbiblioteken i Ronneby
kommun och i kommundelen Trandared i Borås. Min avsikt var också att undersöka vad
politiska dokument säger om ämnet och hur relationen mellan politiska dokument på
olika nivåer och den konkreta verksamheten såg ut. I samband med slutdiskussionen
finns det anledning att reflektera över mitt metodval och om jag kunde ha gjort på ett
annorlunda sätt. Jag anser att den kvalitativa fallstudien var ett bra sätt att få en mer
ingående kunskap om hur verksamheter bedrivs. Nackdelen med vald metod är att den
är begränsad till de fall jag undersöker och kan därför inte sägas gälla generellt.

Resultatredovisningen får ses som en beskrivning av verksamheterna. I detta avsnitt tar
jag hjälp av den samlade redovisningen för att göra en tolkning av materialet.
Diskussionsavsnittets fokus kommer att vara relationen mellan de politiska dokumenten
och verksamheten. För att göra det klart för läsaren vill jag upprepa mina
frågeställningar, som var:

1. Vad säger de övergripande politiska dokumenten om informationssökning för barn
och ungdomar?

2. Hur förhåller sig de lokala politiska dokumenten till informationssökning för barn
och ungdomar?

3. Hur utformar de två undersökta fallen den konkreta verksamheten?

4. Hur relaterar de politiska dokumenten till de konkreta verksamheterna?

Diskussionen följer de frågeställningar jag har ställt upp, dock kommer den fjärde
frågeställningen att genomsyra diskussionen i de tre första frågeställningarna, även om
jag har ett eget avsnitt om den fjärde frågeställningen i slutet.

Vad säger de övergripande politiska dokumenten om informationssökning för
barn och ungdomar?

I de politiska dokumenten framgår det att det finns en risk att informationssamhället kan
öka klyftorna i samhället, mellan de som har och de som inte har tillgång till den nya
tekniken, även förmågan att läsa och skriva och nivån på allmänbildningen har en stor
betydelse för hur man kommer att klara sig i framtiden.  Vidare anser dokumenten att
Sverige nu har kommit långt med införandet av tekniken och att den nu gjorts
tillgänglig för flertalet. Nästa steg i utvecklingen är att erbjuda utbildning i hur tekniken
används (Regeringens proposition 1999/2000).  Vilket stämmer med bibliotekens
utveckling, som nu i stora drag är klara med installationen av tekniken, vilket vållat
diskussion som jag skildrat i avsnittet %LEOLRWHNHQ�RFK�ELEOLRWHNDULHQ�L
LQIRUPDWLRQVVDPKlOOHW. Nu måste biblioteken ta ställning till hur de ska lära ut tekniken.
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I avsnittet 6NRODQ�RFK�,7 visar den aktuella rapporten att staten under en lång tid
genomfört kampanjer och fört in stora medel för att föra in data- och informationsteknik
i skolan, vilket inte gett några dramatiska resultat. Statens nya satsningar handlar om
kompetensutveckling av lärare och skolan frågar själv efter kunskap i hur man
undervisar i att söka och värdera information, resultatet återstår att se. Det framgår av
informanterna att skolan inte är lätt att förändra och att lärarna har svårt att hinna med
nya uppgifter, som t ex att lära eleverna informationssökning och istället skickar dem
till biblioteket för bibliotekarien ska leta fram den information de söker. Trandared har
en bra förutsättning genom att bibliotekarierna har planerat verksamheten tillsammans
med lärarna och att många av skolans lärare kompetensutvecklar sig genom ITiS.

Castells (1999 B) menar att förmågan att gå in i informationsåldern är beroende på hur
samhället kan lära samt assimilera och behandla komplex information i
utbildningssystemet, från grundskola till högskola. I de politiska dokumenten på
nationell nivå finns det en medvetenhet om detta, staten har gjort stora satsningar för
införandet av tekniken och är medvetna om vikten av att lära ut
informationssökningsprocessen. Staten har dock inte gett några riktlinjer för hur detta
ska gå till.

I de internationella dokumenten går det att utläsa en oro för att den nya tekniken kan
öka klyftorna i samhället, mellan de som har och de som inte har tillgång till
informationstekniken. Liksom i de nationella dokumenten finns en medveten om vikten
av att tillhandahålla och undervisa i hur den fungerar, vilket går att utläsa bl a i de mål
som antogs på Unesco-konferensen i Stockholm 1998.

+XU�I|UKnOOHU�VLJ�GH�ORNDOD�SROLWLVND�GRNXPHQWHQ�WLOO�LQIRUPDWLRQVV|NQLQJ�I|U�EDUQ

RFK�XQJGRPDU"

De fallundersökningar jag har gjort är exempel på olika former av samverkan mellan
folk- och skolbibliotek. Samverkanstanken är något som förespråkas för framtidens
bibliotek i de politiska dokumenten, den finns bl a i IT-propositionen (1995/96 : 125)
och Ungdomens IT-råds betänkande (Mega-byte). Även i de undersökta kommunernas
biblioteksmål står det att man vill öka eller intensifiera samarbetet, något som också
genomförts i Trandared. Men på frågan om varför de tagit beslutet att integrera
biblioteken hade politikerna inget svar, de svarade att det fanns en idé någonstans och
att alla i nämnden varit eniga.

I Trandared står det att ambitionen är att biblioteken skall utgöra ”hjärtat” i
verksamheten dit barnen ska söka sig för att få kunskap genom olika medier. De båda
fallen arbetar med samverkan på olika sätt, vilket beror på en mängd olika orsaker. Det
handlar om t ex organisationen, resurser o s v. I Trandared är biblioteken integrerade
och placerade på skolorna, kommundelen har fått ett tillskott i budgeten och har kunnat
satsa på biblioteken. Kommundelens organisation innebär ansvar för såväl skola som
bibliotek, medan Ronneby har en kultur- och fritidsnämnd, vilket innebär att i kontakten
mellan bibliotek och skola måste en annan nämnd involveras.

Trandared har kommit långt fram vad det gäller att utbilda lärare i IT, vilket kan bero på
den IT-ansvariges intresse och bakgrund. Biblioteket har även ett starkt samarbete
mellan skolan och dess lärare, som redan från starten var med och påverkade
verksamheten. Samarbetet sker bara med en skola, vilket är en stor skillnad från
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Ronneby, som från början vände sig till alla kommunens 17 grundskolor. Detta är något
som förändrats under processen så att bibliotekarien en dag i veckan valt att arbeta på en
av kommunens skolor. Det blir svårt att ha ett samarbete med alla lärare när det rör sig
om så många personer och det kommer att ta lång tid innan alla blir berörda och riktigt
insatta i verksamheten. Bibliotekarien där påpekar att hon från början trodde att det
skulle gå mycket fortare att få lärarna delaktiga.

Samverkan mellan folk- och skolbibliotek förespråkas av bl a Einarsdòttir (1997) som
anser att arbetsformerna måste vara gränsöverskridande och att skolbiblioteken skall
organiseras i nära samarbete med folkbiblioteken. Det kommer då att bli en samordning
av kommunens mediebestånd. Att hushålla med resurser i form av kostsamma medier,
speciellt som synen på läromedel förändras i framtiden och i takt med att eleverna
arbetar självständigt, blir viktigt för mindre kommuner. Skol- och folkbiblioteken
arbetar med samma målgrupp, barn och ungdomar, vilkas skol- och fritidsintressen ofta
flyter in i varandra.

Jag tycker att det är positivt att folk- och skolbibliotek samarbetar. Speciellt på mindre
orter och i mindre kommuner finns det mycket att vinna på biblioteken har ett
gemensamt mediebestånd. Det innebär att varje enskilt bibliotek inte behöver köpa in
kostsamma medier, istället kan de fördela inköp och låna av varandra. Även vid
abonnemang på olika databaser, erbjuds bättre villkor om flera bibliotek i kommunen
går samman.

Förutom samarbetet i kommunerna finns ett samarbete med centrala aktörer som spelar
en viktig roll, det är t ex KK-stiftelsen med sina satsningar på att kompetensutveckla
lärare samt Statens kulturråd som är bidragsgivare till olika projekt.

De politiska dokumenten från de undersökta fallens biblioteks verksamhetsmål och
strategier säger inte mycket om den faktiska verksamheten. Vad som framkom av
intervjuerna var att i Trandared arbetade man aktivt med sina mål. I Ronneby ligger
målen på hyllan tills vidare och politikerna brottas med den ekonomiska verkligheten.
Medvetenheten hos de lokala politikerna om statliga dokument som IT-propositionerna
och Demokratiutredningen var inte stor. Trandared kommundelsnämnd hade läst
Demokratiutredningen på remiss men de nämnde inte några andra statliga dokument
som de relaterade till, i Ronneby nämndes inte något dokument som diskuterats, istället
sa politikern där att det var självklart att biblioteken skulle vara ledande. Att de fallen
jag undersökt ligger så långt framme med den verksamhet jag undersökt beror till stor
del på tjänstemännens, främst bibliotekarier men även IT- och informationsansvarigas
initiativ, dock kan inte de politiska besluten anses oviktiga eftersom de handlar om
resurser till verksamheten.

Hur utformar de två undersökta fallen den konkreta verksamheten?

I kapitel fem beskrivs utförligt hur verksamheterna utformas. Jag har även valt att
redovisa de övergripande likheter och skillnader jag funnit i samma avsnitt.
Verksamheten i Ronneby bedrivs i projektform, därför finns det anledning att reflektera
över om det är lämpligt för den här sorten av verksamhet. Jag beskriver i avsnittet
9HUNVDPKHWVEHVNULYQLQJ�RFK�EHV|N�olika förhållningssätt som ligger bakom projekt, ett
av dessa såg projektet som en medveten satsning där man hade en ideologi om vad man
gjorde. Det är i överensstämmelse med projektet ”den virtuella skolbibliotekarien” i
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Ronneby. Det fanns en klar medvetenhet om varför projektet genomfördes och de behov
som låg bakom. Anledningen till start av projektet var att bibliotekarien genom tidigare
projekt på skolorna sett att eleverna var dåliga på att söka och värdera information, och
det var också hon som initierade projektet på de grunderna. Den projektansvariga hade
redan en stor erfarenhet av att arbeta med projekt och att söka externa medel för dessa,
ett stort mått av eget intresse fanns med i bilden. I bakgrunden fanns ett beslut att
verksamheten skulle bli permanent, med andra ord, verksamheten skulle bli av med
eller utan projektmedel, men sågs som en tillfällig förstärkning i inledningsfasen.
Ronneby kommun har för övrigt arbetat mycket med projekt på olika nivåer, vilket
framgår av intervjun med den informationsansvarige där. Det framkom även av
intervjun med den informationsansvarige i Ronneby att det var tjänstemän som var
drivande i projekten, medan politiker hade en mer tveksam hållning, vilket han trodde
berodde på att projekt kan bli kostnadskrävande om de blir lyckade och krav kunde då
ställas på att de ska bli permanenta.

De undersökta verksamheterna är relativt nystartade och i uppbyggnadsstadiet, och det
framkom att förändringar i planeringen skedde alltefter de nya erfarenheter som
bibliotekarierna fick under processen. Det finns en verksamhetsbeskrivning i båda
fallen, även om den förändrades efterhand. Det finns en enighet hos informanterna att
IT ska ses som ett komplement till andra medier, som ett verktyg bland andra verktyg,
och inte det enda verktyget, vilket oroat forskare bl a Bergström och Weibull(1999),
som i sina forskningsresultat sett övriga medier fått stå tillbaka för Internet bland den
yngre åldersgruppen och därför anser att det är viktigt att följa upp
Internetanvändningen bland den gruppen.

Även Barber (1999) menar att tillgång och kvantitet är oväsentligt om ungdomar inte
fått lära sig söka och att skilja mellan vad som är falskt och sant. Han befarar att barn
som inte fått någon erfarenhet från böcker och bibliotek skulle komma att se tekniken
med andra ögon och inte som ett referensredskap, eftersom de aldrig lärt sig att använda
referenser. Castells (1999 B) ser en fara i att gå in i informationsåldern om inte
samhällets organisationer  stimulera utvecklingen av informationssökning, vilket skulle
kunna leda till ojämlikhet inom och mellan länder. I de verksamheter jag har undersökt
har bibliotekskunskap och informationssökning från olika källor varit en viktig kunskap
och något som bibliotekarierna byggt sin grund på i undervisningen.

Bibliotekarierna får en ny pedagogisk roll i informationssökningsprocessen, vilket
uppmärksammas av bl a Eriksson (1997), som skriver att det gäller att biblioteken
utarbetar handledningar för hur de nya medierna ska användas, vilket stämmer med de
fallundersökningar jag gjort, som haft en planerad verksamhetsbeskrivning. Ett av
Ronnebys strategimål för biblioteken har  varit att stärka personalens pedagogiska roll i
biblioteksverksamheten.

Bibliotekariens nya roll som pedagog bör kanske uppmärksammas, tidigare har
bibliotekarier som arbetat med barn och ungdomar främst inriktat sig på läsfrämjande
arbete. Men med de nya medierna krävs annorlunda kunskap, dels kunskapen om hur de
nya medierna fungerar och även kunskapen att lära ut, kunskapen att vara pedagog.
Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap ger
informationssökningsprocessen stort utrymme, men bibliotekarien som pedagog kanske
bör få ytterligare uppmärksamhet inom utbildningen.
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Hur relaterar de politiska dokumenten till de konkreta verksamheterna?

De nationella dokumenten visar som jag tidigare nämnt, att efter införandet av tekniken
har nästa steg varit att ge alla människor kunskap i att använda den. Dokumenten säger
att särskilt vissa grupper ska ges uppmärksamhet, eftersom det finns en risk att de som
inte har tillgång till och kunskap om hur tekniken fungerar riskerar att hamna utanför
informationssamhället. När det gäller gruppen barn och ungdomar är det främst inom
skolan som satsningar gjort, eftersom det är där denna grupp kan nås. Den stora
satsningen har främst gällt ITiS, genom kompetensutveckling av lärare som sedan ska
föra kunskapen vidare till eleverna. Biblioteken har setts som naturliga
informationscentraler, men det går inte att i de nationella dokumenten klart se hur
bibliotekarierna ska utforma sin nya pedagogiska roll. Det verkar mer antas vara
självklart att den kompetensen ska finnas hos bibliotekarierna.

När det gäller de lokala politiska dokumenten finns inga riktlinjer för hur verksamheten
ska fungera, bara att tekniken ska finnas, men ingenting om att den behöver läras ut. Jag
ser inte att det finns någon klar relation mellan de politiska dokumenten och den
faktiska verksamheten. Dock finns en medvetenhet i de nationella dokumenten som helt
saknas i de lokala. I såväl kulturpropositionen ( 1996/97 : 3) som i IT-propositionen (
1995/96 : 125) nämns vikten av att biblioteken ska kunna ge IT-kunskap. (Även om det
går att utläsa en skeptisk hållning hos Ungdomens IT-råd betänkande (Nyckeln till
mega-byte), som anser att de ledande politikerna inte verkar vara intresserade att delta i
utvecklingen.)  Det kanske också är naturligt att det är så, eftersom de nationella
dokumenten är vägledande, tar det tid innan de får effekt hos kommunerna, som i sinom
tid kommer att uppmärksamma detta. När det handlar om en relativt ny verksamhet, kan
jag även se att det får ta tid, kanske är det så att den verksamhet jag undersökt måste
startas av dem som arbetar närmast med det. För att så småningom visa resultat och
spridas till andra kommuner och steget därefter blir att de formuleras i politiska
dokument.

En direkt relation mellan de politiska dokumenten och den konkreta verksamheten går
inte att finna. Vilket kan bero på att den verksamhet som jag har studerat först måste
bedrivas för att sedan kunna integreras i politiska sammanhang.
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7 Slutsatser

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur folkbibliotek kan arbeta med
informationssökning för gruppen barn- och ungdomar samt att se hur politiska
dokument på olika nivåer förhåller sig till de undersökta verksamheterna. Jag har även
intresserat mig för samarbetet mellan olika aktörer. Under arbetets gång har jag förstått
att den verksamhet jag studerat är i uppbyggnadsstadiet, dels genom att det är en ny
uppgift för biblioteken och ännu inte så vanligt förekommande. Även om
gymnasiebiblioteken arbetat med uppgiften ett tag är det inte så vanligt att undervisa de
yngre åldersgrupperna i informationssökning.

De verksamheter i Ronneby och Trandared som jag har studerat är relativt nystartade,
och de visar två olika exempel på hur man på kommunal nivå kan organisera arbetet.
Det finns gemensamma och viktiga beröringspunkter i de bägge fallen. Det ena är att
båda kommunerna insett att det är viktigt att bibliotek samarbetar, i det här fallet folk-
och skolbibliotek vilket jag tror är nödvändigt, särskilt för mindre kommuner eller
kommundelar. Då finns det en möjlighet att skapa bra mediasamlingar som alla kan
använda sig av. Det andra är att bibliotekariens kunskap i
informationssökningsprocessen har utnyttjats och bibliotekarien har fått en pedagogisk
roll i kunskapssökandet.

När det gäller de politiska dokumenten på olika nivåer finns skillnader, flera av de
statliga utredningarna ligger ett steg före de lokala politiska dokumenten. Efter
införandet av den nya tekniken och målen att göra den tillgänglig för alla kan man
utläsa att nästa steg är att
lära sig behärska informationsflödet genom kunskap i informationssökningsprocessen.
De tankarna märks ännu inte i de lokala dokumentens målsättning, att den finns på de
platser jag studerat anser jag bero på tjänstemäns intresse och att de sett att det finns
behov av den kunskapen, men man får väl säga att utan de politiska besluten vad det
gäller resurser o dy hade inte verksamheterna kommit till stånd. Jag tror att inom en
snar framtid kommer den här kunskapen att ges till förhoppningsvis alla barn och
ungdomar i Sverige, och den kommer att organiseras på olika sätt beroende på olika
kommuners förutsättningar.
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8 Sammanfattning

Den här uppsatsen handlar om hur folkbibliotek kan arbeta med barns- och ungdomars
informationssökning.  Bakgrunden är det framväxande informationssamhället som
ställer krav på att vi själva ska kunna finna och värdera information. Denna kunskap är
viktig eftersom informationsflödet i samhället hela tiden ökar.

För att göra min undersökning valde jag att arbeta med fallstudien som metod, de två
studierna gjordes i kommundelen Trandared i Borås och i Ronneby kommun.
Anledningen till dessa val var att jag efter vissa efterforskningar kommit fram till att de
arbetade med den verksamhet jag var intresserad av. En verksamhet som ännu inte finns
på så många bibliotek. Min avsikt var också att undersöka vad politiska dokument säger
om ämnet och om det fanns en relation mellan politiska dokument på olika nivåer och
mellan den konkreta verksamheten som jag har studerat. Mina frågeställningar var:

1. Vad säger de övergripande politiska dokumenten om informationssökning för barn
och ungdomar?

2. Hur förhåller sig de lokala politiska dokumenten till informationssökning för barn
och ungdomar?

3. Hur utformar de två undersökta fallen den konkreta verksamheten?

4. Hur relaterar de politiska dokumenten till de konkreta verksamheterna?

En teoretisk utgångspunkt fann jag i en text av den spanske sociologen Manuel Castells,
som menar att förmågan att gå in i informationsåldern beror på hur samhället kan lära
medborgarna att assimilera och behandla komplex information. Metoden kvalitativ
fallstudie ansåg jag var lämplig eftersom de verksamheter jag undersökte var specifika,
jag ville ge en beskrivande och tolkande bild av verksamheterna.

I det första kapitlet, inledningen, har jag gett metodavsnittet ett stort utrymme, det
behandlar såväl kvalitativa studier och fallstudien som arbetsmetod. Där finns också
min teoretiska utgångspunkt, en artikel av Manuel Castells som varit införd i tidskriften
Ord & Bild. Kapitel två innehåller bakgrundsmaterial med olika inriktningar. Där
beskrivs kortfattat de viktigaste händelserna i folkbibliotekens samt
barnbiblioteksverksamhetens utveckling i Sverige under 1900-talet. Här beskrivs även
kortfattat informationssamhällets framväxt samt statistik på mediaanvändning.

Det tredje kapitlet innehåller tidigare forskning med anknytning till ämnet, det tar upp
bibliotekens, bibliotekaries samt skolans påverkan av informationssamhället.
Resultatredovisningen återfinns i kapitel fyra och fem. De politiska dokumenten
redovisas i kapitel fyra, de ska sättas i relation till de verksamheter jag har studerat. I
kapitel 5 redovisas fallstudierna, de undersökta kommunerna presenteras, samt deras
verksamhetsbeskrivningar.  En observation gjordes av varje verksamhet och de finns
presenterade här liksom intervjuerna. De har redovisats efter de likheter eller skillnader
jag funnit när jag bearbetat materialet.  De personer som jag intervjuade för studien var
bibliotekarier, lärare, politiker och även IT-ansvariga.
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Kapitel sex innehåller diskussionsavsnittet där jag har resonerat kring
resultatredovisningen och litteraturstudierna. Slutligen följer slutsatsen där jag har
kommit fram till att de verksamheter jag har studerat varit nystartade och i
uppbyggnadsstadiet, de visade att det fanns olika sätt att organisera verksamheten som
berodde på bibliotekens olika förutsättningar. Gemensamt var att folk- och skolbibliotek
samarbetade och att bibliotekaries kompetens utnyttjades.

Vad det gäller de politiska dokumenten visade det sig att de nationella dokumenten låg
steget före de lokala politiska dokumenten. I de nationella dokumenten var ambitionen
att förutom att införa den nya tekniken och göra den tillgänglig för alla, även tanken att
kunskap i hur man söker information var viktig. Dessa tankar märkes inte i de lokala
dokumenten.
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Bilaga 1, Frågor till bibliotekarier

Presentation /nuvarande arbetsuppgifter?
Tidigare arbeten?

Hur fungerar den undersökta verksamheten i nuläget? (Metoden)
Av vilken anledning startade verksamheten?
Hur gick uppbyggnaden av verksamheten till?
Vad är målen för verksamheten?

Hur ser du på IT som informationskälla? (komplement till andra medier)
Tidsaspekt ?
Hur ser man på verksamheten i ett framtidsperspektiv?
Hur viktiga är de politiska besluten för verksamheten?
Egen åsikt om undersökt verksamhet?
Hur har du fått din kompetens till aktuell verksamhet?

Samarbetet i uppbyggnad och nuvarande fas?
Egna/bibliotekets initiativ
Politiker
Lärare
Andra
Vilken roll anser du att biblioteket/skolan/politiker eller andra har i aktuell verksamhet?

(Vad anser du om projektformen för aktuell verksamhet?, för- och nackdelar)
(Vem initierade projektet?)
(Kan man se projektet som reklam för kommunen?)

Bilaga 2, Frågor till lärare

Presentation och bakgrund?

Hur anser du att den undersökta verksamheten fungerar? (Metod)
Din egen delaktighet (roll) i verksamheten?
Vad är målet för verksamheten?
Vad anser du om mål och metod?

Hur ser du på IT som informationskälla ? (komplement till andra medier)
Hur fungerar samarbetet med biblioteket?
Hur stor vikt tror du de politiska besluten har för verksamheten?
Hur ser du på verksamheten i ett framtidsperspektiv?
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Bilaga 3, Frågor till politiker

Presentation och bakgrund?

Policy för kommunen/komundelsnämnden? - mål i helhet, metoder - vad man vill
Policy för bibliotek och IT, mål och metoder?
Hur viktig är statens riktlinjer i ert arbete? (med tanke på IT-propositioner,
Demokratiutredning osv.)

Hur och av vilken anledning arbetar ni med den undersökta verksamheten?
Har ni ansökt om resursförstärkning (pengar) från något håll?
Hur ser du på den undersökta verksamheten?
Framtidsbilden?

(Vad anser du om projektformen som arbetsform i stort och i detta projekt?)
(Vem initierade projektet?)
(Kan man se projektet som reklam för kommunen?)

Egna eller partiets initiativ i strategin? (den virtuella skolbibliotekarien) (övriga IT-
satsningar)
Vilken roll bör bibliotekarien/biblioteket ha i informationssamhället?
Vilken roll bör läraren/skolans ha i informationssamhället?
Andra?

Bilaga 4, Frågor till IT-ansvarig

Presentation och bakgrund?

Hur arbetar kommunen med IT, mål och metoder?
Vägen dit?
Framtiden?

Kunskap om undersökt verksamhet?

(Vad anser du om projekt som arbetsform?, initiativ?, reklam för kommunen?)

Politikers kunskap och inställning till IT?
Bibliotekaries kunskap och inställning till IT?


