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Abstract      The purpose of this essay is to illustrate the importance of the school library in a
selected junior high school. My investigation is based on both theoretical and
empirical studies.
The aim of the theoretical part is to create a platform and refer to thoughts, roles and
laws concerning the activity of the school library.
The empirical investigation consists of two parts: questionnaires among students and
teachers, plus interviews with students, teachers, headmaster, school librarian and
the management of education.
Everybody shows a positive attitude towards the school library and considers it
important for the students’ exams. Almost everybody involved in this investigation
is proud of the school library and it seems that one of the most important functions
the school librarian has, on this school, is to be some sort of ‘social worker’ for the
students.
First when the interviews take places, some critical opinions shows up. There are
requests for employing an educated librarian, increasing the opening hours and
installing computers with Internet-connection in the school library. There are also
wishes made to buy new literature and improve the school library to create a cosier
atmosphere for studies.
The only one who is totally pleased with the school library, both with its function
and what it looks like, is the school librarian herself.
During the investigation it appears to me that even if the school library seems to be
matter of course, the school library and its function hardly ever seems to be
discussed in meetings about school activities. Even if both teachers and the
headmaster say, during this investigation, that they want the school librarian to
participate more in the school activities the school librarian says she won’t.
Lack of education, money and will to change the present situation seems to be the
largest obstacles for a deeper co-operation between the school activities and the
school library activities.

                 Nyckelord          grundskola, Ljusnarsbergs kommun, Ljusnarsskolan, skolbibliotek, könsperspektiv,
    integration, attityder
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Skolbibliotek kan se ut på många olika sätt och verksamheten bedrivs olika från bibliotek till bibliotek.
Många människor har åsikter om och vill påverka ett skolbibliotek, inte minst skolpersonalen. Jag har i
denna uppsats valt att undersöka det skolbibliotek i min egen hemkommun, som mina barn dessutom
haft, har respektive kommer att få stifta bekantskap med. Min grundinställning i frågan är att bibliotek
i allmänhet och skolbibliotek i synnerhet är viktiga för folkbildningen, demokratin och
yttrandefriheten och därför bör det satsas på biblioteken. Jag tror att detta är en av de lönsamma
investeringar som kan göras för att motverka och förebyggande tidig utslagning bland barn och
ungdom.
Skolbiblioteket har en särskilt viktig funktion att fylla som elevernas kanske första mötesplats med
litteratur, information, kultur och andra människor i samhället. En öppen och gratis mötesplats, som
bör vara så välkomnande som möjligt.

Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla de elever och lärare som ansträngt sig att besvara mina
enkäter samt till alla Er som ställt upp och låtit er intervjuas om skolbiblioteket på Ljusnarsskolan.
Utan Er medverkan hade inte denna undersökning varit möjlig.
Tack även till min handledare, Gunnel Hessler, för kritiska synpunkter och goda råd under arbetets
gång.

Ställdalen i oktober 2002

�����������		

                                                          
1 McDonald, Stuart, ur 
������������������� // Elefanten i biblioteket, 1994 s. 212-213
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Jag har en lång egen erfarenhet, drygt 17 år, av att arbeta på folkbiblioteket i Ljusnarsbergs kommun.
Under de åren som jag arbetade där (1983 – 2001) förändrades naturligtvis förutsättningarna för
verksamheten. Omorganisationer, byte av chefer, en tid som självständig grupp, nya omorganisationer
och nedskärningar gjorde att arbetet blev omväxlande, men också allt mer krävande.
Intresset för att skriva en uppsats just om skolbibliotek väcktes i och med att jag blev tillfrågad av
dåvarande förvaltningschef att se över skolbibliotekens situation och att upprätta handlingsplaner för
dessa. Det verkade praktiskt att ”slå två flugor i en smäll”, d v s kombinera arbete och studier, men av
olika anledningar upphörde detta uppdrag och jag valde då istället att fokusera min uppsats på hur
olika intressenter ser på skolbiblioteket/skolbiblioteksverksamheten och vilket intresse det finns för
förändringar/förbättringar.

Under arbetet med denna uppsats har jag även bytt jobb och arbetar idag som bibliotekarie på ett
integrerat folk- och skolbibliotek i en betydligt större kommun, vilket gör att mina personliga
referensramar vidgats. Min nuvarande arbetsplats har öppet för skolelever och allmänhet ca 10 timmar
per dag och är alltid bemannat. Detta bibliotek har vidare t ex ansvaret för en intilliggande datasal med
12 Internet datorer. Elever och lärare utnyttjar skolbibliotekets resurser i hög utsträckning, men något
planerat samarbete mellan personalen på skolbiblioteket och skolan sker inte i någon nämnvärd
omfattning ännu.
Huruvida detta sker på det skolbibliotek min undersökningen avser och mer därtill kommer jag att
beskriva i denna uppsats.

�������	���	������������	�� ��
�
����

��������	

Syftet med denna studie är att försöka ringa in de attityder som elever och lärare har till skolbiblioteket
på den enda 7-9 skolan i Ljusnarsbergs kommun��För att få en mer heltäckande bild av synen på
verksamheten har jag även intervjuat rektorn och skolbibliotekarien på den aktuella skolan samt
skolchefen i kommunen och ordföranden i bildningsutskottet.
Kommunen består av ett flertal mer eller mindre stora samhällen/byar och skolan i uppsatsens fokus,
som heter Ljusnarsskolan, ligger i tätorten Kopparberg.
Jag är också intresserad av att se om det finns intresse av att förändra/förbättra
skolbiblioteksverksamheten hos dem som jag har kommit i kontakt med under min undersökning.

����!	����

Mina delmål i uppsatsarbetet är:

att i någon mån försöka förstå skolan som organisation och dess kultur

att allmänt beskriva de fem skolbibliotek som finns i Ljusnarsbergs kommun

att göra en fördjupad undersökning av skolbiblioteket på kommunens enda 7-9 skola, Ljusnarsskolan i
Kopparberg, med nedanstående frågeställningar (avsnitt 2.3):
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Följande fem frågeställningar vill jag försöka besvara:

-  Hur integrerat i skolans verksamhet är skolbiblioteket på Ljusnarsskolan?

-  Hur ser användarna (eleverna respektive lärarna vid Ljusnarsskolan) på skolbiblioteket (attityder och
behov)?

-  Hur ser politiker, skolledning och skolbibliotekarie på skolbiblioteket vid Ljusnarsskolan?

-  I vilken mån är synen på skolbibliotek könsrelaterad?

-  Vilka förslag till förändringar/förbättringar i skolbibliotekets verksamhet har de berörda?
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Jag har som metod i detta arbete valt att göra både en teoretisk och en empirisk undersökning.

Den teoretiska delen består av en genomgång av litteratur, som jag behöver för att få en förförståelse
av mitt ämnesområde. Den är även tänkt att utgöra en grund för formulerandet av enkät- och
intervjufrågorna och även användas i kommande analysavsnitt.

I den empiriska undersökningen har jag använt mig av dels en kvantitativ metod bestående av

;�två enkätundersökningar�bland eleverna respektive lärarna på Ljusnarsskolan för att utröna attityder
och behov,

dels av en kvalitativ metod bestående av

;�två gruppintervjuer, med tre lärare respektive sex elever på Ljusnarsskolan, förhoppningsvis i en
positiv, uppmuntrande atmosfär, för att stimulera och uppmuntra till kreativa, vansinniga eller
nyskapande idéer, samt

- intervjuer med rektor och skolbibliotekarie på Ljusnarsskolan samt kommunens skolchef och
ordförande i bildningsutskottet för att ta reda på deras syn på dagens skolbiblioteksverksamhet och
eventuella förändringsplaner.

Resultaten sammanställs för att senare diskuteras i ett avslutande analysavsnitt.

"���(����&������

Efter att ha gjort en översiktlig undersökning av kommunens samtliga skolbibliotek valde jag att göra
en fördjupad undersökning av skolbiblioteket på Ljusnarsskolan i Kopparberg.
Detta är kommunens enda 7-9 skola och hit kommer alla skolbarn med erfarenheter från olika
skolbibliotek på låg- och mellanstadiet. Det innebär att det borde vara extra viktigt att det på 7-9
skolan finns ett bra och väl fungerande skolbibliotek, så alla skolbarn i kommunen garanteras en
positiv erfarenhet av skolbiblioteksverksamhet innan de lämnar grundskolan. Ytterligare skäl till att
förlägga undersökningen till just denna skola är att eleverna är äldre och kan göra jämförelser med
sina tidigare erfarenheter av skolbibliotek från andra skolor.

"�"�)&�
������&����
�����&�������&���	���	�

I min empiriska undersökning har jag valt att inledningsvis göra en kvantitativ undersökning bestående
av två enkätundersökningar bland ett stort antal användare, lärare respektive elever. Sedan gjorde jag
via sex intervjuer en kvalitativ undersökning bestående av två gruppintervjuer av respondenter och
fyra intervjuer med respondenter respektive informanter.

Genom enkätundersökningarnas strukturerade form kan man, enligt Holme & Solvang, omvandla
materialet ”…till siffror och mängder�2  som sedan kan användas för att göra en statistisk analys� Den
kvantitativa undersökningen karaktäriseras av ett stort mått av kontroll från den som gör
undersökningen.
Genom valet av frågor bestäms i förväg vad man vill ha svar på och dessutom är svarsalternativen
redan givna. Undersökningen präglas också av ett visst (fysiskt och psykiskt) avstånd från
informationskällan.

                                                          
2 Holme, Idar M & Solvang, Bernt K, �����������������, 1997. s. 76
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Styrkan i den kvantitativa undersökningen är ”…att informationen tas fram på ett sätt som möjliggör
��������������”3 (Holme & Solvangs kursivering) och att den ger en ”…����������������������för
existerande uppfattningar och förhållningssätt”(Holme & Solvangs kursivering� 4.
Det blir alltså möjligt för mig att se hur skolbiblioteksverksamheten rent allmänt uppfattas och
uppskattas av dess användare, d v s elever och lärare. Svagheten med den här typen av
undersökningar, påpekar Holme & Solvang, är att det finns inte ”…någon garanti för att den
information som samlas in är relevant för den frågeställning vi har”5. Det kan visa sig att de som deltar
i undersökningen svarar vet ej eller att de inte svarar på frågorna över huvudtaget. Det finns heller inte
någon möjlighet att se hur respondenterna uppfattar frågorna och de kan inte bestämma vad de vill
svara eftersom svarsalternativen är bestämda i förväg av intervjuaren. Har man möjlighet att testa
enkäten i förväg i en s k pilotstudie, kan man bilda sig en uppfattning om hur frågorna uppfattas och
på det viset eliminera vissa av de här problemen.

När det gäller den kvalitativa metoden så är det ”…forskarens uppfattning eller tolkning av
informationen som står i förgrunden, t ex tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och
sociala sammanhang�� 6

Vad som händer mellan intervjuare och respondent vid en intervju är enligt Sharan B Merriam en
komplex företeelse. Det gäller att vara medveten om att ”Båda parterna har med sig fördomar,
förutfattade meningar och attityder som kommer att färga samspelet och den information som kommer
fram.”7

Styrkan med denna metod är �������������menar Holme & Solvang� (Holme & Solvangs kursivering)
Det innebär att om man under intervjun upptäcker att vissa frågeställningar saknas så kan man lägga
till dem. Dessutom går det att komplettera med fler frågor efteråt, eller fråga en gång till om man
upptäcker att det är något som är oklart.
Svagheten med den kvalitativa metoden är att det kan vara svårt att jämföra information från de olika
informanterna och en av anledningarna till det kan vara att den egna erfarenheten som intervjuare är
för liten. Det krävs nämligen träning både för att bli en bra intervjuare och för att ställa de rätta
frågorna, d v s att få svar på de frågeställningar man har.
För att bli en skicklig intervjuare måste man ”…vara neutral och icke-bedömande, oberoende av hur
mycket respondentens svar kan bryta mot intervjuarens egna normer och värderingar. En bra
intervjuare låter bli att argumentera, är sensitiv inför de verbala och icke-verbala budskap som skickas
och är bra på att lyssna på ett reflekterande sätt”.9

För den oerfarne intervjuaren kan en intervjumanual vara en ovärderlig hjälp. Det kan annars vara lätt
att glömma bort viktiga frågeställningar eller förlora sig i diskussioner som inte alls har med själva
undersökningen att göra.

Sharan B Merriam ger också exempel på frågor som bör undvikas, ”t ex  flera frågor i en – där flera
frågeställningar finns inrymda i en och samma fråga men utan att respondenten får chans att besvara
dem en i taget”. Dessutom ska ledande och enkla ja/nej frågor undvikas.10 Ytterligare faktorer som kan
påverka intervjusituationen är t ex om deltagandet är frivilligt eller om man upplever att det är under
tvång, om respondenten tycker det är roligt att bli intervjuad eller om det hela upplevs som obehagligt
eller onödigt.

Enligt Holme&Solvang finns det fyra huvudelement som är avgörande för hur intervjun avlöper,
nämligen undersökningens �����������������������och�� ������11�(Holme&Solvangs kursivering).
                                                          
3 ibid s. 81
4 ibid s. 80
5 ibid s. 81
6 ibid s.76
7 Merriam, Sharan B, ”������ ������������������������, 1994, s. 91
8 Holme, Idar M & Solvang, Bernt, K, �������������������1997. s. 80
9 Merriam, Sharan B, ������ ������������������������, 1994. s. 90
10 ibid s. 95
11Holme, Idar M & Solvang, Bernt K, �����������������, 1997 s. 106-107
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Det kan t ex dyka upp ����� som upplevs som svåra både för den som intervjuar och för
respondenten, t ex var frågan om vilken utbildning en skolbibliotekarie ska ha, en svår fråga, både för
mig att ställa och för de flesta respondenter att svara på.
Med �����menas att både den intervjuade och intervjuaren har olika förväntningar på varandra,
beroende på i vilket förhållande de står till varandra. Ibland kan det inträffa att respondenten ger de
svar som hon/han tror att forskaren vill ha eller att de ger svar så att inte forskaren ska bli besviken,
t ex att det naturligtvis är viktigt med en utbildad bibliotekarie på ett skolbibliotek.
Med ������� menas att det är viktigt att skapa den rätta stämningen och att det blir ett bra samspel
mellan intervjuare och respondent, t ex får man ”inte pressa en intervjuperson på mer information än
han vill ge”.��

! ������ d v s den miljö där intervjun äger rum är också viktig. Hur man sitter, hur förberedd man är
och om miljön känns trygg för den intervjuade är avgörande faktorer för hur intervjun avlöper.

Skälet till att jag väljer en enkätundersökning (kvantitativ metod), är att jag hoppas få fram en
genomsnittlig bild på hur användarna (elever och lärare) ser på skolbiblioteksverksamheten. Denna vill
följa upp genom intervjuer (kvalitativ metod), för att fördjupa bilden och vaska fram eventuella
förbättringsförslag bland såväl användare som tjänstemän och politiker. I denna del finns även
möjlighet att se hur enkätsvaren överensstämmer med de intervjuades uppfattning om
skolbiblioteksverksamheten.

Som en första del av undersökningen sammanställde jag två enkätformulär som delades ut bland
elever respektive lärare. Jag hamnade i viss tidspress p g a att enkäterna skulle med på särskilda
lektioner och hann därför ej testa frågorna i någon pilotstudie. Sedan intervjuade jag tre lärare i grupp
och därefter intervjuade jag sex elever i grupp i s k öppna intervjuer. Utöver detta intervjuade jag
ytterligare fyra personer var för sig. Dessa var
* rektorn på Ljusnarsskolan
* ordföranden i bildningsutskottet
* skolchefen i kommunen
* skolbibliotekarien på Ljusnarsskolan.

"�*�+
� �	�
����	
������
�	����%�&����������
�	

Enkäterna består av tio frågor som har olika, i förväg färdigställda svarsalternativ, och fem öppna
frågor där de svarande ges möjlighet att utveckla sina svar avseende lokal, medier, teknik, personal
och öppethållande. Undersökningen genomfördes under vårterminen 2001 och svaren fick lämnas in
anonymt. Frågorna i enkäterna är likvärdiga till elever och lärare, dock något olika formulerade.13

Jag valde att bland eleverna få svar från en hel klass per årskurs och det motsvarar ungefär en tredjedel
av skolans samtliga ca 200 elever. Svenskläraren hjälpte till genom att dela ut enkäten på sina
lektioner och varje klass fick använda en lektionstimme till att besvara frågorna. Deltagandet i
undersökningen blev på så sätt inte helt frivilligt, eftersom besvarandet blev ett moment i
undervisningen.
Av det totala antalet utvalda elever, 71 stycken, besvarade 65 enkäten. Övriga var sjuka vid tillfället.
Svarsfrekvensen är alltså mycket hög, ca 92% (65/71 x 100 =92). Sammanlagt fick jag svar från 34
tjejer och 31 killar.

För lärarna var deltagandet helt frivilligt och de kunde svara om de hade lust och tid, under en
tidsrymd av ca en månad. Enkätformulären lades ut i lärarnas personalrum och lärarna
ombads/uppmanades av rektorn att delta i undersökningen. Av skolans totala antal lärare, 20 st,
besvarade 9 enkäten, d v s 45%. Enkäterna samlades sedan in av rektorn, som skickade tillbaka dem
till mig.

                                                          
12 ibid s. 107
13 se bilagorna 1 (till elever) och 2 (till lärare)
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Lärarkåren på skolan består (vid undersökningstillfället) av 11 kvinnliga och 9 manliga lärare, men av
dem som besvarat enkäten var två tredjedelar män.

Elevsvaren anser jag vara klart representativa för samtliga elever, både killar och tjejer. När det gäller
lärarna blir det en något större osäkerhet huruvida svaren är helt representativa p g a bortfallet. 67% av
de manliga lärarna har besvarat enkäten, men endast 27% av de kvinnliga. Jag bedömer därför att
männens svar som representativa för de manliga lärarna. Däremot kan jag inte utgå från att kvinnornas
svar delas av övriga kvinnliga lärare. Totalt saknar jag svar från 55% av lärarna och därför kan jag inte
dra för långtgående slutsatser av detta material. Frågor som väcks är varför så många avstått från att
besvarat enkäten, framförallt bland kvinnorna. Har det berott på tidsbrist, ointresse, allmän ovilja mot
blanketter eller andra orsaker?

"����
�	�&-%	�
����	
������
�	

Jag valde att göra dels två gruppintervjuer och dels fyra intervjuer med enskilda personer.
I dessa, delvis strukturerade, intervjuer var vissa frågeställningar gemensamma för samtliga
respondenter, men några frågor ställdes, av naturliga skäl, bara till vissa av de intervjuade (beroende
på deras olika roller i verksamheten). Jag utgick från en intervjumanual och dessa frågor återfinns i
redovisningen i kapitel 6.
Man kan säga att jag gjorde fyra respondentintervjuer, d v s att jag intervjuade personer som själva är
delaktiga i skolbiblioteksverksamheten såsom elever, lärare, skolbibliotekarie och rektor, dels två
informantintervjuer, d v s personer som står utanför själva verksamheten, men har mycket att säga om
den, såsom skolchefen och ordföranden i bildningsutskottet.14

Även om frågorna eller frågeställningarna stod i en viss ordning i mina manualer så följde jag inte
alltid den, utan ibland ställde jag följdfrågor för att förtydliga eller vidareutveckla de svar jag fick.
”Detta slags intervju gör det möjligt för forskaren att svara an på situationen som den utvecklas, på
respondentens bild av världen och på idéer som dyker upp”.15

Vid alla intervjuer använde jag dessutom bandspelare, vilket ingen av de intervjuade hade något att
invända mot. Inspelningarna var till stor hjälp vid bearbetningen av den information jag fick fram, om
än ganska tidsödande. Det hade varit svårt att både ställa frågor och lyssna till svaren om jag dessutom
hade varit tvungen att anteckna hela tiden, speciellt vid genomförandet av gruppintervjuerna. Tyvärr
tror jag att en del respondenter/informanter blev hämmade av att det fanns en bandspelare på bordet,
även om de flesta vande sig under intervjuns gång.
Det finns både för-  och nackdelar att genomföra en undersökning på en plats där man är välkänd. För
mig har det känts som en styrka att ha stor kunskap om den situation som råder i kommunen gällande t
ex sviktande befolkningsunderlag, dålig ekonomi, hur personalpolitiken fungerar mm. Samtidigt finns
en viss risk för överdrivet hänsynstagande till varandra i de olika intervjusituationerna. Dels kan det
vara svårt att ställa följdfrågor som upplevs som känsliga, dels kan svaren bli tillrättalagda för att inte
stöta sig med mig som blivande bibliotekarie. Speciellt blev det uppenbart när frågan om utbildad/icke
utbildad skolbibliotekarie diskuterades.
Det var stor skillnad på de olika respondenternas vana att prata och diskutera. Lärarna och rektorn,
skolchefen (själv f d lärare och rektor) och politikern var alla vana vid att prata och bli intervjuade,
medan eleverna och skolbibliotekarien hade mindre vana av det.

���������		
���������
En gruppintervju skiljer sig från både respondent- och informantintervjun.
Vid en gruppintervju uppstår en situation som

”… liknar mer det sätt som vi normalt skaffar oss våra åsikter och uppfattningar på, nämligen genom
ömsesidig påverkan och grupptryck.

                                                          
14 Holme, Idar M & Solvang, Bernt K, �����������������, 1997 s. 104
15 Merriam, Sharan B, ������ ������������������������, 1994, s. 88
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I stället för en kommunikationssituation mellan forskare och en individ kommer vi här att få en
diskussion mellan människor som i ett socialt samspel med likasinnade formar och utvecklar
uppfattningar och åsikter”.16

Skälet till att jag valde gruppintervju som en av metoderna var att jag hade en förhoppning om att flera
personer församlade vid samma tillfälle skulle våga säga mer och inspirera och egga varandra till
nyskapande idéer. Dessutom kändes det som en spännande metod och det skulle bli intressant att se
hur det hela skulle avlöpa.
Vid en gruppintervju spelar gruppens sammansättning och gruppens sätt att samspela stor roll och det
gäller som intervjuare att vara observant på vad som sker i gruppen.

Intervjun med lärare skedde i skolbiblioteket på deras konferenstid, den 1 februari 2001. Intervjun tog
ca en timme. Deltagandet var frivilligt och två manliga och en kvinnlig lärare anmälde sitt intresse.
Deras samlade ämneskunskaper var samhällskunskap, historia, svenska, tyska, biologi.

Gruppintervjun med eleverna utfördes också i skolbiblioteket, den 5 februari 2001. Även här var
deltagandet frivilligt och två elever ur varje årskurs deltog, fyra tjejer och två killar.

Gruppintervjuerna var betydligt svårare att genomföra än vad jag hade förställt mig och absolut inte
den bästa metoden för en oerfaren intervjuare (som jag var). Svårigheterna som uppstod när jag
intervjuade lärarna var, som ofta vid ett vanlig samtal med flera inblandade, att de pratade i mun på
varandra och avbröt varandra. Det innebar vissa svårigheter när jag sedan skulle lyssna på bandet och
skriva ner vad som hade sagts under intervjun. Däremot uppstod en livlig diskussion bland dessa
lärare, som jag upplevde som både positiv och engagerad.
Situationen som uppstod vid intervjutillfället med eleverna var helt annorlunda. Eleverna besvarade
ogärna frågorna med mer än ett ja eller nej. Ofta nickade de bara eller ryckte på axlarna. Den livfulla
diskussion som jag förväntade mig uteblev helt och hållet. Risken, när eleverna var så avvaktande, är
att mina frågor till slut blev väldigt styrande.

�������������
���������
De fyra intervjuerna utfördes vid fyra olika tillfällen under våren 2001 mellan 25:e maj och 7:e juni.
Först intervjuade jag rektorn vid Ljusnarsskolan och sen, i tur och ordning, ordföranden i
bildningsutskottet, skolchefen och slutligen skolbibliotekarien.
Intervjuerna med rektorn på Ljusnarskolan och skolbibliotekarien kan betraktas som
respondentintervjuer och de övriga två som informantintervjuer. Rektorn och skolbibliotekarien ser jag
som delaktiga i själva skolbiblioteksverksamheten, medan skolchefen och ordföranden i utskottet inte
ser särskilt mycket av den dagliga verksamheten. De kan istället ge synpunkter på hur det skulle kunna
fungera och naturligtvis även, via den kommunala skolplanen, bestämma hur verksamheten ska
bedrivas och om det t ex ska finnas utbildade bibliotekarier på skolbiblioteket, samt påverka genom att
ge, eller inte ge, riktade pengar till skolbiblioteksverksamheten.
Intervjuerna genomfördes på arbetsrum, i lärarrum och på skolbiblioteket, d v s hemvanda miljöer för
de intervjuade och tog mellan en till två timmar/ person.

De fyra intervjuerna med enskilda personer upplevde jag som betydligt lättare att genomföra. Dels
hade jag fått en viss träning via genomförandet av gruppintervjuer, dels är det naturligtvis lättare att
ställa frågor till bara en person i taget.

"��������
����
�
�

I min undersökning använder jag både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa metoden
består av två enkätundersökningar som genomfördes bland elever och lärare på 7-9 skolan i
Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun.

                                                          
16 Holme, Idar M & Solvang, Bernt K, �����������������, 1997. s. 108
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Fördelen med att göra en kvantitativ undersökning är att jag får en möjlighet att på ett relativt enkelt
och snabbt sätt skapa mig en genomsnittlig bild av hur skolbiblioteksverksamheten uppfattas och
uppskattas av dess användare, d v s elever och lärare.
En svaghet med metoden är att det är svårt att säkert veta hur väl deltagarna i undersökningen har
förstått frågeställningarna. De flesta verkar ändå ha förstått frågorna och svarat seriöst på dem.
Svarsfrekvensen är mycket hög, 92%,  bland eleverna och betydligt lägre, 45%, i lärarkåren. Min
uppfattning är att svaren är representativa för eleverna, både tjejer och killar och för de manliga
lärarna, men mindre säkert för de kvinnliga, p g a deras låga svarsfrekvens.
Efter att genomfört och sammanställt enkätundersökningen påbörjade jag nästa fas i undersökningen.
Denna bestod av sex kvalitativa intervjuer, både gruppintervjuer och enskilda intervjuer.
Styrkan med en kvalitativ undersökning är att den är flexibel och det innebär att man under pågående
intervju kan lägga till nya frågor och man kan ta frågorna i den följd som känns mest naturlig.
Dessutom går det att komplettera intervjun efteråt och fråga en gång till om det är något man inte har
förstått.
Svagheten med den kvalitativa metoden är att det kan vara svårt att jämföra information från de olika
informanterna och det krävs träning både för att bli en bra intervjuare och för att ställa bra frågor.
Det gäller att skapa ett förtroende mellan den som intervjuar och de som blir intervjuade, att man som
intervjuare verkligen visar att det är den intervjuades åsikter och svar man vill ha. Man måste helt
enkelt kunna lyssna på ett bra sätt och locka fram svaren ur den intervjuade, samtidigt som man aldrig
får tvinga fram svar ur en som blir intervjuad.
För den oerfarne intervjuaren kan en intervjumanual vara ett bra stöd, då det annars kan vara lätt att
förlora sig i frågor och diskussioner som inte alls har med själva undersökningen att göra. Det kändes
extra viktigt i gruppintervjun med lärarna, där diskussionens vågor ibland gick höga och det ibland
uppstod vissa svårigheter att återfinna den röda tråden i samtalet.
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Innan genomförandet av min empiriska undersökning behövde jag känna till mer om
de tankar, regler och lagar etc som berör biblioteksverksamheten i svenska grundskolor.

Bibliotekslagen, som gäller sedan januari 1997, styr över skolbiblioteken i grundskolan.
Unesco´s skolbiblioteksmanifest är angeläget att studera och trygg att luta sig mot när det gäller att
hitta goda argument för att det ska finnas välfungerande skolbibliotek med utbildad personal.
Kulturrådets rapport om skolbibliotekens situation i Sverige kändes också viktig att läsa, dels för att få
en bild av hur det ser ut i allmänhet, men även för att kunna göra en jämförelse med skolbibliotekens
situationen i Ljusnarsbergs kommun.
I budgetpropositionen 1999/2000 finns material som visar på att skolbibliotekens betydelse lyfts fram
även av regeringen. Dessutom har jag studerat några olika skolbiblioteksprojekt för att se hur
skolbibliotekens betydelse har belysts och belyses. Jag har även studerat styrdokumenten för
grundskolan för att se om där finns något som stöder skolbibliotekens existens i skolvärlden.

Skolan är en plats som de flesta av oss kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. Många av oss har
också synpunkter på hur skolan fungerar eller inte fungerar, både som elev, förälder, genom medier
och kanske som bibliotekarie. För många av oss är skolan, trots egna erfarenheter, som företeelse svår
att förstå. För att råda bot på det så ville jag läsa en del om skolan som organisation och om skolans
kultur, för att få en viss förståelse för hur skolan fungerar och varför. Jag tror att det är viktigt att förstå
den kultur som råder på en skola om man vill arbeta där som skolbibliotekarie. Det är också viktigt att
komma ihåg att varje skola är unik och utvecklar sin egen kultur, så att den ena skolan inte är den
andra lik.
Av egen erfarenhet vet jag nämligen (numera) att det är inte så lätt att hitta ingångar i skolans värld,
även om man, som jag, befinner sig mitt i skolan på ett skolbibliotek.
Jag har därför studerat följande litteratur:

•  Bibliotekslagen
•  Unesco´s skolbiblioteksmanifest
•  Kulturrådets rapport om skolbibliotekens situation i Sverige
•  Budgetpropositionen 1999/2000 utgiftsområde 16; Utbildning och universitetsforskning, det som

rör skolbibliotek
•  Skolbiblioteksprojekt
•  Skolverkets satsning på skolbiblioteken
•  Styrdokument för grundskolan, såsom grundskoleförordningen, skollagen, läroplan, kursplaner,

skolplaner och lokala arbetsplaner
•  Viss litteratur som behandlar skolan och skolans kultur för att få en förståelse för vad som sker i

en skola, vad som styr vad som sker eller inte sker.
•  Viss övrig litteratur

*���.�/����	�����	


Lagen gäller fr o m 1 januari 1997 och det som gäller speciellt för skolbibliotek kan man läsa i
följande paragrafer:

5§”Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av
material för utbildningen.”

7§ ”Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.”
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9§ ” Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att befrämja
språkutveckling och stimulera till läsning.” 17

Bibliotekslagen talar om ”lämpligt fördelade skolbibliotek” och den formuleringen ställer inga krav på
att varje skolenhet ska ha ett eget skolbibliotek, endast att man har tillgång till ett sådant. (Den
formuleringen fanns förut med i grundskoleförordningen, så man har bara flyttat över den till
bibliotekslagen). Lagen säger inte heller något om hur ett skolbibliotek ska se ut eller fungera. Den tar
inte heller upp om det ska finnas utbildad personal i ett skolbibliotek eller om ”vem som helst” kan
sköta det. Detta gör att det kan bli svårt för dem som driver skolbiblioteksfrågan på en skola att få
gehör för sina krav.

*���0
	���1������/�/����	����
��	��

I förordet till Unesco´s skolbiblioteksmanifest, som antogs vid UNESCOs generalkonferens 1999,
säger Marita Ulvskog, kulturminister, att ”En nära tillgång till boken, till biblioteket är en självklar
utgångspunkt om vi ska stimuleras till läsning. Skolbiblioteken är viktiga för att nå nya läsare och för
barns och ungas utbildning.” 18

Senare i inledningen säger Barbro Thomas, dåvarande avdelningschef vid Statens kulturråd, att
folkbiblioteksmanifestet, som tillkom 1949, har haft en viktig roll för folkbibliotekens utveckling.
Därför tror och hoppas hon att detta ”…idédokument ska få en gynnsam inverkan på
skolbiblioteksutvecklingen”19. Hon menar att den ogynnsamma utvecklingen av skolbiblioteken kan
bero på flera orsaker, bl a frågan om vad dess roll eller uppgift är. Om ”… det i första hand ska vara
ett hjälpmedel i undervisningen. Eller om den primära uppgiften är att förmedla den goda boken”20.

Skolbiblioteksmanifestet kan vara till stor hjälp när man diskuterar dessa frågor, för i manifestet finns
förslag på både vad skolbibliotekets roll och vilka uppgifter och målen är och hur det ”…bör ha stöd
av lagstiftning och riktlinjer”21. Dessutom är det inte något omfattande dokument, endast fyra sidor,
och det är både lättläst och informativt.
Några av rollerna och uppgifterna är, enligt manifestet:
•  skolbiblioteket ger ”eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande”
•  skolbiblioteket ger ” hela skolsamhället möjlighet att utveckla kritiskt tänkande genom att mer

effektivt kunna hantera informationskällorna”.

Här kan man också  läsa att ”Erfarenheter visar att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och
utnyttja informationsteknik förbättras när bibliotekarier och lärare samarbetar.” 22

 Manifestet betonar också på ett flertal ställen i sin text hur viktigt det är att personalen är utbildad för
att kunna fullfölja de mål som manifestet sätter upp för skolbiblioteket. Dessa mål är bl a:
•  ”7�������-� och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner
•  ��7����� �-� elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare
•  ��7���	�/-%���möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse,

fantasi och glädje”

”Skolbiblioteket kan fullgöra dessa uppgifter genom att upprätta handlingsplaner och utveckla sina
tjänster, genom urval och anskaffning av lämpliga informationskällor samt genom att erbjuda
vägledning och undervisning med hjälp av utbildad personal.”23

                                                          
17 "��������������� SFS 1996:1596.
18 ������������������������������������������������. Svenska Unescorådets skriftserie nr 2, 2000. s.3
19 ibid s. 5
20 ibid s. 6
21 ibid s. 16
22 ibid s.15
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För att kunna vara ett stöd för elever och lärare vid informationssökning är det viktigt att
skolbibliotekarien får ”…fortlöpande kompetensutveckling” och det sägs dessutom att
”Kunskaper i biblioteksadministration, informationshantering och pedagogik är en förutsättning för att
bedriva en effektiv skolbiblioteksverksamhet”.24

För att kunna uppfylla dessa vackra intentioner förutsätts att de berörda inom skolans värld, framförallt
skolledningen, känner till manifestet och vill verka i dess anda. Samtidigt är det viktigt att
skolbibliotekets personal har kunskap om skolans målsättning och läroplan, så att all personal kan
arbeta i samma riktning.

*�"�)%��%����	�����22���

Bakgrunden till utredningen25,som Statens Kulturråd påbörjade sommaren 1997, är den ojämna och
ofta dåliga standard som svenska skolbibliotek har. Det kan bero på att det saknas en praxis på vad ett
skolbibliotek egentligen är och  vilken funktion den ska ha, menar utredningen.

Tillgången till ett skolbibliotek kan se ut på många olika sätt och det ges ett flertal exempel på det i
rapporten, allt från att det inte finns något skolbibliotek alls, till ett nybyggt, arkitektritat bibliotek med
utbildad personal och generösa öppettider.

Utredningen har utgått från att skolbiblioteken är pedagogiska bibliotek och därför bör de mål och
styrdokument som gäller för skolan i stort även gälla för skolbiblioteken.
I rapporten diskuteras också frågor som rör skolbibliotekens organisation och hur ansvaret ser ut och
fungerar på lokal, regional och central nivå. Skolbiblioteken glöms ofta bort i skoldebatt och
skolutveckling. Det förklaras i utredningen med att skolbiblioteken saknar en tydlig organisation både
vad det gäller på den lokala, regionala och centrala nivån.

Utredningen inleds med hel del rekommendationer, här nedan kommer de som gäller för skolan.
•  ”Skolbibliotekens funktion bör preciseras i skolans styrdokument
•  Varje skola bör fastställa skolbibliotekets resurser och inriktning utifrån övrig pedagogisk

verksamhet
•  Skolledaren har en nyckelroll, som den som är ytterst ansvarig för skolbiblioteket på respektive

skola. Insatser behövs för att öka skolledarenas kunskaper om sitt ansvar och om sin betydelse för
skolbiblioteksutvecklingen”26

Kulturrådet föreslår också i utredningen en definition på vad ett skolbibliotek är.
Förslaget är:
•  ”Skolbiblioteket är den eller de platser i eller direkt anslutning till skolan där det finns resurser i

form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och
läsupplevelser av alla slag.

•  Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand för utbildningens behov
inom den egna organisationen och att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge
biblioteksservice.”27

Eftersom man i rapporten anser att skolbiblioteksfrågan är både en skolfråga och en biblioteksfråga, så
ser man det som eftersträvansvärt med ett nära samarbete mellan Skolverket och Statens kulturråd.

                                                                                                                                                                                    
23 ibid s.17
24 ibid s. 18
25 �����������������������. Rapport från Statens kulturråd 1999:1
26 ibid s. 11
27 ibid s. 10
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I regeringen budgetproposition för 1999/200028, inom utgiftsområde 16, finns skolbibliotek omnämnt
på följande vis: ”Dagens styrsystem för skolan innebär ett lokalt ansvar, men också stort utrymme för
lokalt nytänkande. I detta ansvar ingår också att utveckla skolbiblioteken. Skolbiblioteken kan dels
sägas ha en informationsuppgift, dels en kulturuppgift. Den kunskapssyn, som finns i läroplanerna, där
elevernas undersökande arbetssätt, nyfikenhet och lust att lära sätts i centrum, kan konkretiseras i
arbetet med skolbiblioteken. Skolbiblioteken kan således spela en viktig roll i skolutvecklingen och ett
välutrustat skolbibliotek kan bidra till att den öppna skolan förverkligas. Regeringen avser därför att
särskilt uppmärksamma utvecklingen av skolbibliotekens pedagogiska roll i skolan.”29

Även när det gäller satsningen på IT i skolan så finns skolbiblioteket med på ett hörn, nämligen att ”IT
och skolbibliotek kan ses som två delar av samma informationsstrategi, där båda verktygen kan
användas för att skolan skall nå de pedagogiska målen. Regeringen anser därför att även
skolbibliotekarier och annan personal som har pedagogiska uppgifter i arbetslag bör kunna ingå i
kompetensutvecklingen”30.

Utifrån ett uppifrånperspektiv finns alltså ett starkt stöd för skolbiblioteksverksamhet och
skolbibliotekariers kompetensutveckling mm, men hur det fungerar i den lokala praktiken i min
undersökningskommun återkommer jag till senare.

*�������/�/����	��2��-	��

I Örebro län var samarbete mellan länsbibliotek och skolbibliotek tidigare främst inriktat på att
förbättra mediabestånden på de olika skolbiblioteken i länet. 1993 påbörjades ett  treårigt projekt som
”syftade till att skapa modellbibliotek vid skolor i Örebro län för att ge lärare och elever  möjligheter
att arbeta undersökande och problemorienterat”31. Hur ett skolbibliotek ser ut och använts i
undervisningen beror på olika faktorer. I utvärderingen av projektet i Örebro län pekar Louise Limberg
på att ”…om skolbiblioteken skall bli �����#���������������	�����������#��������������������������
�$%������������� 		������biblioteket som delar av en skolas kärnverksamhet.”32(Limbergs kursivering)
Om skolbiblioteket uppfattas som en separat funktion uppstår lätt ett revirtänkande då biblioteket
hamnar i en konkurrenssituation med andra funktioner i skolan. Helheten kommer i skymundan när
man prioriterar delfunktioner. Detta gagnar inte skolbiblioteket som riskerar att bli en
marginalföreteelse. Det är viktigt att skolbiblioteket ses som en del av skolans kärnverksamhet, menar
Limberg.
Hon skriver också att: ”Välfungerande skolbibliotek kan direkt stimulera och underlätta
problemorienterad undervisning. &��� ����������������������������$��#����������������������%��� ���
�������������������������#���� ���������������(Limbergs kursivering)

Avgörande är också rektorns/skolledarens inställning till vilken betydelse skolbiblioteket har för
undervisningen och läroplanens genomförande. Utan rektorns stöd till skolbiblioteksverksamheten är
det svårt att utveckla densamma, menar Limberg.

�� ���������������������������������������������������������������������$���������������� ���$�����
�$%��#���������������'�������� �����	��'���������%�������	�������������������������������
 		������������(#�����������������$���������������������������� ���$������	������������������
 		�����������������%��%�������	#��������� ���$�����������	������������������������%�����������������
�$%���������%�������%�	�����(Limbergs kursivering)
                                                          
28 http://finans.regeringen.se/propositionermm//propositioner/bp2k/p19992000_1.htm
29 ibid s. 54
30 ibid s. 69
31 Limberg, Louise, Skolbiblioteksmodeller, 1997. s.8
32 ibid s. 15
33 ibid, s. 16
34 ibid, s. 21
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Rektorns inställning är viktig, kanske rent av avgörande i sammanhanget, men hur många rektorer
rekryteras till sina tjänster utifrån sin inställning till skolbiblioteksverksamheten?

I avhandlingen ”Biblioteket – skolans hjärna?” gör Brigitte Kühne35 en utvärdering av skolbiblioteket
som en resurs i det undersökande arbetssättet på mellan- och högstadiet.
Projektet som kom att benämnas för ”Barkestorpsprojektet”, pågick under 3 år mellan 1988-1991. Det
gick ut på att man införde det ”undersökande arbetssättet” med biblioteket som bas i samtliga
årskurser (utom i årskurs 1 och 2).
Jag tänker inte närmare gå in på hur projektet genomfördes, utan bara redovisa några av Kühnes
slutsatser. Hon kommer fram till att:

1. Det är ��������� att lära elever söka sig fram till information på biblioteket. Det tar tid, det krävs ett
välutrustat bibliotek och det krävs mycket planerat samarbete mellan skolan och biblioteket.

2. Det ��������� att lära elever bibliotekskunskap. Eleverna blir mer självständiga, mer positiva och
mer kreativa.36(Kühnes kursivering)

Kühne menar att det inte räcker med att söka sig fram till information i olika källor på det enklaste och
effektivaste sättet, utan ”…vi måste lära eleverna koppla samman kunskapen i informationssökning
med den information eleven kommit fram till och hjälpa honom/henne till att denna information blir
’kunskap’…” och säger vidare att ”Vi är duktiga på att lära eleverna hitta speciella detaljuppgifter på
ett visst sätt i olika källor, men själva ����������	��$�������� ����	�������������� och att utveckla en
�����#���������%��%���� i ett ämne via det undersökande arbetssättet på biblioteket – det missar vi
oftast”37(Kühnes kursivering).

Kühne påpekar att det är viktigt att skolbibliotekarien känner till denna inlärningsprocess när denne
undervisar i biblioteket. ”Barnen måste förstå ������ de ska använda sig av biblioteksmaterial. Det är
inte enbart fråga om en övning i informationssökning för dess egen skull, utan det är ett exempel på en
inlärningsstrategi som är användbar i oändligt många olika situationer senare i livet, både när man vill
söka kunskap och när man bara vill söka information”38(Kühnes kursivering).

Skolbibliotekarien ställs alltså i samma situation som läraren och behöver kunskap om
inlärningsprocesser och har behov av t ex gemensamma utbildningsdagar med skolans övriga personal.

*����������%�	
�����������


De nationella styrdokument som ska styra verksamheten i skolan består av  skollagen med
timplanerna, läroplanen och kursplanen. Jag tänker inte gå närmare in på själva skollagen, även om det
är den som anger övergripande mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur skolans
verksamhet ska utformas. Där finns också de grundläggande krav som ställs på kommunerna.
Jag har istället tittat lite närmare på läroplan och kursplaner. Efter att ha studerat dessa ser jag att det
inte står mycket om skolbiblioteken, men däremot finns mycket nedtecknat, som förutsätter att det
finns välutrustade och välfungerande skolbibliotek.

����������	��������������������
1994 kom den nuvarande läroplanen, Lpo94, för grundskolan. Den utvidgades 1998 till att också
omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. 39 Den ska tillsammans med skollagen styra verksamheten
i skolan. Läroplanen genomsyras av en tilltro till och engagemang för eleverna som individer. Det är

                                                          
35 Kühne, Brigitte, "�����������)���������%'����*� 1993
36 ibid s. 241
37 ibid s. 52
38 ibid s. 52
39 +���	�����. Lpo 94 anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. 2000 SKOLSF 1994:1
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viktigt att de tänker själva, att de lär sig hur de själva kan skaffa sig kunskaper och att de lär sig att se
saker ur olika perspektiv. ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och
använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att
kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ”.40

Läroplanen anger även mål och riktlinjer för verksamheten.
Målen är av två slag, dels ����������� &����� som ”…anger inriktningen på skolans arbete”, dels ���
����%22
� som ”…uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan.”41

Mål att sträva mot är t ex  ”…att varje elev
•  lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att
- formulera och pröva antagande och lösa problem
- reflektera över erfarenheter och
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden…”42

Mål att uppnå är t ex
”…att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa
aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”.43

Var kommer då skolbiblioteket in i allt detta? I Lpo 94 nämns ordet bibliotek en gång, nämligen i
avsnittet som handlar om vad rektor ansvarar för. ”Utformningen av skolans arbetsmiljö så att eleverna
får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och
utveckla kunskaper. Sådant stöd kan t ex vara bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.”44

Här förekommer skolbiblioteket bara som ett hjälpmedel bland andra och ordet t ex före ordet
bibliotek gör inte att det låter särskilt angeläget.

������!���	����
Kursplaner är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen.
Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt stort
utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. I de nya kursplanerna45 finns inte
längre ordet skolbibliotek med (men nämndes i den förra kursplanen i samband med ämnet svenska).
I flera av ämnena talas om vikten av att använda olika medier och texter samt vikten av att kunna
analysera och bedöma olika källor. T ex när det gäller de naturorienterande ämnena står det vad elever
ska ha uppnått i slutet av nionde skolåret
”– ha insikt i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med dess
systematiska observationer, experiment och teorier, å andra sidan det sätt som används i konst,
skönlitteratur, myter och sagor”.
När det gäller de samhällsorienterande ämnena så ska eleverna i årskurs nio
”- kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska och värdera
uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser”.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret när det gäller ämnet svenska är att
eleven ska:
” - kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt
saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt
kunna reflektera över det,
- kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap
med betydelse för människors sätt att leva och tänka”.

                                                          
40 ibid s. 7
41 ibid s. 10
42 ibid s. 12
43 ibid s. 12
44 ibid s. 19
45 ! ��	������������ ��������. SKOLFS 1994:3
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I kursplanen för ämnet svenska står också att ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda
möjligheter för elevernas språkutveckling.

������#���	���
Skollagen säger i § 8 att det ska finnas en skolplan i varje kommun som antas av
kommunfullmäktige46. Utgångspunkten för skolplanen är de nationella målen såsom de skrivs i bl a
läroplaner. Läroplanen anger vilka mål och resultat som skolan ska uppfylla. Hur detta ska gå till kan
kommunerna själva styra i sina skolplaner, genom att göra satsningar på särskilda områden inom
skolan och det är fullt möjligt för en kommun att satsa på t ex skolbiblioteksverksamheten.
Tillsammans med de nationella målen och de kommunala målen anger skolplanen vilka mål och
resultat som kommunen vill uppnå.

������%�&��	���
I läroplanen står det att rektorn har ansvar för att det upprättas en lokal arbetsplan47.
Det står även i grundskolförordningen att  ”Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare
och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare”.48

Här finns det möjlighet att personal från skolbiblioteket finns med och påverkar utformningen av
arbetsplanen.

*�#������
���������
������
�����	����%��%�

Det här området är alldeles för vittomfattande/komplext för att beskrivas särskilt djupt i den här
uppsatsen. Skälet till att jag vill nämna något om skolan som organisation och dess kultur är att det
kan ge en viss förståelse till vad som sker eller inte sker i skolan.
Skolans läroplan och målformuleringar lägger stor tonvikt på lärarsamarbete och samordning av
problemen i skolan, menar Thor Egerbladh och Tom Tiller49. För att detta ska ske krävs, enligt
Egerbladh & Tiller, en ökad integration både mellan olika ämnen, men också mellan de olika
personalkategorier som finns inom skolans verksamhet.
Detta är viktigt att tänka på, anser jag, när man diskuterar skolbibliotekets roll i skolans
kärnverksamhet. Samtidigt att det är viktigt att komma ihåg att skolan som organisation under många
och långa år har utvecklat en kultur som kan vara svår att påverka, både inifrån och utifrån.

��'���(�������������
���
��)
En generell definition ger Egerbladh & Tiller i boken Forskning i skolans vardag, som lyder …”en
organisation består av en samling människor som har ett förhållande till varandra och som arbetar
tillsammans mot ett gemensamt mål”.50 Egerbladh & Tiller menar att organisationen kan placeras
mellan individen och samhället. Skolans uppdragsgivare och beslutsfattare finns på samhällsnivån och
härifrån kommer grova och allmänna direktiv.
På aktörsnivån finns de personer som skall förverkliga de visioner och mål som är skisserade på
samhällsnivån, dvs. elever, lärare, skolledare m fl. ”På denna nivå möts tradition och innovation. De
formella besluten och formuleringarna möter här den seglivade vanan och värderingarnas kraft. Den
lokala kulturen möter de nationella perspektiven. Ibland kan dessa samordnas på ett lämpligt sätt. Vid
andra tillfällen kolliderar det nationella och det lokala så att flisorna ryker”.51

Organisationsnivån kan placeras mellan samhällsnivån och aktörsnivån. Denna nivå präglas av
samspelet mellan den styrning som utövas från samhällsnivån och den styrning som kulturen på
aktörsnivån utövar.
”Skolan som organisation kommer i korstryck mellan de två nivåerna – samhällsnivån och
aktörsnivån. I detta korstryck ligger en rad konflikter både när det gälle struktur och process”52.
                                                          
46 ��������$%�����������������. SOS 1992, s. 18
47 Lpo 94, 2000, s. 18
48 ,� ��������������������SFS 1994:1194
49 Egerbladh, Thor & Tiller, Tom, ��������������������������, 1998
50 ibid s. 58
51 ibid s. 57
52 ibid s. 58
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Vidare hävdar Egerbladh & Tiller att ”Även om undervisning och lärande primärt försiggår inom
klassrummets fyra väggar och klassrummet inom den närmaste framtiden kommer att vara lärandets
centrala arena, menar vi att det är viktigt att ha ett klart perspektiv på hela skolan d v s på skolan som
organisation. Det som sker i korridorerna, på rektorns tjänsterum, i kafeterian, på biblioteket, i
grupprummen, i samarbetet mellan hem och skola, i den nya elevdemokratiprocessen, på
idrottsplatsen, på skolgården eller under klassresan påverkar i hög grad lärandet, trivseln och vad som
upplevs som meningsfullt för eleverna”.53

Ett annat sätt att närma sig begreppet skolorganisation gör Gunnar Berg när han skriver om uni- och
multiprofessionella skolorganisationer. Den förstnämnda kännetecknas, menar Berg, av att relationerna
mellan de olika personalgrupperna i en skola är strikt avgränsade från varandra.
Motsatsen finns i den multiprofessionella skolorganisationen, där det råder en långtgående
arbetsintegrering mellan de olika yrkesgrupperna som kan förekomma i en skola.
Enligt Berg kännetecknas denna av: ”…att samtliga personalgrupper har ett gemensamt
förhållningssätt till det/de institutionellt betingade uppdraget/uppdragen, och att man på
organisationsnivå fullgör sådana uppgifter som bedöms ligga i linje med detta/dessa uppdrag”54

Vidare skriver Berg att detta innebär att all personal i skolan har sina specialistkunskaper, men att de
också måste få en ökad kunskap som är direkt förknippade med skolans uppdrag.55

Han nämner att både lärare, skolpsykolog och vaktmästare idag har sina specialistkunskaper, men att
utövandet av dessa måste ske i linje med skolans uppdrag. Berg nämner inte skolbibliotekarier, men
jag anser att dessa också bör räknas med i sammanhanget.

��'���(�������������
���
���������)
Egerbladh & Tiller föreslår en definition:
”Organisationskulturer kan definieras som ett mönster av grundläggande förhållanden som utvecklas i
en grupp allt eftersom gruppen lär sig att bemästra problemen med yttre och inre anpassning. Om detta
mönster ska kunna överföras till nya organisationsmedlemmar som en vägvisare för att förstå, tänka
och erfara i förhållande till inre och yttre händelser, bör mönstret vara så stabilt som möjligt över
tid.”56

De säger vidare att skolan kan räknas som en organisation med lång historia, där medlemmarna är
stabila och har delat samma typ av erfarenheter under årens lopp, men att det är viktigt att komma ihåg
att varje skola utvecklar sin särpräglade kultur.
Det kan vara svårt att förändra dessa organisationskulturer, menar Egerbladh & Tiller såväl utifrån
som inifrån. Det kan vara bra att tänka på om man upplever att lärare är…”lata, okunniga, okänsliga,
konservativa”57�när de i själva verket är offer för den kultur som styr skolan de arbetar i för tillfället
och det gäller att komma ihåg att ”… varje skola hade sin distinkta kod eller kultur som påverkade det
pedagogiska arbetet”58

Många förändringsförsök har misslyckats p g a att man inte har förstått djupstrukturerna i
organisationens/skolans kultur. Det som då händer är att så snart projektet är över så ”äter den gamla
kulturen snabbt upp de nya tankarna och handlingarna”59.

Det finns många sätt att underhålla en organisationskultur genom t ex praxis, rutiner och protokoll.
Den viktigaste faktorn är dock troligen socialisation av nya medlemmar. Då det är möjligt försöker
arbetsgivaren att rekrytera medlemmar som har den rätta inställningen och de rätta värderingarna.

                                                          
53 ibid s. 47
54 Berg, Gunnar, ���� �� �, 1999. s. 80
55 ibid. s. 80
56 Egerbladh, Thor & Tiller, Tom, ��������������������������, 1998. s. 61-62
57 ibid s. 55
58 ibid s. 56
59 ibid s. 63
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Detta uttrycks ofta i platsannonser att stor vikt fästs vid personlig lämplighet och/ eller social
kompetens. Det finns olika socialisationsprocesser och olika sätt att organisera verksamheter.
Egerbladh & Tiller tar bl a upp organiserad, ������������	������� socialisation och en typ som präglas
av tillfälligheter eller ����-��$%��' ���-���������.
�������%�/�0�������� �����������
”Lärlingssystemet i arbetslivet är exempel på det första, medan tillsättningen av nya lärare kan vara
exempel på det sista. Det är vanligtvis inte någon organiserad introduktion och systematisk
genomtänkt vägledning som genomförs när den nya läraren möter sin första skoldag. Debutanten må
själv söka sig fram i systemets labyrinter”60.

��'���%�&�����
En definition ger Gunnar Berg i sin boken Skolkultur, ”…en grupp av lärare som samarbetar, framför
allt med planering och uppföljning av verksamheten, ibland också med undervisningen. De
representerar oftast olika ämnen och undervisar inom samma klass eller arbetsenheter”61.
Denna definition, menar Berg, fäster primärt uppmärksamheten på arbetslaget som form. Han påpekar
också att det vore intressantare att se på arbetslagets effekter på det pedagogiska innehållet för att
utveckla en lärarroll som ligger i linje med den utvidgade lärarprofessionalismen.

Frågan om arbetslag handlar nämligen i grunden om samtliga personalgrupper verksamma i skolan
som organisation.

*�'�4&��������	���%�

Skolverket har finansierat en hel del litteratur som handlar om skolbibliotek. Jag har valt att studera
några av dem bl a ”Aktivt lärande med skolbibliotek” av Elsa Gómez och Margareta Swenne62.  I
boken beskriver Gómez & Swenne de informationsfärdigheter, dvs. förmågan att handskas med
information, som eleverna successivt bör använda i det undersökande arbetssättet.
Informationsfärdigheter kan sägas omfatta sju olika förmågor, som successivt tas i anspråk i de olika
faserna i ett undersökande arbete. Dessa förmågor är enligt Gómez & Swenne:
����1������#�����������������#�����$%�	�����������#��
����2������#�������������������������
����3������#�����������������������������������������
����4������#��������'�����������������$%����'��������������
����5������#����������������������$%������������������������
����6������#��������	�����������$%����� ��$����������������
����7��8������������� (Gómez & Swennes kursivering)

Det är viktigt att träning av informationsfärdigheter sker ����������$%�	������� eftersom
informationsfärdigheter inte är något som kommer automatiskt genom annan undervisning ��	�������
är också viktigt. Samtidigt som nya moment införs måste eleverna få chans att ofta använda det de
tidigare lärt sig.(Gómez & Swennes kursivering)
För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av denna träning menar Gómez & Swenne att:
”Övningen bör också göras så ���������$%��������%������� som möjligt. Detta är viktigare ju yngre
barnen är. …Undervisningen i informationsfärdigheter måste ���'��������. Om man dröjer för länge
med moment som eleverna sedan länge klarat lästekniskt hinner de hitta på egna strategier som kan
vara mindre lyckade och svåra att träna bort”64(Gómez & Swennes kursivering)
Gómez & Swenne säger vidare att ”Om övningen av informationsfärdigheter ska ha effekt så är det
viktigt att den �������������������������� ��������������� ”65

                                                          
60 ibid s. 67
61 Berg, Gunnar, ���� �� �� 1999. s. 79
62 Gómez, Elsa & Swenne, Margareta, 9�������������������������������, 1996. s. 44ff
63 ibid s. 45-47
64 ibid s. 48
65 ibid s. 49
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De säger också att�<Skolarbetet måste hela tiden vara utgångspunkten för att eleverna ska utveckla
sina informationsfärdigheter. Det blir lärarens uppgift att genom hela skoltiden skapa sådana
situationer att informationsfärdigheter tränas”.66

Gomez & Swenne påpekar också att man ska ”…���	�����	�������������������������������.”(Gómez &
Swennes kursivering) Det kan låta som en självklarhet, menar de, men ändå får barnen ganska ofta vid
sitt första  möte den uppfattningen att biblioteket är ett ställe där det råder en massa förbud och regler.
Därför måste eleverna ”…få höra om alla äventyr och fantastiska personligheter som gömmer sig i alla
böcker, men som oartigt nog vänder ryggen ut mot besökarna”.67

Gómez & Swenne menar vidare att det är viktigt att utarbeta en lokal arbetsplan för det enskilda
skolbiblioteket. Det är betydelsefullt att alla som arbetar på en skola känner att skolbiblioteket är en
gemensam angelägenhet och en resurs för de olika ämnen som finns där. Det räcker inte med att
utarbeta en lokal arbetsplan säger de vidare, utan denna måste avslutas med en %��������	��� (Gómez
& Swennes kursivering), så att det inte bara görs ytterligare en produkt som hamnar i
pappersåtervinningen. Dessutom är det viktigt att detta arbete sker i ett nära samarbete mellan
personalen i skolan och personalen på skolbiblioteket. Det arbetet kan påbörjas genom att man skildrar
hur skolbiblioteksverksamheten ser ut i dagsläget.
För att beskriva om skolbiblioteket spelar en aktiv eller passiv roll i skolans arbete kan man använda
sig av en modell som har utarbetats av David Loertscher, amerikansk forskare och bibliotekarie. Den
kallas för Loertschers taxonomi och det är den här, något förkortade versionen, som jag använder vid
mina intervjuer. 68

En annan bok som skolverket finansierat är ”Nycklar till läroriket”. I den gör Bibi Eriksson en
annorlunda beskrivning av skolbibliotekets betydelse i skolan. Hon menar att trots alla
biblioteksprojekt och all biblioteksretorik så ”…är skolverklighetens bibliotek i många fall näst intill
osynligt. Skolan är ofta fångad i arbetsformer som gör biblioteket till något man inte alls behöver”.
Hon säger vidare att ”I skolverkligheten är biblioteket inte en daglig livsnödvändighet, utan möjligtvis
något man kan använda för att skapa en viss omväxling i det ganska enahanda skollivet”.69

I samma bok skriver Marjanna de Jong att skolbibliotekets utformning och placering i skolbyggnaden
talar om vilken betydelse man ger biblioteket i skolans verksamhet. 70 Det finns även två
föreställningar, säger hon, som hänger samman med placeringen av biblioteket i skolbyggnaden,
nämligen biblioteket som skolans hjärna eller som dess hjärta
Som skolans hjärna ligger tonvikten på ”…förvaring och bearbetning av kunskap”�och när det är
skolans hjärta så ligger betoningen ”…på den centrala, livsviktiga betydelsen som biblioteket har och
på den sociala dimensionen”.71

Marjanna de Jong menar att ”Det finns olika sätt att markera och visa att biblioteket är viktigt i skolans
arbetet”. Det kan man göra dels genom att inreda skolbiblioteket vackert och ”ge det stora ytor och
placera det på skolans bästa ställe”.72 �Det måste också vara lätt att hitta till biblioteket  och det bör se
så spännande ut som möjligt så att eleverna lockas in där och biblioteket blir den samlingspunkt det
bör vara.
För att biblioteket ska bli en resurs i skolans arbete menar de Jong att elevernas användning av
biblioteket ”… påverkas av dess närhet till andra platser som eleverna måste besöka under dagen -
t ex matsalen eller uppehållsrummet”.
För läraren däremot ”…är det avståndet mellan biblioteket och arbetsrummet eller personalrummet
som har betydelse, förutom avståndet till det egna klassrummet”.73

                                                          
66 ibid s. 49
67 ibid s. 50
68 ibid s. 68-69, se även bilaga 3
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71 ibid s. 91
72 ibid s. 93
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Skolverket fick under år 2000 i uppdrag av regeringen att stödja skolors och förskolors arbete att
förbättra läs – och skrivmiljöer. En huvuduppgift i arbetet är att stärka och utveckla skolbibliotekens
pedagogiska roll. Ett sådant projekt är Språkrum74, ett utvecklingsprojekt för skolbiblioteken och
skolans kreativa språkmiljö. Det går att läsa om projektet dels i en broschyr som skolverket har delat
ut till alla skolor, dels på nätet där man kan följa ett särskilt forskningsprojekt, Helvetesgapet,75 som
handlar om skolbiblioteket som redskap i lärandet och skolutvecklingen

Skolverket tar även upp skolbiblioteket i sin skrift Reform i rörelse76. Här skriver man bl a att
”Skolbiblioteket har stora möjligheter att bli ett rum för lärande. För att nå dit måste skolbiblioteket
vara integrerat i den övriga verksamheten på skolan. Skolbibliotekariens status skall höjas från en
kringperson, som eleverna ofta uppfattar bibliotekarien, till en av de centrala personerna i lärandet.”77

Många goda råd får man i Monica Nilsson bok ”Skolbiblioteket- skolans informationscentrum”78 när
man vill bygga upp ett väl fungerande skolbibliotek. I den beskrivs dels när man på Beringsskolan i
Örkelljunga, Skåne, verkligen satsade på skolbiblioteket och den är fylld av praktiska exempel på hur
man själv kan gå vidare med arbetet på sitt egna skolbibliotek. Monica Nilsson menar att för att
skolbiblioteket ska få en mer framskjuten plats i skolan verksamhet så krävs ett samarbete mellan olika
personalgrupper inom skolan. Hon påpekar också att det tar tid��”Oftast handlar det inte om ovilja från
inblandade parter utan mer om tidsbrist och glömska. Det krävs envishet och uthållighet från alla
parter för att bygga upp ett samarbete som fungerar i det dagliga arbetet”79.
Jag menar att det är viktigt att ha allt detta i minnet, när man diskuterar att förändra/förbättra
samarbetet mellan skolan och skolbiblioteket.

*�3������
����
�
�

Den litteratur jag studerat visar att skolbiblioteket har en undanskymd ställning i skolans organisation.
I skollagen står inget om skolbibliotek, inte heller i grundskoleförordningen, (där man hänvisar till att
det numera finns en särskild  bibliotekslag).
I bibliotekslagen står att det ska finnas ”lämpligt fördelade skolbibliotek”.
Av naturliga skäl så nämns skolbiblioteket betydligt oftare i Unesco´s skolbiblioteksmanifest.
Här står att skolbiblioteket ska främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli
biblioteksanvändare. Dessutom ska skolbiblioteket ge eleverna träning att värdera och använda
information, oavsett form, samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. Vidare
betonar manifestet betydelsen av att fackutbildade skolbibliotekarie ska ha ansvar för ledning och
planering av skolbiblioteket

I Kulturrådets rapport beskrivs den skiftande och ojämna standard som råder bland skolbiblioteken i
Sverige. För att råda bot på detta föreslår Kulturrådet bl a att skolbibliotekets funktion bör preciseras i
skolans styrdokument och att skolledarna måste få ökad kunskap om sitt ansvar och sin betydelse för
skolbiblioteksutvecklingen. Vidare föreslår kulturrådet en definition (som återges under punkt 4.3) på
vad ett skolbibliotek är.
Eftersom man i rapporten anser att skolbiblioteksfrågan är både en skolfråga och en biblioteksfråga, så
ser man det som eftersträvansvärt med ett nära samarbete mellan Skolverket och Statens kulturråd.

I regeringen budgetproposition för 1999/2000 finns skolbibliotek omnämnt. Där anges att den
kunskapssyn som finns i läroplanerna kan konkretiseras i arbetet med skolbiblioteken och regeringen
avser därför att särskilt uppmärksamma utvecklingen av skolbibliotekens pedagogiska roll i skolan.
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79 ibid s. 21
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I läroplanen, Lpo94,  nämns ordet bibliotek bara en gång, nämligen i avsnittet som handlar om vad
rektorn ansvarar för. Här räknas biblioteket upp som ett hjälpmedel bland andra och det gör att det
låter inte särskilt angeläget att det finns ett välfungerande skolbibliotek på varje skola.
I kursplanerna sägs vad eleverna ska lära sig och här lämnas stort utrymme att välja stoff och metoder.
I flera ämnen talas om vikten av att kunna analysera och bedöma olika källor, men även att eleverna
ska komma i kontakt med skönlitteratur, myter och sagor. Det sägs också i ämnet svenska att ett av
skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling.
Det är fullt möjligt att både i kommunens skolplan och i den enskilda skolans arbetsplan lyfta fram
skolbibliotekets betydelse för att nå de mål som läroplanen vill att eleverna ska nå. Det är rektorns
ansvar att se till att det finns en lokal arbetsplan, men övrig personal, t ex skolbibliotekarien, kan vara
med och utforma den.

I ett av de skolbiblioteksprojekt som jag studerat, framgår det att det är viktigt att skolbiblioteket
uppfattas som en del av skolans kärnverksamhet, av både lärare, bibliotekarie och skolledning,  annars
blir det lätt en marginalföreteelse.

I ett annat skolbiblioteksprojekt påpekas att det är inte lätt att lära elever att söka sig fram till
information på ett skolbibliotek. Det krävs både tid, ett välutrustat bibliotek och ett planerat samarbetet
mellan skolan och biblioteket. Samtidigt sägs det att lönar sig att lära eleverna bibliotekskunskap. Det
är också mycket viktigt att lära barnen förstå varför de ska använda sig av biblioteksmaterial och det är
också viktigt att bibliotekarierna får lära sig hur själva inlärningsprocessen går till.

I de olika skolbiblioteksprojekten pekar man t ex på att rektorns inställning är direkt avgörande till
vilken betydelse skolbiblioteket får i undervisningen. Dessutom är det av stor betydelse att
skolbiblioteket uppfattas som en del av skolans kärnverksamhet, både av lärare, bibliotekarier och
skolledning. Därför är det viktigt att man utarbetar en lokal arbetsplan, åtföljd av en handlingsplan, där
alla parter vet vad som ska göras och av vem och när det ska ske. Det är lämpligt att arbetet med att
skapa en arbetsplan/handlingsplan görs tillsammans med skolbibliotekarie och personal från skolan
och eventuellt även med rektorn.
Det pekas också på att det är inte lätt att lära eleverna att utnyttja ett skolbiblioteks resurser. För det
krävs både tid, ett välutrustat bibliotek och ett planerat samarbete mellan skola och bibliotek.
Dessutom måste bibliotekarien få möjlighet att lära sig hur själva inlärningsprocessen går till för att
bättre kunna lära barnen förstå varför de ska använda sig av bibliotekets material när de söker efter
information.

I den litteratur jag har läst som handlar om skolans organisation och dess kultur så framgår det rätt
klart att många förändringsförsök inom skolan har misslyckats p g a att man inte har förstått
djupstrukturerna i organisationens/skolans kultur. Det gäller att komma ihåg att skolan är en
organisation som funnits under lång tid och att den har utvecklat en stark organisationskultur som kan
vara svår att påverka både inifrån som utifrån. Dessutom utvecklar varje enskild skola sin egen kultur
så det som går bra på en skola kanske inte alls går bra på en annan.
Det finns skolorganisationer som präglas av att de olika personalgrupperna är strikt avgränsade från
varandra och det finns skolor där det råder en långtgående arbetsintegrering mellan de olika
yrkesgrupperna som kan förekomma på en skola. Det gäller också att alla som arbetar på en skola får
en ökad kunskap om skolans uppdrag.
I skolverkligheten är inte skolbiblioteket så viktigt, utan mer en plats som man kan använda för att få
omväxling i det ofta enahanda skolarbetet. Vilken betydelse en rektor/skolledning ger skolbiblioteket
avspeglar sig både i dess placering i skolbyggnaden och utformandet av biblioteket. Öppethållande
och storlek är också betydelsefulla faktorer.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att stödja skolors och förskolors arbete att förbättra läs –
och skrivmiljöer. En huvuduppgift i arbetet är att stärka och utveckla skolbibliotekens pedagogiska
roll.
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Ljusnarsberg är en liten kommun i hjärtat av Bergslagen, med ca 5 500 invånare. Befolkningen
minskar stadigt och andelen äldre ökar. När jag själv flyttade hit för snart 20 år sedan bodde ca 7 500
personer här.
Kommunen brottas med stora ekonomiska problem och får just nu statligt stöd för omstruktureringar
av den kommunala verksamheten och rivning av bostäder.
Tätorten, som heter Kopparberg, ligger mitt emellan Örebro-Borlänge och Karlstad-Västerås. De
största arbetsgivarna är kommun och landsting. Det finns även ett par större industrier med ca 200
anställda vardera.
Sedan stålverket (SKF) lades ner på 80-talet så har ett antal mindre företag nyetablerats i kommunen.
Här finns ett relativt rikt föreningsliv och stora möjligheter att vara ute i skog och mark. Större årliga
evenemang är mineralmässa, guldvaskning och Kopparbergs marknad (Mickelsmäss) som lockar
människor från när och fjärran.

Den politiska organisationen i kommunen leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, liksom i
alla andra kommuner. Däremot har sedan år 2000 nämnderna avskaffats och ersatts med tre utskott; ett
allmänt, ett socialt och ett bildningsutskott, som är direkt underställda kommunstyrelsen.
Bildningsutskottet har hand om barnomsorg, skola och skolbibliotek samt kultur- och fritidsfrågor.
Folkbiblioteket ligger däremot under allmänna utskottet, tillsammans med bl a turism, reception, IT-
frågor och sotning.
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I detta avsnitt beskrivs kortfattat skolorna och skolbiblioteken och vilka resurser dessa förfogar över.
De undersökta skolorna befinner sig i olika delar av kommunen. Två ligger i själva tätorten
Kopparberg, de övriga ligger mellan 2,5 och 13 km därifrån. I beskrivningen av skolorna och dess
bibliotek återges huvudsakligen de förhållande som gällde under år 2001.
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Det finns för närvarande fem skolor i kommunen.
Kommunens enda 7-9 skola, Ljusnarsskolan, ligger centralt i tätorten med ca 200 elever. Avståndet till
folkbiblioteket är ca 500 meter. Skolan byggdes mellan åren�1961-69.
Kopparbergsskolan ligger centralt i tätorten och bara 300 meter från folkbiblioteket. Här finns det ca
180 elever från år 1 t o m år 6. Den ursprungliga skolan byggdes 1926 och ett intilliggande annex
byggdes 1982.
Bångbroskolan ligger ca 2,5 km från tätorten och byggdes år 1921 och är K-märkt. Här går
sammanlagt drygt 100 elever från år 1 t o m år 6 och det finns även en förskoleklass på ca 10 elever
I Ställbergs skola, 13 km från tätorten, går barnen de första två skolåren. Elevantalet är drygt 40
stycken. Därefter fortsätter barnen till Ställdalens skola, 8 km från tätorten, och går år 3-6. Här går
närmare 80 elever. Kommunens äldsta skolbyggnad är uppförd 1860 och ligger i Ställdalens skola,
som sedan byggdes ut år 1914 och fortfarande används för undervisningsändamål��1914 byggdes även
Ställbergs skola, som läggs ned fr o m hösten 2002 och alla barn hänvisas till Ställdalens skola.
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Uppgifter som jag själv saknade för detta avsnitt har jag inhämtat via post eller e-post och från
respektive rektor.
Ljusnarsskolan har sitt skolbiblioteket på andra våningen i ena änden av skolan och är på 75
kvadratmeter. Fyra mindre bord finns i biblioteket och runt väggarna finns bokhyllor där böckerna står
mycket trångt. Väggarna är målade i en neutral beigevit färg och gardinerna är inte bytta på länge.
Inga växter eller utsmyckningar finns och hela biblioteket ger ett slitet intryck. Bokanslaget är på
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28 000 kronor/år och det köps varje år in ca 170 nya böcker. De flesta inköpen görs från den lokala
bokhandeln. Mediebeståndet är för närvarande på 8 000 böcker och av det är ca 70% skönlitteratur.
Här finns, sedan 7 år, kommunens enda skolbibliotekarie. Hon arbetar deltid, i regel mellan kl 8.00-
12.00. När hon slutar för dagen så är skolbiblioteket låst och eleverna måste be någon komma med och
öppna om de vill använda skolbiblioteket på eftermiddagen. Skolbibliotekarien arbetade tidigare som
städerska/lokalvårdare på skolan och blev efter en arbetsskada omplacerad till skolbiblioteket, vilket
innebär att hennes tjänst/lön är personlig och inte belastar skolans budget.
Ansvaret för skolbiblioteket vilar ytterst på rektorn, men det dagliga arbetet sköts av
skolbibliotekarien. Hon har ansvar för den budget som gäller inköp av medier och hon sköter inköpen
själv eller tillsammans med rektorn. Förslag till inköp kan alla göra och hon anser att hon köper in det
som efterfrågas.
Det finns inga datorer i själva biblioteket, men det finns en dator i ett garderobsliknande utrymme i
anslutning till biblioteket. I den datorn finns några uppslagsverk installerade, som eleverna kan få söka
i. Däremot finns det ingen anslutning till Internet i biblioteket, utan detta finns i andra utrymmen på
skolan.
Det finns ingen statistik på vare sig besökare eller på hur många böcker som lånas ut och heller ingen
utvecklingsplan för skolbiblioteket.

Kopparbergsskolan består av två byggnader där årskurserna 1-3 går i en byggnad, (den äldsta) och
årkurserna 4-6 i en annan. Skolan har ett Mediatek som ligger i det annex där elever i årskurserna 4-6
går. Det ligger strategiskt mitt i byggnaden med klassrum runt omkring. Det är alltså inget låst rum
utan det är helt öppet och tillgängligt när som helst. Ytan är ca 150 kvadratmeter. Det är
specialläraren som numera har ansvaret för skolbiblioteket i sin tjänst. Bokanslaget är på 15 000
kronor och det finns ca 2 500 böcker i Mediateket, varav 500 är facklitteratur och resterande
skönlitteratur. Det finns ingen direkt utvecklingsplan för skolbiblioteket, men rektor säger att det förs
en diskussion om det. Inköpen görs av specialläraren och rektor tillsammans, men alla är välkomna
med inköpsförslag. Ingen fortbildar sig för närvarande i skolbiblioteksfrågor.

Bångbroskolan hade förut sitt bibliotek i ett litet rum på övervåningen på ca högst 10 kvadratmeter.
Brandmyndigheten hade bestämt att man fick inte vistas i rummet p g a att det inte fanns några
utrymningsmöjligheter om det skulle börja brinna. Det innebar att barnen bara kunde rusa in och
hämta en bok och sedan rusa ut igen. Numera är bokbeståndet uppdelat och återfinns i de olika
klassrummen. Bokanslaget är ca 8000 kronor/år och bokbeståndet uppgår till ca 1000 böcker. Rektorn
uppskattar att bokbeståndet består av 70% skönlitteratur och 30% facklitteratur. Ansvaret vilar på
rektorn men hon tycker inte hon hinner med det som hon skulle önska. Det är även rektor som sköter
inköpen till skolbiblioteket, men hon tar givetvis in förslag från personalen. Det finns ingen som
fortbildar sig i skolbiblioteksfrågor, men det finns en lärare som är intresserad och som nog tar över
när elevantalet sjunker.
Utvecklingsplanen består av en dröm om att skolan ska få en utbyggnad där biblioteket skulle kunna
rymmas.

Ställbergs och Ställdalens skolor ligger inom samma rektorsområde. Det är ca 5 km mellan dessa två
skolor. Ställbergs skola har sitt skolbibliotek på övervåningen i ett rum på ca 40 kvadratmeter där det
också finns bord och stolar för ett mindra antal elever att sitta och studera vid. Där finns ca  400
böcker.
Ställdalens skola har sitt skolbibliotek i ett litet rum på ca 25 kvadratmeter som även används som
matsal till eleverna. Där ryms ca 1000 böcker.
Ansvaret för biblioteken ligger självklart på rektorn, men det rent praktiska arbetet med inköp,
städning, gallring mm delas av alla lärare, men rektor anser att hon är den som mest driver
skolbiblioteksfrågorna. Bokanslaget är på ca 13 000 kronor för båda skolorna tillsammans och det är
ungefär 70% skönlitteratur och 30% facklitteratur på skolbiblioteken.
Det finns ingen speciell utvecklingsplan för skolbiblioteket, men det ska påbörjas ett samarbete med
ett litet bibliotek i samhället som drivs av byalaget (ett nedlagt filialbibliotek) och den lokala
bokhandeln och det hoppas rektorn ska leda till att skolbiblioteket kommer att utvecklas vidare.
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Gällande skolplan antogs av kommunfullmäktige den 2 februari 2001.
Som övergripande målsättning för hela verksamheten, från förskoleverksamheten upp till årskurs nio,
har kommunen antagit denna formulering:

�:#��������������'��#������������������������#��#��� ����������������	#��#����������������������
�����������	�������
;���������������������������$%���������������������������#������
;#������������������������%������������������ ����#������������� �������������$%��#���	�����������
�#���$%���� ��������(skolplanens kursivering)

När det gäller bibliotek står det att:
”Samtliga elever skall ha tillgång till skolbibliotek och/eller folkbibliotek”.
Ytterligare en punkt som kan anses relevant i den här uppsatsen är den som handlar om
kompetensutveckling.
Där anges att ”…all personal skall ha adekvat kompetens. All personal skall erbjudas fortbildning
inom relevanta områden”.81
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Ljusnarssskolan har en lokal arbetsplan, som omarbetas varje läsår, men där finns inte skolbiblioteket
nämnt påstår rektorn vid intervjutillfället. Han förklarar det med att ”…man arbetar mycket utifrån de
problem som uppstår och när man har någonting som fungerar, då finns det hela tiden något annat som
kommer före i en lokal arbetsplan…”
När jag efter intervjun fick se arbetsplanen via e-post från rektorn, så upptäckte jag att skolbiblioteket i
alla fall fanns omnämnt på följande sätt: ”Skolbiblioteket är en mycket viktig del av skolan.
Biblioteket ska kunna användas av alla ämnen och av alla på skolan. Vi prioriterar inköp av
upplevelseläsning för tonåringar och faktaböcker som är anpassade för elevernas ålder. Det är mycket
viktigt att alla tar ansvar och ser till att det är ordning och reda i biblioteket”82.

Kopparbergsskolan har en lokal arbetsplan och där finns mediateket omnämnt och skolbiblioteket
anses vara en del av mediateket. Det är en naturlig arbetsplats för eleverna på mellanstadiet och
används flitigt.

Bångbroskolan har en lokal arbetsplan, men skolbiblioteket finns inte nämnt i den. Däremot står det att
lärarna ska arbeta särskilt för att alla barn ska bli bättre på att läsa och de har också fler lektioner
avsatta än förr för olika former av läsning.

Det finns för närvarande ingen lokal arbetsplan för Ställberg och Ställdalens skolor, men arbetet med
att göra en sådan är påbörjad. Det är då meningen att skolbiblioteket ska finnas med i den, menar
rektorn.

                                                          
80 +�����	��������"���������������%����� Ljusnarsbergs kommun, s. 2
81 ibid s.4
82 Lokal arbetsplan för Ljusnarsskolan
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Skolorna har mellan 40 och 200 elever. Klassindelningen är traditionell eller åldersintegrerad. Den
äldsta skolbyggnaden, som byggdes 1860 finns i Ställdalens skola och den nyaste skolan,
Ljusnarsskolan, byggdes nästan hundra år senare, 1961.
Rektorerna är 3 kvinnor och 1 man. Tre av rektorerna är lärare i grunden och en är förskollärare. Den
manliga rektorn arbetar på 7-9 skolan.

Lokal arbetsplan finns på tre av skolorna.

Det finns skolbibliotek på alla fem skolorna.

Det finns för närvarande inga utvecklingsplaner för kommunens skolbibliotek.

Bokanslagen till skolbiblioteken variera mellan 8 000 och  28 000 kronor/år

Det är bara 7-9 skolan som har en skolbibliotekarie. På övriga skolorna har lärarlaget gemensamt
ansvar och arbetet med skolbiblioteksfrågor ingår i lärarnas arbetsplatsförlagda arbetstid.

Mängden böcker varierar på skolorna, mellan 400 till 8 000 volymer. I biblioteken finns främst
skönlitterära böcker (70%), samt facklitteratur och tidskrifter.

Katalogsystem finns endast på 7-9 skolans skolbibliotek. Det finns endast datorer med Internet-
anslutning i skolbiblioteket på Kopparbergsskolan, i det som kallas Mediateket.
Biblioteksrummen är inte låsta, förutom på Ljusnarsskolan. Där låses skolbiblioteket när
skolbibliotekarien slutar för dagen, klockan 12.00. Därefter måste någon lärare följa med och låsa upp
för eleverna, om de behöver något från biblioteket eller vill sitta och studera där.
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Enkäten består av två delar, dels tio ja/nej-frågor, dels en del som bestod av fem s k öppna frågor, där
möjlighet gavs för den svarande att föreslå förändringar/förbättringar av skolbiblioteksverksamheten.

I min sammanställning av enkätundersökningen har jag möjlighet att redovisa svaren på
fyra olika nivåer, nämligen att:
1. redovisa samtliga elevers svar
2. jämföra samtliga killar med samtliga tjejer
3. jämföra de olika årskurserna  (7, 8 och 9)
4. jämföra killar med varandra och dito tjejer i respektive årskurs.

I redovisningen nedan har jag valt att endast presentera de nivåer som är mest användbara för mina
frågeställningar. De mest intressanta diagrammen finns inlagda i följande redovisning.

1. Hur ofta besöker Du skolbiblioteket?

Ca 15% av samtliga elever
går varje dag och
ytterligare nästan 40%
flera ggr/veckan till
biblioteket.
Det finns en tydlig skillnad
mellan killar och tjejer.
74% av tjejerna går varje
dag eller flera ggr/vecka
till skolbiblioteket, mot
endast 32% av killarna,
se diagram 1=

2. Behöver du skolbiblioteket för Ditt skolarbete?
Över 90% av samtliga elever anser sig behöva skolbiblioteket i sitt skolarbete. Möjligtvis kan man
skönja ett något minskat behov med stigande ålder. Från 100% i 7:an ner till 84% i 9:an.

3. Får Du använda skolbiblioteket under lektionstid?
Ca 94% av samtliga elever svarar att de får använda skolbiblioteket under lektionstid, dock var ett par
killar i 7:an och 8:an osäkra på detta.

4. Brukar lärarna ta med Er elever till skolbiblioteket?
Ungefär 90% av samtliga elever svarar att detta sker ibland.

I fråga 2 till 4 är svaren väldigt samstämmiga oavsett ålder och kön och jag anser därför att det är
överflödigt att visa dessa svar i diagramform. Däremot ser jag större skillnader när det gäller fråga 5.
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5a) Är Du nöjd med skolbiblioteket avseende lokalen?
5b) Är Du nöjd med skolbiblioteket avseende medierna?
5c) Är Du nöjd med skolbiblioteket avseende tekniken?

5d) Är Du nöjd med skolbiblioteket avseende personalen?
5e) Är Du nöjd med skolbiblioteket avseende öppethållandet?

Först redovisar jag den procentandel som svarat jakande på respektive delfråga (5a-e) av samtliga
elever i undersökningen.

Det som framgår tydligt av
detta diagram är att eleverna
är mycket nöjda med
personalen och lokalen. De
är mindre nöjda med
medierna och
öppethållandet. Det de är
minst nöjda med är
tekniken i biblioteket,
se diagram 2:

Jämförelse mellan killar och tjejer:

När jag tittar på  delfrågorna i
fråga fem, så ser jag att
tjejerna är mer nöjda med
lokalen än killarna. 85% av
tjejerna är nöjda, jämfört med
58% av killarna, se diagram 3:
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När det gäller medierna så är tjejerna även här mer nöjda, 56% jämfört med 42% av killarna.
Tekniken är bara 9% av tjejerna nöjda med och 13% av killarna.
Personalen är 94% av tjejerna nöjda med och 80% av killarna.

Endast 26% av tjejerna är nöjda
med öppethållandet, jämfört
med 52% av killarna�
se diagram 4:

Jämförelse mellan årskurser:

Vid en jämförelse mellan årskurserna ser jag att ca 80% av 7:orna och 8:orna är nöjda med lokalen,
mot ca 60% av 9:orna.
Skillnaden blir större när jag jämför synen på medierna. Där är 72% nöjda i 7:an, 64% i 8:an, men bara
20% av 9:orna är nöjda.
Ungefär likadant förhåller det sig gällande tekniken, 28% av 7:orna och 9% i 8:orna är nöjda, men
ingen av 9:orna är det.
Öppethållandet är man nöjdare med i 7:an (56%) än i 9:an (36%) och 8:an är mest kritiska (27%).
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Jämförelse mellan tjejer i respektive årskurs:

Störst är faktiskt skillnaden
mellan tjejerna i de olika
årskurserna.
Alla tjejer i 7:an säger sig
vara nöjda med medierna
och 67% av 8:ans tjejer,
jämfört med bara 8% av
tjejerna i 9:an,
se diagram 5:

Jag kan också se att i 7:an är
ca 70% av tjejerna nöjda med
öppethållandet, men bara
ca 8% av 8:ans och 9:ans tjejer,
se diagram 6:
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6. Varför använder Du skolbiblioteket?

Samtliga elevers svar:
Att ”bara” umgås på biblioteket uppger endast 15-20% av samtliga elever att de gör.
Av samtliga elever är det 82% som söker efter information av något slag.
Därefter används biblioteket till att låna böcker från, 57%.
Grupparbeta kommer på tredje plats, 52%.
Studerar uppger 50% att de gör på biblioteket.
Läser gör något färre, ca 44%.

Jämförelse mellan tjejer och killar:

När jag studerar materialet så ser jag att det eleverna gör på biblioteket är i hög grad relaterat till
studierna i skolan.
Både tjejer och killar söker efter information på skolbiblioteket, men tjejer gör det högre utsträckning,
94%, jämfört med killarnas 68%.
Tjejerna läser också mera där, 71% mot killarnas 29%.�Tjejer och killar grupparbetar ungefär lika
mycket i skolbiblioteket. Tjejerna studerar mera på biblioteket än killarna gör, 68% mot  29% av
killarna. Tjejerna lånar mycket mera, 74% jämfört med 39% av killarna, se diagram 7:
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Jämförelse mellan klasserna:
Eleverna i alla årskurser uppger att de mest använder skolbiblioteket för att söka efter information.
I 8:an läser, studerar och lånar eleverna något mera än i de övriga klasserna och i 9:an grupparbetar de
mera än övriga.

7. Vill Du ha personal som hjälper dig i skolbiblioteket?
Här ser jag att en mycket hög andel av eleverna vill ha hjälp av personal i biblioteket. Över 80% av
samtliga elever i undersökningen uppger att de vill ha hjälp.
Det är inte heller inte så stor skillnad mellan tjejer och killar i den här frågan.
Behovet tycks också öka från klass 7 till 9:an när man jämför samtliga elever.
Största skillnaden finns mellan killar i klass 7 och 9. I sjuan vill bara hälften ha hjälp i jämförelse mot
9:ans killar där alla (100%) säger att de vill ha personal som hjälper dem i biblioteket.

                     Tendensen är den motsatta bland tjejerna. Där vill 100% i 7:an och 8:an ha hjälp, men bara 75% av
9:ans tjejer.

8. Vill Du vara med och påverka inköpen till skolbiblioteket?
Ca 68% av samtliga elever vill vara med och påverka inköpen, killar i något högre grad än tjejer, men
skillnaden är inte stor, ca 6 % ungefär.
Den största skillnaden är att sjuans killar vill vara med till 100%, mot hälften av tjejerna i sjuan.
Samstämmigheten är mycket större i de övriga årskurserna. Där vill mellan 62-75% vara med och
påverka inköpen.

9. Varifrån brukar Du oftast få dina lästips?
Tjejerna får sina tips i störst utsträckning från kompisar, därefter från bibliotekspersonal,
tidningar/tidskrifter, föräldrar och lärare.
Killar får tipsen främst från lärare, därefter kompisar, tidningar/tidskrifter, bibliotekspersonal och
föräldrar.

10. Tror Du dina lärare tycker att skolbiblioteket är viktigt?
Samstämmigheten är stor både mellan tjejer och killar som mellan de olika årskurserna och över 90%
tror det.

Redovisning av elevernas svar på de öppna frågorna.
I den här enkätdelen fanns möjlighet för eleverna att föreslå förbättringar/förändringar av
skolbiblioteksverksamheten. Tanken är att ge eleverna möjlighet att ge förslag och idéer på
förändringar och/ eller förbättringar avseende t ex lokal, medier, teknik, personal- och öppethållande
eller annat.

Alla elever utom en har skrivit minst en kommentar till någon av delfrågorna. I en del kommentarer
har eleverna enbart beskrivit den rådande situationen. Exempelvis, om de saknade något när det gällde
teknik, musik, dator mm, kunde svaret bli att det finns ingen musik eller dator, istället för att lämna
förslag på vad de själva önskar. Den typen av (irrelevanta) svar har jag valt att inte redovisa. Jag har
istället valt att nedan fokusera på de mest frekventa och intressanta ”förbättringsförslagen”.
Det går här i viss mån att se skillnader mellan killar och tjejer samt mellan årskurserna. Genomgående
är att ju äldre eleverna blir desto fler åsikter har de, desto mer skriver de i sina svar. Tydligast
framträder det mönstret hos killarna. Jag har valt att redovisa citaten med kursiverad stil.

Förbättringsförslag när det gäller lokalen.
Några tycker lokalen är tråkig, men att den ändå duger���+�������������������$%��#�������������#����
� �������������������������Andra tycker att den kunde förbättras genom nya, fina gardiner och
affischer på väggarna.
Andra synpunkter gäller möblerna. �� �������������������������������$�<�������=!
9���Önskemålet på
skönare sittplatser är stort. �;���������%����	��#���������#���������������#����������������������������
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��������.�#���������������������#���������Överlag verkar killarna ha fler synpunkter på möbleringen
än tjejerna.
Tjejerna är tydligare med att tala om att de tycker det är för stökigt i biblioteket. �=������������������
�����������������������������������#����������������+�������������%��������������	#������������������
��	����$%����������� Både tjejer och killar tycker att skolbiblioteket är för litet, speciellt om en hel
klass ska vara där samtidigt.
Större bord och läslampor var också ett önskemål. Växter och glada färger var också något som
tjejerna uttryckte att de ville ha. �+����������������� ������%��������������������������� ��������������������
��� �����������������

Förbättringsförslag när det gäller medierna.
Det finns önskemål om fler tidskrifter, såsom Veckrevyn och Pyton, men även fler sporttidningar och
nyare böcker. En del tycker att många böcker ser gamla och ointressanta ut; �"�$��������������������
�#��������'�����������������������#��������$%���#������0��������>��������������������������'���������
�������������������
Här finns också ett önskemål att få vara med och bestämma vad som ska köpas in till skolbiblioteket.
Eleverna, både tjejer och killar, tycker det vore bra om det gick att låna både cd-skivor och filmer, men
det finns också en viss misstro hur och om det skulle fungera. ”;��������������$�-������������'�������
������������������������&��������%��$�-��������#�������#�����������������������������;��� ����%���������
�����������������#���������'���������������#����������$%���������� �����#�������������$�-��������$%����
 ��������������������������������

Förbättringsförslag när det gäller tekniken.
Det finns många önskemål om datorer och även på annan teknisk utrustning som scanner, kopiator och
färgskrivare. Många tycker dessutom att skolbiblioteket är en bra plats för dessa apparater. ”�������
���������������������������������������#��#���������������������)������� ���������	��������������
������� ����������������#�� �������������������?���������������#�������������'����������?@�����$�������
�����������������������������������������������������������������������	#��������������������%�������
������������.
�9��������������%���	#����������� � ����������������	�'������������������������ ��	#������������$�����
����'������������������%���%���	#���������:���������%�������������������������
En del elever påpekar att det datorer och Internet ska användas just i studiesyfte och att det faktiskt
inte är alla som har dator och skrivare hemma och just därför borde det finnas på skolan.

Förbättringsförslag när det gäller personal.
Här kommer olika förslag på vad en skolbibliotekarie ska göra såsom: �9���%'��	���������%�������$�����
att ”
������������������������� ����%'��	���������������” och ”����������������������������		����$%
��������
Andra åsikter är att ”@�����$���������������������������� ��������� �����������������������$�������
�����������������������������” och ”
������������������������� �������������������$����%���������
������������ 		�������$���������������������������”.
Vidare finns här ett önskemål som värmer en bibliotekaries hjärta; �@�����$��������������#����
� ����	����% ������%��������������$���������������������
Det framgår också att en bibliotekarie ska vara trevlig och hjälpsam och att den personen alltid ska
finnas till hands på biblioteket.

Förbättringsförslag när det gäller öppethållandet.
Öppethållandet är det många som vill ändra på och en övervägande majoritet vill att biblioteket ska
vara öppet mera, helst hela skoldagen. ”;������������		���%���������������” ”"������������������
�		���������	#����������#�����%����������������������������������#������ 		������”.
”"���������������������		����#���$����������'������#���������������� �������������%������%��������
�����������������%����”.
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Övriga förslag.
Ett förslag som kan fungera som en sammanfattning kommer från en tjej; ”"���������������������������
�������������������������� �����$%������������$�������������������$%���������;���������������������
������#������������#�����������������” och en kille uttryckte det så här; ”"���������'���+����������������
�������	����$%���������$%��#�.=!
9����������������� �����”.

�������#�--�������
��
Det är tydligt att tjejerna besöker skolbiblioteket betydligt oftare än killarna. De är också mer nöjda
med biblioteket avseende lokal och personal.
Om man jämför samtliga tjejer med samtliga killar, så är tjejerna nöjdare med medierna. Om man
jämför tjejerna i de olika årskurserna är det stor skillnad, då de med stigande ålder blir mer kritiska till
skolbibliotekets mediebestånd

Både tjejer och killar saknar teknisk utrustning i biblioteket, t ex datorer, kopiator och scanner.

Öppettiderna är killarna nöjdare med än tjejerna, men majoriteten av samtliga elever är missnöjda med
dagens öppettider. Här syns också stor skillnad mellan de olika årskurserna. Killarna blir mer nöjda
med öppethållandet, ju äldre de är, medan det är tvärtom bland tjejerna.

Samtliga elever anser att de behöver skolbiblioteket för sina studier.
Nästan samtliga elever anser dels att de får använda skolbiblioteket under lektionstid och att lärarna
ibland tar med eleverna till skolbiblioteket.

Eleverna använder mest biblioteket för informationssökning och tjejerna gör det dessutom i högre grad
än killarna. Likaså lånar tjejerna mer och de studerar och läser mer på biblioteket än killarna. Däremot
grupparbetar samtliga elever ungefär lika mycket där. I jämförelse mellan årskurserna syns det att
eleverna grupparbetar mer ju äldre de blir, speciellt tydligt är detta bland killarna i nian.

De allra flesta vill att det finns personal på biblioteket som kan hjälp dem. Tjejerna vill ha hjälp i något
större utsträckning än killarna. Bland killarna ökar behovet av hjälp med stigande ålder, men minskar
bland tjejerna.

Tjejerna får sina lästips mest från kompisar och killarna får dem mest från lärare.

Det är inte många, vare sig bland tjejer eller killar, som uppger att de använder biblioteket som en
plats där de ”bara” umgås eller spelar spel, utan använder biblioteket främst för sina studier.

Eleverna vill att biblioteket ska vara trevligt, stort och färgglatt och att det ska finnas tillgång till
musik och datorer. Bekvämare möbler vill de också ha och biblioteket ska helst vara öppet hela
skoldagen. Nyare litteratur och fler tidskrifter står också på önskelistan och bibliotekarien ska gärna
kunna hjälpa till med allt som hör till skolarbetet.
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Både rektorn och jag informerade vid olika tillfällen om undersökningen, men det visade sig inte vara
lätt att få lärarna att medverka i enkätundersökningen. På skolan finns 20 lärare, därav 11 kvinnliga.
Nio lärare deltog till slut, varav 6 män och 3 kvinnor. Jag anser att svaren ändå ger en god
fingervisning om vad de manliga lärarna anser om skolbiblioteket. Däremot väcker det en del
frågetecken om varför så få kvinnor, endast 27%, valde att besvara enkäten och om dessa är
representativa för den kvinnliga lärarkåren.

1. Hur ofta besöker Du skolbiblioteket?

Här ser jag en stor skillnad mellan de manliga och kvinnliga lärarna. Hela 84% av männen går dit
varje dag eller flera ggr/vecka. Kvinnorna däremot går bara dit vid enstaka tillfällen, se diagram 8:

2. Använder Du skolbibliotekets resurser (personal och material) i din undervisning?
Här uppger 50% av männen att de använder bibliotekets resurser ofta och 50% gör det ibland, medan
alla kvinnor uppger att de bara använder bibliotekets resurser ibland.

3. Använder Du skolbiblioteket under lektionstid?
Återigen är det männen som säger att de använder det ofta (33%) eller ibland (67%). Samtliga kvinnor
menar att man använder skolbiblioteket ibland.

4. Brukar du ta med dina elever till skolbiblioteket?
67% av männen tar ofta med elever till biblioteket och 33% ibland, kvinnorna gör det bara ibland.

5. Är Du nöjd med skolbiblioteket avseende lokalen, medierna, tekniken, personalen och
öppethållandet?
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Manliga lärare är nöjdare än kvinnliga både med lokalen och medierna. Både männen och kvinnorna
är nöjda med personalen, men vare sig männen eller kvinnorna är nöjda med tekniken och
öppethållandet

6.Varför använder Du skolbiblioteket?
Männen använder skolbiblioteket främst för att söka information, läsa tidningar/tidskrifter och låna
(83%). De försöker hitta material till sin undervisning och hjälper elever tillrätta i biblioteket (50%),
men diskuterar sällan (17%) med skolbibliotekarien om behov av material från biblioteket. Däremot
har 33% av männen förslag på inköp till skolbiblioteket.
Kvinnorna söker information, läser tidningar/tidskrifter och hittar material till sin undervisning (67%).
Vidare hjälper man elever tillrätta och diskuterar sitt behov av undervisningsmaterial från biblioteket
(33%). Ingen av kvinnorna lånar något från biblioteket eller kommer med några förslag på inköp, se
diagram 9:

7.Vill du ha personal som hjälper dig i skolbiblioteket?
Här är alla lärare helt överens. Alla tycker det är viktigt att det finns personal som hjälper dem på
biblioteket.

�

��

��

��

��

���

	

��������	
�

����

�����

��������
���

��������
�

	�������������

�������������

��	
�	�������	���	�����	��	�	�������������������������

��	
�	���

�������

���



40

8.Vill du vara med påverka inköpen till skolbiblioteket?
Både männen (83%)och kvinnorna (67%) vill vara med och påverka inköpen.

9.Varifrån brukar du oftast få lästips?
Lärarna uppger att de får sina lästips främst från tidningar/tidskrifter, kollegor och vänner. Däremot
anger ingen av lärarna att de får lästips från elever.

10.Tror Du att dina elever anser att skolbiblioteket är viktigt?
Här är männen och kvinnorna återigen överens till 100% och tror att eleverna anser att skolbiblioteket
är viktigt.

Redovisning av lärarnas svar på de öppna frågorna.
Synpunkterna som lärarna lämnar skiljer sig inte mycket från elevernas. Även lärarna tycker att
lokalen är tråkig och för liten. �:#����������������������������$%������� ����$�����” säger en
lärare och en annan säger ”
�����%����������' �����������������������”. �"����������������)
	 �����������������������” är ytterligare ett förbättringsförslag.

Lärarna efterlyser en rikstidning som Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet för att ”�������������' 
��%���������������%������������ ����������� ������Dessutom tycker lärarna att ��	�$���	���������
�������� ���$%��������������������������	#��������.������������������������”?
När det gäller öppethållandet säger en lärare att ”;���������������������		��%#���������������$�������
��������������������	����������Det ska också vara bemannat hela tiden tycker lärarna och en säger att
”@��������'�������#�����������������������������%�������'���%����������������������#������������� 
��������

������#�--�������
��
Det verkar, enligt enkätundersökningen, som om de manliga lärarna både besöker och använder
bibliotekets resurser oftare än de kvinnliga. Dessutom menar männen att de tar med sig eleverna dit
oftare.
Männen är nöjdare än kvinnorna både med lokalen och medierna. Både män och kvinnor är nöjda med
personalen, men vare sig männen eller kvinnorna är nöjda med tekniken och öppethållandet.
Männen använder skolbiblioteket främst för att söka information, läsa tidningar/tidskrifter och låna.
Kvinnorna söker information, läser tidningar/tidskrifter och hittar material till sin undervisning. Ingen
av kvinnorna uppger att man lånar något från biblioteket.
Endast två av nio lärare diskuterar sitt behov av biblioteksmaterial med skolbibliotekarien.

67% av de manliga lärarna har besvarat enkäten, men endast 27% av de kvinnliga. Jag bedömer
männens svar som representativa för de manliga lärarna. Däremot kan jag inte utgå från att dessa
kvinnors uppfattning delas av övriga kvinnliga lärare.

Lärarnas förbättringsförslag från de öppna frågorna handlar främst om lokalens utformning, önskemål
om någon rikstidningar, facklitteratur (både för egen förkovran och för elevernas fördjupningsarbeten)
och ökat öppethållande.
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Två manliga och en kvinnlig lärare ställde upp på en gruppintervju om skolbiblioteket och
verksamheten där. Nedan redovisas de tre lärarnas synpunkter på skolbiblioteksverksamheten och hur
de använder biblioteket idag. I redovisningen återges de frågor jag ställde till lärarna i block och
svarscitat visas med kursiv stil.

1.Om skolbibliotekets funktion/uppgift
Lärarna tar upp den viktiga sociala/kurativa kompetens som skolbibliotekarien har, vilket speciellt den
kvinnliga läraren ser som ���������������#���� Vidare pratar de om vad de själva använder biblioteket
till. Biblioteket är en plats där de hämtar och letar efter information.
Dessa tre lärare använder skolbiblioteket i stort sett dagligen, antingen genom att gå dit med hela
klassen eller så skickar de dit elever när de vet att det finns personal där.

2. I vilka ämnen används/behövs skolbiblioteket? Är det vissa ämnen som använder skolbiblioteket
mer än andra?

Varje lärare ansåg att just hans/hennes ämne utnyttjade/behövde skolbiblioteket mest.

3. Är skolbiblioteket viktigt för läraren och dennes undervisning? Hur ser Ni på skolbiblioteket som
resurs vid planeringen av undervisningen? Hur är skolbiblioteket anpassat till

elevens/lärarens/undervisningens behov?
Lärarna ansåg att egentligen borde skolbiblioteket vara hjärtat i skolan, men �%�����������'�������och
���������#��'������������������������������������'������ ���������������������#������ �������������#
��$����	#����������������
Lärarna saknar lättläst litteratur, där eleverna kan fördjupa sig i olika ämnen. De anser att i
uppslagsböckerna är det  ”�������#������”, så där får läraren hjälpa till och i princip översätta texten
för eleverna.
Bokbeståndet upplevs av lärarna som rätt ålderstiget och menar att många böcker ser sjaskiga ut.
Till viss del anpassas undervisningen till det material som finns tillgängligt och lärarna anser också att
de har en bra framförhållning, när det gäller att tala om vad de behöver från skolbiblioteket för sin
undervisning; ��#���������%#�������%������' ��������������$�����������������#?�
Intrycket jag fick från intervjun är att alla tycker att skolbiblioteket är anpassat för eleverna och i bästa
fall även för undervisningen.
Det saknas facklitteratur för lärarna, som handlar om t ex nya pedagogiska rön eller debattböcker och
sådant som handlar om deras egen yrkesroll. Detta finns heller inte någon annanstans på skolan. Man
är istället hänvisade till att själva köpa eller låna från annat bibliotek och kollegor.
Vi diskuterade också de lånetider som gäller för böckerna och vem som har bestämt dessa. Lärarna
tror att det är skolbibliotekarien själv som har bestämt reglerna. Exempelvis får inte eleverna låna hem
böcker under längre lov och det tycker lärarna är synd, för����������' ��'����% ���������������������#A�
�#�������'����������#������������'������������ och att ��?���������%���%������(skolbibliotekariens)
����%������$%����������%�������#�� ����?��Lärarnas förklaring till varför böckerna måste lämnas in i
god tid innan jul- och sommarlov är att �%������������������	����������������	�������������
�����������.

4. Arbetar Ni på skolan med ett undersökande arbetssätt (eller problembaserat lärande)? Påverkas
skolbibliotekets betydelse i så fall av detta arbetssätt?

Lärarna är medvetna om att läroplanen förespråkar ett sådant arbetssätt och man menar att man
faktiskt försöker, men en lärare menade att barnen måste skolas in i detta arbetssätt redan på lågstadiet.
Att börja med det först i sjuan är alldeles för sent, det tar lång tid för eleverna att lära sig att arbeta på
det här sättet.



42

�;����������%������'��������������������(elever, min kommentar)�������������%������%��������������
�'���� säger en av lärarna. �;���������' ����%������$�������������������;�����������������'����������$%
�������������$��#���$%���������������������$�����������%�����������
Detta resonemang utmynnade i en diskussion om hur man skulle kunna jobba mer elevaktivt och
lärarna kom överens om att �����(eleverna)��#����%������������ ����$%���#�	#��$%������#����' �'��
(läraren, min kommentar)���#������@����#����������������� ������$%� ����#��������������������� ����
��#�����

En av lärarna berättade stolt att han hade ingått i ett arbetslag som arbetade med ett ITiS-projekt83

under hösten 2000. �;#�����������$�����������������������;��(eleverna, min kommentar) ��$������%��
(till skolbiblioteket, min kommentar)��$%����������	#��������;����$�����������������������������������	#
���������������$�����������'����� ������������������#��������������$������������������������%�	��
Hur betydelsen av skolbiblioteket påverkas av ett sådant arbetssätt blev inte riktigt klargjort, men
tydligt är att skolbiblioteket i alla fall användes mycket i just detta ITiS-projekt.

5. Jämförelse mellan läromedel och övrigt material.
�=��������������������������������	�������������������������������� när det gäller forskning menar en
lärare och att det är nyttigt för eleverna att leta och söka efter information själva ute på nätet, är man
helt överens om.

6. Hur integrerat är skolbiblioteket i undervisningen idag? (utgår från Loertschers taxonomi84 )
Efter mycket funderande fram och tillbaka enades lärarna om att integreringen befinner sig på nivå 3
idag, vilket innebär, enligt taxonomin, att biblioteket har personal ”…tillgänglig som på förfrågan
plockar fram material åt elever och lärare. Läraren beställer kanske material till ett speciellt
undervisningstillfälle i klassrummet. En improviserad samverkan sker när behov av ytterligare
material uppstår under en lektion och elever och lärare beger sig till biblioteket för att där i samarbete
med bibliotekspersonalen få svar på sina frågor”.
Till slut enas de om att samarbetet fungerar som så att man pratar lite med skolbibliotekarien när man
träffar henne och säger: �?� ��������'����������$�����������������������?'�����������������������$%
���������� �	��$����������$��������������� �%'��	�����?�

7. Kan integreringen förbättras utifrån de förutsättningar som finns idag? Är eller kan
bibliotekspersonalen vara med vid planeringen av undervisningen?

Ambitionen är väl att komma till nivå 4 som en lärare uttryckte det. Här blev dock lärarna osäkra,
�?'����������������������������� ������������	���������$%�������������	#�����������������'��������
%���(skolbibliotekarien, min kommentar)�%������������� ����	����#�%����������������	�?�
men åsikten var ändå att skolbibliotekarien ändå är lite på väg mot det?��%������������%#��������B�'� �
�$%���������	#�����������������������������?��
Men nivå 5 (som enligt Loertschers taxonomi innebär att lärare och bibliotekspersonal planerar ett
undervisningsområde tillsammans osv…”) kändes avlägsen; ���������������'�����%���������������
�������������� och ������������������������������������$%���������������������$%�'������� ��������
��������������������������������������#��������������������������������������������������?�

Skolbibliotekarien finns alltså inte med vid planering av undervisningen och ingen trodde heller att
hon var tillfrågad om hon ville vara det. Däremot tyckte alla tre att det vore önskvärt att det fanns ett
större samarbete med skolbiblioteket.
En lärare uttryckte det så här: �?�������' �������������	������������%���������%�����%�����%��%'��	
�����������������������������������������	������������������' C�D ���������� �� ���������� 		�����%��
���������#������%'��	���������$����������� ���������%����%#���*�
Om skolbibliotekarien ���$���#�	#����	������ ����� så skulle hon nog �� ����%���������	#�����%���
�����������, uttryckte en annan lärare det.

                                                          
83 http://itis.gov.se
84 se bilaga 3
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Något som lärarna återkom till vid ett flertal tillfällen var att  ����	����������������������
������������������������������.

8. Är det viktigt med utbildad personal vid skolbiblioteket?
Det här var en uppenbart känslig fråga, som det var svårt att prata rent allmänt om. Dels ville lärarna
vara solidariska med sin skolbibliotekarie, dels upplevde jag att de heller inte ville förringa betydelsen
av högskoleutbildning.
Vi diskuterade sedan om utbildad personal på skolbiblioteket skulle märkas på elevernas
studieresultat:
�?������ �����������������������������?�����		����$%� ��������	����������#������'������������� �������
��������� ������ ������E		���������������������������������������������������#��� ������������������
�� ������ ������$%�'������������������������������ �����������	#�������������������������� menade en
lärare och en annan fyllde i: .���'�����$��������������������������'��������������������������������� ���
'������������'��%�����������	 �������#���������������������?����'������������������������	�����?��#
�� ����'�����������#��$%���#����#?'��������'����� ��������������������������� ���������'�������������
������������������� �����	���������
För att försöka belysa hur känslig den här frågan var, så återger jag följande affekterade dialog, som
utspann sig mellan lärarna:
Lärare 1 -�'����������� ����'������'��%����� �������������������������������' ���������%����������� ��
Lärare 2 - @��������� ����� ��������������������������#*
Lärare 1 - @��������� ����'�������
Lärare 2 - @����������' ��������������������������������
Lärare 3 -�;�������������������#����
Lärare 1 -�8�$%��'���������������#�������������'����������#�
Lärare 2 -�;�������'����$��#�
Lärare 3 -�;�������#�

9. Jämförelse mellan skolbiblioteket och folkbiblioteket.
På folkbiblioteket finns mer välutbildad personal, tror lärarna. Där är fräschare lokaler och nyare
böcker, dessutom är det mycket större; �'����� ����%�������������������%����$%�������
Ytterligare synpunkter som kom fram var att; �����������	�����$��#�����������������%����������%��
�����������������D����������������� ��������#���' ��������������D����	������������$%��������������#��' 
��������������	#�����������������;������������ �������$%�����#�����������%�������������$%����
���	��������' ���$���������$��#�����%���������;�����$����'������������������������

10. Varför tror Ni att tjejer utnyttjar skolbiblioteket mer än killarna? Hur skulle man kunna locka dit
fler killar och vad skulle det innebära, försvinner tjejerna då?

Lärarna hade inte tänkt så mycket på om fler tjejer än killar utnyttjar skolbiblioteket. De tyckte att
killarna var på biblioteket lika mycket som tjejerna, fast kanske killarna gjorde andra saker på
biblioteket än tjejerna. �!���������	������$%�$���$%������������������������������'�'�������������
��$��������������Dessutom trodde en lärare (manlig) att��?���$������������������������'������������?��
Lärarna tror att det skulle gå att locka killarna till biblioteket genom sköna fåtöljer och små bås där
man skulle kunna sitta och lyssna på t ex bok och band. De trodde inte att tjejerna skulle försvinna från
biblioteket om det kom fler killar dit. Däremot tycker de att killarna verkar mer vilsna på biblioteket
än tjejerna. Det verkar som att �����������������������$%��'�'����#�������� ������������(d v s att lära sig
hur ett bibliotek fungerar, min kommentar)��#��������������������$��������������	#�����%����������������

11. Hur ser Ni på öppethållandet och om det ska finnas personal på skolbiblioteket?
För att få biblioteket till en naturlig träffpunkt så behöver det vara öppet längre, helst hela skoldagen,
ansåg lärarna. På frågan hur det skulle kunna lösa det problemet så svarar de att det handlar om att få
mer pengar för att kunna anställa mer personal. Lärarna trodde också att för de ������������������ är
det viktigt att biblioteket är öppet så mycket som möjligt och att det finns personal där hela tiden.
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12. Hur ser Ni på tekniken? Skulle Ni vilja ha datorer/ internet på skolbiblioteket?
Lärarna diskuterade mycket och länge om hur ������������������� hela tiden är trasigt och att saker
förstörs på skolan, att det aldrig funkar. På direkt fråga om de skulle vilja att det fanns datorer på
biblioteket så svarade de: �@����������������������������������������������	����������������������men
tyvärr verkade de inte riktigt tro på att det skulle fungera rent praktiskt; ��������' ��#����������������	#
����(datorerna) �$%�������������������	������?'�����������������������#�����������'�������������
����������������������������%#��%������'������������������ �����������?���som en lärare uttryckte
saken. Dessutom menade lärarna att skolbibliotekariens negativa inställning till datorer på
skolbiblioteket har styrt, så att det inte finns några där.

13. Vem sköter inköpen som sker till skolbiblioteket?
�@�����������' �������������������?�$%�%����#�� ����������������������%��������������%���#���$%���	��
;������������?��������������������$%�������'������������$%������� som en lärare uttryckte det.
�@��������%�����������$�����������������������������������(böckerna, min kommentar)”.

Återigen kom lärarna fram till att de diskuterade för lite med skolbibliotekarien; �'��� �����'���' �����
������'���%����������'�������' �����'��������#�%����������� �������'���%��������������$%������� och �'������
�� ��������� �����#������(litteratur) �������	������������������������������������?�����%�������
��������������	#������������������#��

14. Önskebiblioteket?
Det lärarna kommer fram till är ökat utrymme, mer böcker, mysigare inredning, punktbelysning och
soffor.
�;���%��������������������������������������������#�����%��� säger en lärare och en annan utbrister att
han vill ha ������� ���������� 		� ����'�����'�������������<��

'�����#�--�������
��
Lärarna anser att skolbiblioteket är viktigt och att det borde vara hjärtat i skolans verksamhet. När det
gäller skolbibliotekets funktion lyfter lärarna fram skolbibliotekariens sociala/kurativa kompetens som
de anser som en stor tillgång för eleverna. Själva använder de skolbiblioteket för att leta och hämta
information. Däremot anser de att de pratar för lite med skolbibliotekarien, både vad det gäller inköp
av litteratur och planeringen av lärarnas undervisning.
Lärarna vill gärna ha en utbildad bibliotekarie på skolbiblioteket eftersom det skulle innebära att
skolbiblioteket skulle utnyttjas mera och de tror även att elevernas studieresultat skulle förbättras,
speciellt för de lite bättre eleverna. Dessa lärare menar att skolbiblioteket är till för eleverna. Däremot
saknas facklitteratur som handlar om nya pedagogiska rön och debattböcker som lärarna skulle ha
intresse av att ta del av. Det som också saknas på skolbiblioteket är lite enklare fördjupningslitteratur
för eleverna, när de t ex ska forska i ett ämne. Lärarna upplever att många böcker är gamla och slitna
Lärarna försöker arbeta på elevaktivt sätt, men påpekar flera gånger att det är ett oerhört krävande
arbetssätt, både för eleverna och dem själva. De kommer fram till att för att det skulle fungera riktigt
bra, så måste eleverna skolas in i det arbetssättet redan på lågstadiet.

Samverkan mellan skolbiblioteket och skolan framställs av lärarna som att skolbibliotekarien plockar
fram material på förfrågan av lärare och elever. Skolbibliotekarien är inte med vid planeringen av
undervisningen idag och utifrån de förutsättningar som finns, tror lärarna att det är svårt att integrera
skolbiblioteket mer i skolverksamheten.
Lärarna tror att det är lika mycket killar som tjejer i biblioteket, men att de kanske gör olika saker där,
t ex att tjejer läser och killar spelar spel.
De saknar datorer med Internet på skolbiblioteket eftersom de anser att Internet fyller en viktig,
kompletterande roll i elevernas egen forskning. De vill också att biblioteket ska vara öppet under hela
skoldagen, helst med personal. Önskebiblioteket är ett större bibliotek med mer och nyare böcker och
bekvämare möbler som soffor och bättre belysning, bl a punktbelysning. Dessutom skulle det vara
önskvärt med grupprum i anslutning till skolbiblioteket så att eleverna kan arbeta i lugn och ro.
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Eleverna var överlag mer fåordiga i sina svar än lärarna och därför har jag valt att redovisa denna
intervju som ett referat. Att som i de övriga intervjuerna redovisa fråga för fråga skulle vara svårt,
eftersom eleverna ofta svarade med enstaka jakanden, nekanden eller hummanden�och ibland svarade
de inte alls. Det var också vanligt att en elev svarade och några andra höll med, utan att någon
diskussion uppstod. En del begrepp var jag tvungen att förklara för eleverna, t ex elevaktivt/
undersökande arbetssätt och källkritisk. Endast vid ett fåtal tillfällen under den här intervjun kunde jag
urskilja skillnader mellan tjejers och killars åsikter.
Här följer ett referatet av de två killarnas och de fyra tjejernas syn på skolbiblioteksverksamheten och
hur de använder biblioteket idag. Elevcitat visas kursiverat:

1. Om skolbibliotekets funktion/uppgift.
Tjejerna använder skolbiblioteket mest när de behöver söka efter fakta av något slag. Killarna anser att
de använder det lika mycket för att söka efter fack- som skönlitteratur ”��������%����������������������
������#����$%�����������#������������$����. Eleverna upplever att det i första hand är lärarna som ser
skolbiblioteket som en resurs för skolarbetet, men det förekommer att de själva kommer på att de ska
söka efter material där. I regel är lärarna positiva till att de vill gå dit och söka efter information eller
studera, antingen enskilt eller i grupp.

2. I vilka ämnen används skolbiblioteket mest?
Efter en stunds fundering enas eleverna om att de använder skolbiblioteket mest i ämnet SO och
därefter i svenska samt NO. Eleverna uppger att när de letar efter fakta på skolbiblioteket, så sker detta
huvudsakligen i uppslagsböcker.

3. Är skolbiblioteket viktigt för era studier?
Både tjejerna och killarna är överens om det är viktigt att det finns ett skolbibliotek och om det
stängdes skulle de ”�#��������������������?�$%��������$%��#����

4. Räcker skolbibliotekets resurser för era studier?
För det mesta hittar både tjejerna och killarna det material de behöver för sina studier, men ”���������
	#�% ������������������������#���������%���������%��������������������$�����#���$��������������
Då använder de istället Internet och ibland även folkbibliotekets resurser.
Eleverna är överens om att böckerna på skolbiblioteket är för gamla, ”…����������������������$����
�����������������#����������Vare sig tjejerna eller killarna hittar särskilt ofta skönlitteratur på
skolbiblioteket, som de vill läsa. De önskar också någon mer dagstidning än den lokala och nämner
kvällstidningar som Aftonbladet eller Expressen, eftersom ”�����������������%�����������#”.

5. Arbetar ni på ett undersökande arbetssätt i skolan?
Ingen av eleverna kände igen begreppen elevaktivt eller undersökande arbetssätt och de trodde inte att
de hade arbetat på det sättet. När jag frågade om någon av de hade varit med i ITiS - projektet (som
hade pågått under hösten) berättade två av eleverna att de själva varit med. Då kom de också på att de
nog arbetat på ett ”undersökande sätt”, vilket de dessutom tyckte var ett mycket roligt sätt att jobba på.
En av killarna menade att ”��������������������������#�'������������������������������������

6. Jämförelse mellan läroböcker och övrigt material
Skillnaden mellan dessa och läroböckerna är att ”%�����#������������������������������ ������������
�������������$������Det framgick ganska snart att det eleverna tänkte på var uppslagsböckerna och
eleverna är överens om att texten i uppslagsböckerna är svårare att förstå än texten i läroboken.
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7. Är det viktigt med personal på skolbiblioteket och är det viktigt att den är utbildad bibliotekarie?
Eleverna tycker att det alltid ska finnas personal på skolbiblioteket, ”���������������������������' �%����
�������'����������������������������%���#����������#����
De får oftast den hjälp de behöver i skolbiblioteket och de vet inte om det finns ett behov av en
utbildad bibliotekarie. De tror att en bibliotekarie kan ”����������$���…���������������$%���������$���
����%������������

8. Jämförelse mellan skolbiblioteket och folkbiblioteket.
När de jämförde folk- och skolbiblioteket ansåg eleverna att på folkbiblioteket finns det ”…����
��$�������������$%���������$�����;�����������������������������������#���#����������������'��������
������������'�����������������������������������
Eleverna är inte nöjda med hur skolbiblioteket ser ut, rent interiörmässigt, ”��������#���#��������������
%�������”. Killarna tror att de skulle gå oftare till biblioteket om det fanns t ex soffor där.

9. Hur ofta är ni på skolbiblioteket?
Tjejerna menar att de är ”�����������” på skolbiblioteket och killarna ”���������	����#���������$����
��������

10. Vem använder skolbiblioteket mest, tjejer eller killar?
Både tjejerna och killarna upplever att skolbiblioteket används lika mycket av båda könen, men
eftersom enkätundersökningen visat att tjejerna oftare besöker skolbiblioteket, så undrade jag ändå vad
som skulle kunna locka fler killar till biblioteket. Svaret från killarna blev tveklöst ”�������” och ”���
�	������	����������

11. Hur ser ni på öppethållandet av skolbiblioteket ?
Alla är överens om att skolbiblioteket borde vara öppet lite längre på dagarna ”����	#����������������
����������������������		����

12. Skulle ni vilja ha datorer/Internet på skolbiblioteket?
Eftersom datorerna ofta är trasiga på skolan, ”��������#���������������$%�%��������������%���������”,
så blir det mest ifrån de egna hemmen, som de kan använda Internet. Både tjejerna och killarna är
överens om att de hittar bra på Internet och de anser också att Internet är viktigt för studierna. ”=
����������������'�������������#���$���������%����������������$������������������������������������������
%������$��#�����������#����������� Eleverna anser inte att de får någon hjälp i skolan att lära sig hur
man söker information på Internet och de får heller inte lära sig att vara källkritiska. Det finns inga
datorer i skolbiblioteket, vilket man ansåg dåligt, speciellt för de som inte har tillgång till dator i
hemmet. Eleverna visste inte vad skolbibliotekarien ansåg om att ha datorer där, men var samtidigt
övertygade om att det skulle ha funnits, om bibliotekarien hade velat det.

13. Vem sköter inköpen som sker till skolbiblioteket?
Varken skolbibliotekarien eller lärarna uppmuntrar eleverna, enligt dem själva, att komma med egna
förslag på vad som ska köpas in till skolbiblioteket och detta medför att eleverna inte heller lämnar
några förslag. Eleverna tycker följaktligen att de inte kan påverka valet av litteratur som köps in. De
skulle gärna vilja vara med och bestämma bokinköpen, t ex genom ett biblioteksråd. ”;����� ��������
����������”. Eleverna tror att det skulle bli ”������������� ������$���� om de fick mer inflytande,
men de sa också att det var inte säkert att det skulle vara roligt att vara med och påverka inköpen. ”;��
������	#�������������%�����������������������%��������������������������������������;������������������
�������������������������������������������Det framkom också under intervjun att eleverna tidigare
har gett förslag på hur man förbättra skolan. De menar att de ”…�������������������		����$%��#�����
��������%������������������������������#������	�����������������

14. Önskebiblioteket?
I önskebiblioteket ska det finnas filmer att låna, datorer och bekvämare möbler, t ex soffor. Killarna
önskar fler tidningar och tidskrifter, t ex om datorer och gärna lite nya serier. Högt upp på tjejernas
önskelistan står tidskriften Veckorevyn.
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Eleverna anser att skolbiblioteket är viktigt för dem i deras skolarbete och det är viktigt att det finns
personal där. De tyckte däremot att böckerna är för gamla och att utbudet inte räcker till, i varje fall
inte om de ska skriva mycket om något ämne. Eleverna tror att det är lika många killar och tjejer som
använder skolbiblioteket.
Det skulle vara bra om det fanns datorer i skolbiblioteket, speciellt för de som inte har tillgång till
dator i hemmet. Eftersom datorerna ofta är trasiga på skolan, får de ingen direkt träning på
datorhantering. Detta tycker de att man borde få lära sig i skolan, men anser att de hittar bra på Internet
trots allt. Att granska sina källor och vara källkritiska är inget man får lära sig i skolan.
Eleverna tycker inte de kan påverka skolbiblioteksverksamheten någonting idag, vare sig avseende de
böcker som ska köpas in eller hur de vill ha det på biblioteket i övrigt. De är positiva till tanken på ett
s k biblioteksråd, där både lärare, elever och skolbibliotekarie kan träffas och bestämma över
verksamheten.

I önskebiblioteket ska man kunna låna filmer och det ska finnas bekvämare möbler (t ex soffor),
datorer, nyare böcker och fler tidningar/ tidskrifter. Skolbiblioteket ska vara öppet längre tid.
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Dessa intervjuer gjorde jag med en person i taget. Först intervjuade jag rektorn vid högstadieskolan
(25/6-01), sedan följde i tur och ordning, ordföranden (1/6-01), skolchefen (6/6-01) och slutligen
skolbibliotekarien (7/6-01). Under varje fråga redovisar jag svaren från var och en av de tillfrågade.
De flesta frågor har ställts samtliga intervjuade fått, men på slutet har några frågor endast riktats till en
eller ett par personer.

1. Tycker du det är viktigt att det finns skolbibliotek på alla skolor?
Rektorn tror att det är viktigt.
Ordföranden svarade ”@��������������#�����������������”.
Skolchefen utvecklade svaret lite grann; ”0�$���������'�����������������#��%�	�������������������(av
böcker, min kommentar)��#���$����'�����������%�����������������������������������#��%�	������#���
���$����(skolor, min kommentar)�������%������	#��#������������������������������������������#���������
������#�����%�������
Skolbibliotekarien menade ”…���������'�����������������������

2. Är ni nöjda med skolbiblioteken, i första hand på högstadiet?
Rektorn svarade ett bestämt �'���
Ordföranden visste inte hur det såg ut idag, men när han själv studerade där på Komvux så upplevde
han att det ”���	���������”, och trodde inte att det var så stor skillnad idag.
Skolchefen tänkte på alla skolbibliotek i kommunen och utifrån det svarade hon att på de två största
skolorna ( bl a  högstadieskolan)  var det bra, men på de mindre skolorna så var det inte lika bra. Hon
tillägger att när det gäller högstadiets bibliotek så ”���������������������������������������	 �����
����������#�������������#���#����������������������������������;������' ������������������� �?�
Skolbibliotekarien svarade också mycket bestämt �'���

3. Vilken är skolbibliotekets uppgift/funktion?
Rektorn tyckte att både skönlitteraturen och faktabeståndet var lika viktiga.
Ordföranden menade att ”��%����� 		������” var det som skolbiblioteket skulle användas till.
Skolchefen svarade att läsa skönlitteratur ”��������������������$%���������������������������������
������������������� ��������������. Hon tyckte att både skönlitteratur och faktaböcker var lika
viktiga.
Skolbibliotekarien däremot såg mer på den social aspekten, dels att elever ”������������������������%��
�$%�������������������” och ”������������������	�#���������������������#�������������������������
����������#�����������

4. Hur stort utrymme finns det för Dig att påverka utvecklingen av skolbiblioteket?
Rektorn anser att han har stor möjlighet att förändra biblioteket �����������������'��������������	#
� ������$%�%����#���������$%�	����������������������”. Han säger också att, naturligtvis kan var och
en som har intresse av skolbiblioteket påverka, men ”����������#�'��������������������������”.
Ordföranden säger först att det bara är genom pengar han kan påverka, t ex om man behöver mer
pengar för att köpa in datorer till biblioteket. Sedan ändrade han sig och sa ”@���%���������#�������
% ���#������$������������������������������������������������������������� ����������!�����������#�����
����' �	#�������
Skolchefen tror också att hon kan påverka ganska mycket. Hur, har hon inte tänkt så mycket på i
dagsläget. Hon tror att den som påverkar mest, det är den som jobbar med biblioteket rent praktiskt.
Det håller inte skolbibliotekarien med om. ”@�������' ������	#�������#����������������������'���%��
����� �����'���%���������	�������$���������

5. Finns det några framtidsplaner för skolbiblioteket?
Rektorn säger att han har diskuterat med skolbibliotekarien om ”����%�������=0��% ����$��������������
��' ����#������������������. De har också diskuterat att riva några väggar för kunna göra biblioteket lite
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större. ”F$%���#����������#�% ��������� �����'������������=0�������������������� ���������%�������;�������#
�#�������%��������”.
Ordföranden säger att från politikerhåll finns det inget aktuellt idag.
Skolchefen säger att från högstadiet har hon inte hört någonting. När det gäller de mindre skolorna så
vill de ha hjälp att få struktur och ordning på sina bibliotek.
Skolbibliotekarien säger sig inte ha hört något om några framtidsplaner.

6. Hur skulle Ditt önskebibliotek se ut, det optimala skolbiblioteket?
Rektorn trodde inte det skulle se så annorlunda ut, möjligtvis lite större. Sedan skulle han vilja anställa
en utbildad bibliotekarie ”������$����������������������������$%� ���$�������”. Eventuellt lite skönare
sittplatser, men han var samtidigt noga med att påpeka att biblioteket är en arbetsplats, det måste
finnas plats där för att sitta och skriva. Däremot hade han inga tankar om att förändra genom nya
gardiner, blommor, måla om eller något liknande. ”;�������������������#����'����#���$%��������	#��
��������������������������������'����#����������������������������������������?�
Ordföranden tycker att det optimala biblioteket ”G�������' ���������������������#��������������������������
���'�������	��������	#���������� �������������#����”. Han tyckte också att det ska finnas datorer.
Dessutom ”����������������������������������������%����� ���$�������������� ������'���������������
�� ����� ������������������������������� ����?�
Skolchefen sa så här: ”…��������%�����$%�������������%��������#����������������������������������� �� �
����������� ����������������$%������������'���%�����������������%������$%��������������#�����������
�������������������#������?��?�������������?�#���������������������$��#���#����� ��������������������
Skolbibliotekarien var väldigt nöjd med skolbiblioteket precis som det är idag. ”;��������������������
�$%���������������������������������������” Hon såg inga behov av arbetsrum till eleverna eller att
biblioteket skulle behöva fräschas upp och några datorer vill hon absolut inte ha på skolbiblioteket.

7. Hur mycket tror Du bibliotekslagen betyder för skolbiblioteket?
Rektorn svarade ”=��������”. Han sa att han inte hade läst den och därför inte kände till den.  Han sa
också att ”F����������$%��������������������$����������������������#��� ������������������������”.
Däremot håll han med om att lagen kunde vara bra att ha om t ex inte alla var överens om att
biblioteket var viktigt och blev drabbat av alltför stora nedskärningar.
Ordföranden erkände också att han inte visste vad lagen innebär. Han visste dock att den fanns. ”@��
�	��������#���#������'������������������
Skolchefen tyckte att ”@������������������$%����������� �����#���'���%�������������#�������������������
����� 		����%#���������������”.
Skolbibliotekarien hade heller inte läste den ”D���'����������������	#��������������������������”.
Efter att ha läst igenom lagen lite snabbt, så tyckte hon att skolbiblioteket i stort innehöll allt som
lagen säger att det ska innehålla. ”;������������'��������%���%����������$%�'�������������%����������������
����������=���������

8. Vilken utbildning tycker du en skolbibliotekarie ska ha?
Rektorn vill ”%������������������������� ���������������������”. Han tror också att det är bättre med en
person utanför lärarkåren. En lärare kan ibland ha ett för snävt perspektiv, speciellt på högstadiet, där
är man ämneslärare. Då är det lätt att tycka att just det egna ämne är det viktigaste på hela skolan, och
det skulle säkert avspegla sig i urvalet av böcker till själva biblioteket. Lite senare säger han att ”(#���
�#��%�����������������#�%�������������������������������������������������$��#�%������������	��$����
�����������;���������������������������%��������������������
Ordföranden tycker också att det ska vara utbildade bibliotekarier på ett skolbibliotek. Han tror
nämligen att bibliotekarier har ett bredare perspektiv och en större kompetens än lärare, vad det gäller
biblioteksfrågor.
Skolchefen är av samma åsikt ”'�����������#��������������������������#��������%����������������������
���������'������������� Hon tycker dessutom att det är bra om det kommer in personer med annan
utbildning på skolorna.
Skolbibliotekarien svara på den frågan ”=����������.”
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9. Hur mycket tycker Du ett skolbibliotek ska var öppet och är det viktigt att det finns personal
tillgänglig då?

Rektorn tycker att det är och ska vara öppet hela dagarna. Det som krävs på eftermiddagarna, är att
någon måste följa med och låsa upp för eleverna. Han tycker också att det är viktigt att  det finns
personal ”…��������������������������������������%���������%������������������������������������	#����?
�������������������#�����	#����������#�% ������������������� 		�������% ����������������������
�����������”.
Ordföranden tycker också att det ska vara öppet när skolan är öppen. Däremot var han tveksam till att
det behövdes någon personal där hela tiden.
Skolchefen tycker också att det ska vara öppet så länge skolan är öppen. När det gällde personal så tror
hon att just på högstadiet är det viktigt med personal när biblioteket är öppet.
Skolbibliotekarien trodde ”…����������� ����������#����������������		��������������������	�������
���������%����$%�����%����#���$%������������		�����$%��#��� ��������	������������$%���������”.

10. Hur mycket tycker Du skolbiblioteket är integrerat i skolverksamheten idag ( utifrån Loertschers
taxonomi85)? Skulle det förhållandet kunna förändras?

Rektorn tror mellan nivå tre och fyra. För att komma högre upp i taxonomin, som han såg som
positivt, så ansåg han att det måste finnas en utbildad bibliotekarie. ”:����#�����$��#�%���������������
�'��������%����$%�� ����	���#������	����������������������������������%����#���������������	#��������
���������#� ���$%��������������'����������D������������	��$�����������������#�%�������������������
�#�%����:���������������������������$������$%���� ����������������� ����������� ���������$%
%������� ��������	�������������#�������������%�������������������”. Samtidigt som han säger att det
är en känslig fråga, så medger han att det är en viktig fråga ”&������������������%���������������������
����������������� ����#����
Jag frågade inte ordföranden denna fråga.
Skolchefen trodde också att den låg på nivå tre och kanske femman ibland.
Skolbibliotekarien tror att det är nivå tre som gäller idag. Hon är inte intresserad av att det förändras,
”@�����$������������������������������$%���������'��������%����#�������	������ ��������������
�����������?�� Hon svarade mycket bestämt ”��'� på frågan om hon inte skulle vilja vara mer delaktig
i lärarnas planering av sin undervisning.

11. Sker det någon utvärdering av skolbiblioteken i kommunen?
Rektorn tror inte det. Det görs andra utvärderingar av skolans verksamhet t ex  de nationella prov och
av specialundervisningen, men det har aldrig gjorts någon av skolbiblioteket. Men, säger rektor, det
vore inte svårt att lägga till några frågor om skolbiblioteket i t ex den enkät som går ut till eleverna
varje år.
Ordföranden kan inte påminna sig ha sett något om någon utvärdering av skolbiblioteken.
Skolchefen kan inte heller erinra sig att det någonsin har skett någon utvärdering av skolbiblioteken i
kommunen.
Skolbibliotekarien har inte, under de sex år hon varit på skolbiblioteket, hört talas om någon
utvärdering av skolbiblioteket på högstadiet.

12. Vad tror Du eleverna använder skolbiblioteket till?
Rektorn tror att ”������������ ����������#��������������������������������������������������������������”.
De lånar böcker, de hämtar kunskaper i de olika ämnena, sen är det en arbetsplats och sen läser de
serier och tidskrifter.
Ordföranden tror att ”������������������” är det som eleverna gör mest, sen är det nog en ”�����
��������	����”. Skolbiblioteket ”�� ����� ���������������$��������������� �������$����'��”.
Skolchefen tror att det är mest att forska och göra grupparbeten, sen tror hon ”���������������������
�����������?�����������'�����$%������������������ ���������������#�%���� 		���
Skolbibliotekarien tror att ”…���������������������������������?����������� ��#������
��� ��������?����������������$����%��������$%� ��#���@������������������������� �����'������� ���������
���'����������#��

                                                          
85 se bilaga 3
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13. I vilka ämnen används skolbiblioteket mest?
Rektorn tror att det är först och främst Svenska sen SO-ämnen och sen NO-ämnen.
Ordföranden tror att det är Svenska och sen språk, ”������������������������ 		�������������������$%
�#������'����

Skolchefen tror att det är SO-ämnen som kommer först, sen kommer språk, sen kommer NO-ämnen
och sen kommer musik.
Skolbibliotekarien säger ”;�������'�������?���������������������#�����������������������������������'�
����?�

14. Tycker Du det ska finnas tillgång till datorer och Internet på skolbiblioteket?
Rektorn säger att många är rädda för att det skulle bli stökigare i biblioteket med datorer. Han säger
också att det finns en speciell sal som eleverna kan gå till, som alltid är öppet och där finns datorer
med Internet-uppkoppling. Han tycker att ”' ��������������%#�����	#�����%�����#����#����� ��	��������
��������#���������������#�����$%����������������=���������;���� ������� � ������&#����������%�������
	���������������������������������=���������;��%����������”. Han tar som exempel, att om man vill veta
mer om något speciellt land, så är ”������������� ���������������������������������������������H���������
�������������������������#���������=������������������� ����	��������� �����#������$��������$���
������”. Det datorer fungerar bäst, det är mail-funktionen, då funkar de bra, ”��������� ���������
�	�$������������F- �������������������� ����	��������”.
Ordföranden tycker att ”@��������������������� ������������������	������������	����?��������������
���'���������������?�#����������������� 		�����������������”. Han säger vidare att ”;��������������
�������.�������������������������$%����������=��������	#��#����������;���#���������������������������#
 		����?���Han anser att biblioteket måste datoriseras mycket försiktigt, ”�������������������������
������ �����$%���������������������. :�����������������	#��������������������������#� ��������������������
� ����� ���$�����������������$%������� ��������$%�����������������������#����������$����������������������
�����������������
Skolchefen säger att �;����������� ����������������������������	#����������	#�����%�����������������
����'���������#�'�����������������������������?�����%���#���������$%���$����������#�����������������
�����������������%�������”.
Skolbibliotekarien uttrycker mycket starkt att det går inte att ha datorer i skolbiblioteket. ”����������
'����'�����%�����������#�������	��������#�������������������������”. Hon säger vidare att skälet till det
är ”@������������������'�����'���%�����������#����#���� ����������	#�����������#����#��������#�������'��
%������������ ������������������������������”.

15. Skulle statusen höjas på biblioteket om det blev datoriserat? Skulle biblioteksfrågor prioriteras
mera då?

Rektorn tror att det beror på vilken policy man har inför användandet av datorer. Det skulle bli
attraktivare att gå till biblioteket om det fanns kraftfulla datorer med häftiga spel.  Han säger att han är
väldigt tvehågsen inför att skaffa datorer till biblioteket.
Ordföranden tror att ”…������������#�%���� �������������������������������' ����������������”. Det
framgick aldrig om han trodde att statusen skulle förändras, han tyckte det var viktigare att ”…���
������������������������������������
Skolchefen trodde ”����� ����� 		�(på högstadieskolan�?�����������'������ ������$�������������������
�����#�������������..”
Skolbibliotekarien säger ”=�����������������'������'��������������	#����#���%���������������� 		�”. När
jag berättade att inom folkbiblioteket så resonerade man mycket om vad som skulle hända inom
biblioteksvärlden när det blev datoriserat, så sa hon att �?%���������������� �������������������#��
%������?����������������#”

16. Vad är ett elevaktivt arbetssätt?
Rektorn menar ”��������������������	#������������������������$��#����������������#���������9��������������
����%������������� ������������������������������������������������%����������������� ��������������
����%����'���%�����������������������������I��������������������%�������������'�����������*���������#���
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��������������������������������������������������������#������������%�������������������������
������������

17. Är det vanligt att man jobbar elevaktivt/undersökande på högstadieskolan? Påverkas betydelsen av
skolbiblioteket av det arbetssättet?

Rektorn tycker det är vanligt, men om det ska bli bra resultat med den metoden krävs att ”:����#���
%����������� ���������JC����������'�����������%�����$%����������'�������������������������������$%���������
����%�������������������? Betydelsen av skolbiblioteket ökar ju mer man arbetar efter den här metoden
anser rektorn. ”;���������������������������' ��������������������������������������� ����	��������������
����' �������%������������������������������$%���������'�� 		�� �����#����������'�������������������
�#�������	#������������������$%������=0.”
Ordföranden säger sig inte veta så mycket om det.  Han gör en jämförelse att för t ex dyslektiker kan
ett skolbibliotek vara en stor tillgång. ”:���	�����������������%�����������������������������������	�$�����
�������%������������'���������������������$%�������������������%�����������������������$�����F��� 
����% � �������������������������#�����������	�#���#��#����� �� ���������������:�������' ����������
�������������������#�������������������������� ����	�����������������������������������������������
����������������������������������$%������#��������������������		���������' �����'���������������������
�����#���� �����;#����������������������������� �������������#���������%�������������#�	#�����������������
�����'����;����������������������� 		�������������������������.” Hur betydelsen av skolbiblioteket skulle
förändras vet han inte riktigt, ”…���������������������� �����% �������������������������������?������
' ��������������� ������$%������������	������	����������������#������������������������������”.
Skolchefen drar paralleller med sin egen skolgång på 1960-talet. ”
���������������'����������������'��
�����#����������#��	#�6K-�����������'�����$������������$%��'������� 		�����������������%�����������
������������ ��H �%���������������������������$%������#��$%������#�������%�����������������������$%
��$���������������������'�����������������������������������������#����� 		�����������'������������#���
����������������������������#�����'����#�����������”. Hon tycker dessutom att skolbibliotekets
betydelse är stor. �;�����������% ��� ����'���������$����'��”.
Skolbibliotekarien tror också att eleverna jobbar på elevaktivt sätt. ”;���������%����$%��������'�����
�$%���������#���������������������#��������������������%�������������������#�����#��#�������' ��#������' ��
�������������$%�%������������?�$%���������'�������������		��'��������#��������������������
��#�������������&���� ��������������������������'����$%����������������� �����#����”. Hon tror att om
man jobbar ännu mer på det sättet så ökar behovet av mer material på skolbiblioteket.

18. Hur mycket försöker skolan lära eleverna att kritiskt granska de dokument som de hittar t ex på
nätet?

Rektorn säger att ”&�������������������#������������������������$%�������������������:�$��������#���
�������%������������������% � ��������������������������#�������������������������������������������
�������������

19. Vilka tror Du använder skolbiblioteket mest, tjejer eller killar? Använder de biblioteket på samma
sätt? Hur ska man locka dit fler tjejer resp killar?

Rektorn tror att det är flickor. ”���$������������������#������;���������������������'���%�����������
������������������#�����������-��$�����$%��������������������������#������'����������������'�'������
���������������������;���������� ���������'��������������������������������@������������	�'������14-
#��#���������������������	����������������������������������$������14-#��#������� Pojkarna spelar ofta
schack på biblioteket. Datorer med häftiga spel, tror rektorn skulle locka fler killar till biblioteket.
Ordföranden tror också det är tjejer som använder biblioteket mest. ”@���������	�������������'�'�����$���
������������������������#��	#�%���������”. Han tror att tjejer läser mer skönlitteratur. ”!����������������
	#�����������#�����$%���$����������������������������%#����������”. Sedan tillägger han att ”������
�������������#����'�'����$%�����������������#�������������������������������$%������#��������	�����
���������������#������'����������������#�����������������������������
Skolchefen har en annan bild av det hela ”H���'���%��������������#�%�������������������”…����� �����
������%�����������$%������������������������$��������%����������������$%�������	����$%���������$%����$����
;��.killar��%��������������������������������������$�����$%����������>�������������������������?�'�'��
��������������#�� ������������������0'�'����������������������������������$���?�
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Skolbibliotekarien tycker att tjejer och killar använder biblioteket lika mycket.

20. Skulle skolan fungera lika bra utan skolbiblioteket?
Rektorn svarade nej på den frågan. Han trodde inte att folkbiblioteket skulle kunna ersätta
skolbiblioteket. Om skolbiblioteket däremot försvann, så skulle naturligtvis ett tätare samarbete med
folkbiblioteket uppstå.
Ordföranden svarade så här, om biblioteket skulle försvinna ”;#��������������������#�����#��������
�$%�'�����������������	#������������������� �������	��������������� ����”.
Skolchefen tror att då skulle trafiken till folkbiblioteket bli mycket större. Hon tror att folkbiblioteket
skulle kunna ersätta ett skolbibliotek rent innehållsmässiga, men att närheten och ”�����������������
 		���������	#�����������������������������'������������������������%���
Skolbibliotekarien svarade mycket bestämt nej på den här frågan. Däremot trodde hon att
folkbiblioteket skulle kunna hjälpa skolan med materiel och sånt, ”����������������' �������%��������
������������������������$%������������

21. Vem bestämmer vad som ska köpas in till skolbiblioteket?
Rektorn säger att alla har inflytande, men det är skolbibliotekarien som sköter själva beställningarna.
”:����#���$%�	����������������������������������������#���	�$�����������������$%��������������
	����������%����”.

22. Hur är synen på fortbildning av skolbibliotekarien?
Rektorn säger att ”D���������������������������������������������������#��������	#�� ������������
��������������������D�����������������������������������”.
Skolbibliotekarien påstår att hon aldrig fått någon förfrågning om hon vill fortbilda sig. När jag
frågade om hon skulle vilja det så svarade hon ”@���'����� �������������'������	#��#���%�������������
����'���%�����������'�������”. Hon har frågat om det , men det har aldrig blivit något resultat av
hennes förfrågningar.

23. Nämns skolbiblioteken i den kommunala skolplanen?
Ordföranden säger att han har läste den flera gånger, men att han inte kan svara på det. ”@���%��������
���������������#���#�������������”. Han hänvisar i stället till skolchefen.
Skolchefen har själv varit med och formulerat vad som står i den kommunala skolplanen, tillsammans
med två av kommunens politiker. Där står att ”�����������������������%�������#���������������������
�$%>����������������������Det finns möjligheter att prioritera skolbiblioteken via den kommunala
skolplanen anser hon.

24. Är, eller skulle skolbiblioteket kunna komma med i den lokala arbetsplanen?
Rektorn svarade så här ”��������������$���� ����#�����	����������� 		��#���$%���������%����#�����
����� ���������#��������������������#����%�������������������������������������������	�����������
����� ���$������#�����������%�����������#�����������������������������������	��������������������%�����
�#�������������������9���������������������������������������������#��������������� �������������
����������#������$�������������������������������������������������”.
Ordföranden kommenterade det ovan sagda så här ”@�������%#����������������������� 		��������
	��������������������������� ���������� ����������������������������#��#��	�	��?�#������������
���� �����������������% � ������”.

25. Hur ser du på att eleverna i vår kommun har tillgång till olika slags skolbibliotek? Kan det påverka
elevens skolgång?

Ordföranden säger ”��#������	��������	���	�������#�����'��������#������������������������ 		����
�������������������������������;����#�����������%����������������������������#�������?����������������#�
���� ���#���$����'���������������������������������������#������������������������������������% �����
� ������?�����������������������������������?����������������������������������������' ������������
	#�%���������”.
Skolchefen ”@������������'���������� (påverkar skolgången). ”…' �������%���������������������������
�#����' ���� �������������������������'���%��������� �� �������������…”
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26. Tycker du skolledning/rektor engagerar sig tillräckligt i skolbiblioteket?(fråga till
skolbibliotekarien)

Här skakar skolbibliotekarien på huvudet och säger sen att det vore roligt om han gjorde det mer.
Lärare engagerar sig på det viset att de kommer och frågar ”%���� ��������������������?”

27. Hur tror du lärarna och eleverna ser på skolbibliotekets betydelse? (till skolbibliotekarien)
”;�������'��������������	#”, säger skolbibliotekarien, men hon tror att de tycker det är viktigt.
Eleverna ”�������������'������%��������%���'�������%�����@����� ����������������������������?�
Hon tror att hon är viktig som en vuxen person som eleverna kan komma och prata med. …”��
������������������������������$%��#������������$%��#���������#��������������#�������������������?�����
����#�����#�������������%��������;����������������������
���������	����������������������#���
�����#�”.

28. Finns det någon statistik på antal lån och besökare eller dylikt?
Skolbibliotekarien har inga sådan siffror. Hon fick en förfrågan från SCB, trodde hon, för något år
sedan, men hon hade inte de siffrorna kvar. En grov gissning på att det rörde sig om en 1100-1200 lån
på en termin. När det gällde antal besökare så visste hon inte heller���;������������������%����9��������
�����#����������������$%������”. Dessutom så är hon ju där bara fyra timmar per dag och hur det ser ut
resten av dagen vet hon inte.

29. Räcker skolbibliotekets resurser till för elevers och lärares behov?
Skolbibliotekarien sa att ”@���������������������'������?'�����	���' ���������������#�������������
������������#�������?” det som används allra mest, tror hon, ”���������������������������������#�
��������������$�����

'�����#�--�������
��
Rektorn och skolbibliotekarien ansåg att det var viktigt med skolbibliotek på varje skola, medan
ordföranden och skolchefen ansåg att huvudsaken var att eleverna hade tillgång till ett bibliotek.
Skolbibliotekets funktion ansåg alla, utom skolbibliotekarien, vara att läsa skönlitteratur och använda
den facklitteratur som finns på biblioteket. Skolbibliotekarien däremot såg skolbiblioteket som en plats
dit eleverna kan komma och läsa läxor eller prata med henne om saker som de kanske inte kan ta upp
med någon annan.
Rektorn ansåg att han har stora möjligheter, både makt och pengar, att påverka utvecklingen av
skolbiblioteket och det tyckte även skolchefen att hon har. Ordföranden menade att han naturligtvis
kan påverka genom att anslå pengar till just skolbiblioteksverksamheten eller genom att ställa upp
vissa kvalitetskriterier. Skolbibliotekarien ansåg inte att hon kan påverka utvecklingen av
skolbiblioteket, utan bara köpa in böcker för den budget hon har ansvar för.
Rektorn kände inte till bibliotekslagen och han trodde inte den betyder något alls för
skolbiblioteksverksamheten. Ordföranden visste att det fanns en bibliotekslag och han trodde att den
var viktig, utan att veta vad den innebar. Skolchefen tyckte att lagen var viktig, men hon ansåg att den
är för uddlös, den säger för lite om hur skolbiblioteken ska fungera. Skolbibliotekarien kände inte till
lagen och hon hade aldrig läst den, men efter att ha läst igenom den så ansåg hon att skolbiblioteket
innehåller allt vad lagen säger, förutom datorer med Internet och det vill hon ändå inte ha på
biblioteket.
Alla, utom skolbibliotekarien, tyckte att det ska vara utbildade bibliotekarier på skolbiblioteket.
Skolbibliotekarien hade ingen åsikt om vilken utbildning en skolbibliotekarie bör ha.
Alla fyra ansåg att skolbiblioteket borde vara öppet hela skoldagen, och alla, utom ordföranden, ansåg
att det var viktigt att det fanns personal där när det var öppet.
När det gällde i vilken utsträckning skolbiblioteket är integrerat i skolverksamheten så ansåg rektorn
att den ligger till största del på nivå tre (enligt Loertscher´s taxonomi) och även skolchefen ansåg
detsamma. Även skolbibliotekarien trodde detta och hon är inte intresserad av att det förhållandet
förändras. Hon vill absolut inte vara mer delaktig i lärarnas planering av sin undervisning.
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Ingen av de intervjuade trodde att det sker eller har skett någon utvärdering av
skolbiblioteksverksamheten på Ljusnarsskolan. Alla fyra trodde också att eleverna använder
skolbiblioteket mest i studiesyfte.
Rektorn är tveksam till att det ska finnas datorer på skolbiblioteket, men både ordföranden och
skolchefen ansåg att det borde finnas datorer där. Skolbibliotekarien ansåg att det inte går att ha
datorer på biblioteket, de skulle bara bli förstörda tror hon, dessutom vill hon inte ha några där.
Ett elevaktivt (undersökande) arbetssätt gör att skolbibliotekets betydelse ökar ansåg i princip alla,
men skolchefen ansåg att skolbibliotekets betydelse är stor hur man än jobbar.
Rektorn och ordföranden trodde att det är mest tjejer som använder skolbiblioteket. Skolchefen trodde
att det utnyttjas mest av killar och skolbibliotekarien ansåg att tjejer och killar använder biblioteket
lika mycket.
Det skulle krävas att skolbiblioteksverksamheten drastiskt försämrades för att komma med i den lokala
arbetsplanen menade rektorn och ordföranden påpekade att så är hela den kommunala verksamheten
uppbyggd.
Skolbibliotekarien skulle gärna ha fortbildat sig (tidigare), men hon säger sig aldrig fått någon
förfrågan om det. Rektorn påstår att hon aldrig har varit intresserad av att fortbilda sig.
Skolbibliotekarien trodde att både lärare och elever tycker att skolbiblioteket är viktigt. Det är sällan
tomt på biblioteket och när det gäller frågan om bibliotekets resurser, så  menade hon att de räcker till
och hon köper in litteratur på anmodan.
Rektorns önskebibliotek skulle inte se så annorlunda ut än nu, men kanske lite större med bättre
sittplatser. Sedan skulle han gärna anställa en utbildad skolbibliotekarie som skulle kunna utveckla
biblioteket.
Ordföranden tänkte mer på kvaliteten, så att skolbiblioteket följer de skolplaner som finns. Han vill
dessutom ha datorer på skolbiblioteket och att det ska vara en plats där eleverna kan sitta och studera.
Skolchefen vill också att skolbiblioteket ska se inbjudande ut, så att eleverna längtar dit. Hon vill
också att det ska finnas datorer på skolbiblioteket. Där ska finnas ett rikt utbud av litteratur för
eleverna och gärna en arbetshörna för eleverna att sitta och studera i.
Skolbibliotekarien vill inte förändra något. Hon tycker att det är bra som det är.
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I det här avsnittet vill jag knyta ihop uppsatsens syfte och frågeställningar med den litteratur jag har
studerat och vad som kommit fram i undersökningen.

Jag ville undersöka vilken syn olika intressenter i en kommun har på skolbiblioteket och om den synen
på något sätt är könsrelaterad. (De olika intressenter jag avser är eleverna, lärarna, rektorn och
skolbibliotekarien på den aktuella skolan samt bildningsutskottets ordförande och kommunens
skolchef). Dessutom vill jag diskutera hur integrerat skolbiblioteket är idag i skolans verksamhet och
om det finns några förslag till förändringar/förbättringar av skolbiblioteksverksamheten hos
ovanstående intressenter.

Som framgått av den litteratur jag redogjort för, betonas bl a vikten av:
•  att det finns skolbibliotek
•  att det finns utbildad personal på skolbiblioteken
•  att det utformas en handlingsplan för skolbiblioteket för att det ska bli det pedagogiska bibliotek

som läroplanen kräver
•  att det finns ett samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare för att främja elevernas förmåga att

läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik
•  att lära barnen förstå varför de ska använda sig av biblioteksmaterial
•  att det finns möjlighet att använda sig av modern teknik för att skaffa sig information av olika slag
•  att skolbibliotekarien får fortlöpande kompetensutveckling

•  att samtliga som arbetar på en skola måste få ökad kunskap om skolans uppdrag
•  att skolledaren förstår att han är mycket betydelsefull för skolbiblioteksutvecklingsfrågor på en

skola
•  att skolbibliotekets fysiska utformning och placeringen i skolan beaktas

Av redovisade lagar och föreskrifter framgår framförallt:
•  att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek
•  att kommunen ansvarar för skolbiblioteket
•  att rektorn är ytterst ansvarig för skolbiblioteket
•  att skolbiblioteket ska erbjuda  böcker, informationsteknik och andra medier

Jag menar att mycket av den undersökta litteraturen som riktar sig till bibliotekssfären lyfter fram
betydelsen av väl fungerande skolbibliotek, framförallt för att elevernas studieresultat ska påverkas
positivt och att de skall komma väl rustade ut i arbetslivet och/eller till fortsatta studier på gymnasium
och universitet/högskolor. I den litteratur jag undersökt som riktar sig till skolsfären spelar
skolbiblioteket en mer marginell roll.

Mitt fokus i detta arbete har varit att få fram åsikter från samtliga användare av skolbibliotekets
resurser på skolan. Det skulle naturligtvis vara intressant att ställa mina resultat i jämförelse med andra
undersökningar som gjorts i ämnet, men de studier som jag funnit har antingen riktat sig till
bibliotekspersonal och ledning eller till kunder/användare. Vidare hade jag, som tidigare omnämnts i
inledningen, ursprungligen ett uppdrag att se över skolbibliotekens roll i kommunen, varför jag låtit
mitt fokus i uppsatsen stanna vid den ”egna” kommunen. Därigenom har arbetet per definition fått ett
snävt perspektiv, som det inte går att dra allmängiltiga slutsatser ifrån. Däremot hoppas jag att denna
typ av studie ska kunna generera en kreativ och mer initierad lokal debatt i Ljusnarsbergs kommun,
som kan leda fram till en förbättrad skolbiblioteksverksamhet.

Ja, det finns alltså olika sätt att se på ett skolbibliotek, men hur stämmer det då med verkligheten på
det skolbibliotek jag har undersökt?
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Hur integrerat är skolbiblioteket i skolans verksamhet på Ljusnarsskolan?
Det råder stor enighet bland de intervjuade om hur integrerat skolbiblioteket är i skolverksamheten.
Den består huvudsakligen av att skolbibliotekarien, på förfrågan, plockar ihop material åt eleverna och
lärarna och det kan även ske en spontan samverkan, t ex om läraren under en lektion kommer på att
det finns behov av ytterligare material och hela eller delar av klassen beger sig till skolbiblioteket för
att få hjälp.

I undersökningen framkommer tydligt att skolbibliotekarien inte vill utöka samarbetet med lärarna.
Det beror i hög grad på att hon anser att hon saknar den kompetens som krävs för det.
Hon säger vidare att hon gärna vill, eller åtminstone har velat, fortbilda sig, både avseende
biblioteksfrågor och inom datoranvändning. Hon tycker inte att hon har fått något gensvar från rektorn
när hon har framställt sina förfrågningar och nu tycker hon att det gör detsamma, eftersom hon snart
går i pension.

Lärarna däremot vill gärna ha ett utökat samarbete med skolbiblioteket och speciellt intressant skulle
det bli om det fanns en utbildad bibliotekarie på skolbiblioteket. Man tror att det skulle förbättra
elevernas studieresultat och att det speciellt skulle gynna de redan lite bättre eleverna. Däremot råder
en viss tveksamhet bland lärarna om ett fördjupat samarbete är möjligt i dagens läge. Kompetensen
hos skolbibliotekarien är inte tillräckligt hög, anser de.

Rektorn skulle gärna anställa en utbildad bibliotekarie både för att driva biblioteksfrågor och för att få
ett utökat samarbete med skolan. Tyvärr finns det finns inga pengar till detta, berättar rektorn. Han är
av den uppfattningen att skolbibliotekarien inte visat något större intresse av att åka på de
fortbildningskurser som anordnats, t ex av länsbiblioteket.

Under undersökningens gång blir det uppenbart för mig, att samtidigt som skolbiblioteket upplevs som
en självklarhet, så diskuterar man nästan aldrig skolbiblioteket och dess funktion i skolans verksamhet,
t ex på lärarkonferenser eller andra möten.
Undersökningen visar att det finns en viss diskrepans både mellan vad jag själv utifrån ett
biblioteksperspektiv anser och det som litteraturen förespråkar, jämfört med den faktiska verkligheten
på skolan. Det finns en vilja från lärarna och rektorn att skolbiblioteket ska vara mer integrerat i
skolverksamheten, men den delas inte av skolbibliotekarien. Brist på utbildning, pengar och vilja att
förändra den rådande situationen verkar vara de största hindren till ett mer fördjupat samarbete mellan
skolan och skolbiblioteket enligt undersökningen.

Vilka attityder och behov, avseende skolbiblioteket, finns hos de som har deltagit i undersökningen
och vilka förslag till förbättringar i skolbibliotekets verksamhet har de berörda?
Det som genomsyrar svaren från de som deltog i undersökningen är att man är �������över sitt
skolbibliotek�och man är också mycket nöjda med att kunna berätta att det finns en skolbibliotekarie
på skolbiblioteket.. Det man i första hand menar när man pratar om skolbiblioteket verkar vara att det
finns ett speciellt rum för böckerna, inte vilken funktion eller roll skolbiblioteket har.
Det som också framgår, framförallt i enkätundersökningen, är att både eleverna och lärarna är väldigt
��-��� med sitt skolbibliotek. Det är ingen som klagar vare sig på skolbibliotek eller skolbibliotekarien.
Det är först i enkäternas öppna frågor och i intervjuerna som det framkommer kritik och, enligt mitt
synsätt, relativt modesta krav på förbättringar.
Alla deltagare i undersökningen anser att ����/�/����	�	������	��	
�&�������%
����
 i skolan och ser
skolbiblioteket som en plats där man både kan hämta information och hitta skönlitteratur. Båda dessa
funktionerna anses lika viktiga. men det framkommer i undersökningen att det finns ett antal åtgärder
att vidta för att skolbiblioteket bättre ska fylla sin funktion som ett pedagogiskt bibliotek. Det som
förvånade mig något är att inte många elever använder biblioteket som en plats att ”bara” umgås i. Det
är mycket tydligt att eleverna använder skolbiblioteket som en resurs i sina studier.
I den lokala arbetsplanen på Ljusnarsskolan poängteras visserligen att skolbiblioteket är viktigt, men
där framgår inte hur det ska användas och det finns ingen verksamhetsplan för skolbiblioteket. Idag
görs inte mycket för att underlätta samarbetet mellan skolbiblioteket och skolan. Det finns inga
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planerade möten mellan lärarna och skolbibliotekarien på Ljusnarsskolan, utan samarbetet mellan
skolan och skolbiblioteket fungerar idag på det sätt som beskrivits tidigare.
Inköp av litteratur och ordning och reda räcker inte för att få ett pedagogiskt bibliotek, anser jag.
Skolbibliotekarien måste på något sätt ingå i skolans verksamhet, t ex i ett arbetslag.�Skolbiblioteket
glöms annars lätt bort i skoldebatten och kommer lätt på efterkälken, eftersom det alltid finns områden
inom skolans verksamhet som anser sig bäst behöva de (alltmer begränsade) medel som finns att tillgå�
De flesta i undersökningen anser att man bör ha en %�/������/�/����	����	 i skolbiblioteket. Även den
litteratur jag har studerat visar på vikten av detta, eftersom det krävs kunskaper både i
biblioteksadministration, informationshantering och pedagogik för att bedriva en
skolbiblioteksverksamhet. Kommunen har stor frihet att i sin skolplan formulera hur man vill uppnå de
mål som läroplanen föreskriver. Om man anser att skolbiblioteken fyller en viktig funktion för att nå
dessa mål är det fullt möjligt att prioritera skolbiblioteket, genom att t ex budgetera medel för att
anställa en utbildad bibliotekarie. Åtminstone borde man se till att den nuvarande skolbibliotekarien
får den kompetensutveckling hon behöver och har rätt till enligt kommunens skolplan.

Det anges i bibliotekslagen att skolbiblioteket ska tillhandahålla informationsteknik och de som
använder skolbiblioteket, d v s eleverna och lärarna, anser att de behöver �����	���	���
�	�
	�. Att
använda sig av datorer och Internet kan vara ett sätt att väcka elevernas nyfikenhet och deras lust att
forska och lära, vilket förespråkas i läroplanen. Elevernas egna frågor är viktiga i det undersökande
arbetssättet och det är inte alltid säkert att läraren vet svaren eller att det går att hitta dem i läroboken.
Då är det viktigt med ett välutrustat skolbiblioteket och att det finns tillgång till Internet. Det finns,
som tydligt framgått, delade meningar på skolan om huruvida det ska finnas datorer med Internet på
skolbiblioteket. Lärarna anser att Internet fyller en viktig roll för att komplettera det mediabestånd som
finns på skolbiblioteket, men rektorn anser att det är svårt för eleverna att hitta något matnyttigt på
Internet. Eleverna själva anser att de både behöver och hittar bra på Internet.
Som tidigare framgått finns det ett stort motstånd hos skolbibliotekarien mot att få in datorer på
skolbiblioteket. Motståndet skulle kanske minska om skolbibliotekarien fick utbildning både i
datorkunskap och informationssökning. Eftersom även rektorn är tveksam till tanken på att installera
datorer på skolbiblioteket innebär detta att eleverna och lärarna måste hitta stöd för sina önskemål
högre upp, t ex hos skolchefen.
Ytterligare ett stort önskemål, från nästan alla i undersökningen, är att ����/�/����	�	��������&�����	�
�22	���	����%
�	��	����������	
. Rektorn anser att det redan nu är öppet hela skoldagen. Det enda
som behövs, enligt honom, är att någon vuxen följer med och öppnar åt eleverna när skolbibliotekarien
har slutat för dagen. Den här uppfattningen delas inte av någon annan i undersökningen. Jag anser att
möjligheterna att använda skolbiblioteket minskar betydligt om man måste hitta någon personal som
har tid och lust att följa med för att öppna. Nästan alla tror dessutom att det är viktigt att det finns
2	���
���2������/�/����	�	��
 ���	�� ���22	�.  Det bekräftas även i den litteratur som jag har
studerat. Det hjälper inte om man har ett välfyllt bibliotek om det inte finns någon där som kan hjälpa
till att hitta det man söker efter. Det finns uppenbarligen inga medel att anställa mer personal, men en
lösning skulle kunna vara att utnyttja de personalresurser man redan har på skolan, t ex att lärarna
och/eller fritidspersonal hjälps åt att hålla biblioteket öppet några timmar varje eftermiddag eller att
man samarbetar med personalen på folkbiblioteket för detta ändamål.

Det som också kommer fram i undersökningen är att eleverna och lärarna, alltså användarna, har fler
synpunkter på skolbibliotekets utseende/inredning än övriga i undersökningen. Eleverna och lärarna
upplever �����	
���� ������ och ger många förslag på förbättringar. Kanske är det en förklaring till
att inte så många elever använder skolbiblioteket för att umgås i. De anser också att många av
/���	�
�� ������������������������
���!	����
������������	���%��
 ���	���������-%2��������	��
 �
	�
Man kan på olika sätt visa att skolbiblioteket är viktigt i skolans arbete. Ett sätt kan vara att man satsar
på vacker inredning och ger skolbiblioteket stora ytor att förfoga över. Ett annat sätt kan vara att man
ger skolbiblioteket en placering i skolbyggnaden som innebär att både elever och lärare måste passera
det flera gånger per dag. Det ska heller inte ligga för långt från vare sig från klassrummen eller
lärarrummet, för då minskar användningen av skolbiblioteket. Min undersökning bekräftar betydelsen



59

av ett rums utseende för den som vistas i det, genom att önskemålen om förändringar och förbättringar
i skolbiblioteket, både i enkätundersökningen och intervjuerna, handlar mycket om den fysiska miljön.
Bibliotekslokalen upplevs av det stora flertalet som mycket tråkig, både vad det gäller möblemang,
färgsättning mm och det framkommer förslag på att ��������/�/����	�	���� ����%22�������	����
��	&�����	������
	����������	����%��	���

���& :�	����	:�
Det lämnades även många önskemål om att det skulle köpas in ���
�������-	�����������, (eleverna
gjorde jämförelsen med lärarnas personalrum!) för att de som besöker biblioteket ska få det bekvämt
och mysigt.
Ingen av lärarna eller eleverna hade synpunkter på skolbibliotekets placering i skolbyggnaden,
däremot fanns önskemål om att det kunde vara större och att det ska finnas grupprum i anslutning till
skolbiblioteket. Noterbart är att den enda som säger sig vara helt nöjd med skolbiblioteket som det ser
ut idag är skolbibliotekarien själv.

I vilken mån är synen på skolbiblioteket könsrelaterad?
Det finns några skillnader i tjejernas och killarnas syn på skolbiblioteket.
Den tydligaste könsskillnaden jag kan utläsa av undersökningen, bland eleverna, är att tjejerna besöker
och använder skolbiblioteket betydligt oftare än killarna.
De är också mer nöjda med biblioteket avseende lokal och personal. Tjejerna lånar mer och de studerar
och läser mer på biblioteket än killarna. De verkar också bli mer störda av ljudnivån än killarna.
Totalt sett är tjejerna överlag nöjdare med mediebeståndet än killarna. Dock är tjejerna i årskurs nio
mycket kritiska till mediebeståndet.
Det verkar som om killarna i högre grad än tjejerna önskar skönare sittmöbler i skolbiblioteket.

Den tydligaste könsskillnaden som framkom bland lärarna är att de manliga lärarna är nöjdare än de
kvinnliga. De både besöker och använder skolbibliotekets resurser oftast och de är också nöjdare än
kvinnorna  både med lokalen och medierna. Tyvärr deltog inte så många kvinnliga lärare i
undersökningen och därför anser jag att det inte går att dra några säkra slutsatser om könsskillnader
hos lärarna.
I huvudsak verkar dock elever och lärare, oavsett kön, överens i sin syn på skolbiblioteket.

Hur viktigt är då skolbiblioteket på Ljusnarsskolan?
Det finns en positiv attityd till skolbiblioteket i stort sett från samtliga som deltagit i undersökningen
och skolbiblioteket anses vara en viktig resurs för elevernas studieresultat. Det är uppenbart att det
råder en viss diskrepans mellan idealbilden i den undersökta litteraturen och verkligheten på den
undersökta skolan. Skolbiblioteket är viktigt, vilket de allra flesta i undersökningen ansåg, men det
görs inget konkret för att förbättra den situation som skolbiblioteket befinner sig i just nu. Det finns
heller ingen handlingsplan för skolbiblioteket och inte förrän en sådan upprättas kan skolbiblioteket bli
en viktigt del i skolans verksamhet, enligt min åsikt.
En annan mycket intressant aspekt på skolbibliotekariens roll, som en slags skolbibliotekskurator, kom
också upp i undersökningen. På skolan finns inte längre vare sig någon skolkurator eller skolvärdinna
och det verkar, enligt lärare och skolbibliotekarien själv, som om det behovet tillgodoses på
skolbiblioteket istället�
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Det finns en ganska stor samstämmighet i svaren från enkätundersökningarna, både från elever och
lärare, på en mängd punkter. T ex anser respondenterna att skolbiblioteket är mycket viktigt för
elevernas studier. Eleverna använder mest biblioteket för informationssökning, liksom de lärare som
ingått i undersökningen. Svaren från gruppintervjuerna med elever och lärare, samt de enskilda
intervjuerna (med rektorn och skolbibliotekarien på Ljusnarsskolan, samt med ordföranden i
bildningsutskottet och kommunens skolchef) stärker enkäternas resultat i många avseenden.
Återkommande är hur viktigt man anser att skolbiblioteket är i skolans verksamhet. Vidare är
deltagarna i undersökningen i huvudsak överens om vilka brister skolbiblioteket har och vilka
förbättringar man önskar.
Sammanfattningsvis skulle önskebiblioteket kunna beskrivas som ett större bibliotek med fler och
nyare böcker och bekvämare möbler, som soffor och fåtöljer samt bättre belysning. Dessutom skulle
det vara önskvärt med grupprum i anslutning till skolbiblioteket, så att eleverna får möjlighet att arbeta
i lugn och ro. I önskebiblioteket ska man också kunna låna filmer och ha tillgång till fler
tidningar/tidskrifter än idag. De allra flesta vill att det ska finnas personal på biblioteket som kan
hjälpa dem och enligt de vuxna i undersökningen vill man att denne ska vara en utbildad bibliotekarie.
Detta tror man skulle befrämja integreringen av skolbiblioteket i skolverksamheten och konkret t ex
innebära ett stöd för lärarna i planeringen av undervisningen och  ett givande samarbete kring
bokinköpen mm. Det är bara skolbibliotekarien som inte ser något behov av att förändra något i det
nuvarande skolbiblioteket. Hon vill heller inte vara mer delaktig i lärarnas planering av
undervisningen, än vad hon är idag.

Många av förbättringsförslagen som rör skolbiblioteksmiljön skulle säkerligen inte kosta särskilt
mycket pengar att genomföra (t ex köpa lite färg, textilier och någon bekväm sittmöbel). Bokanslaget
skulle säkerligen räcka till i genomsnitt c:a 40% fler böcker, om inköpsrutinerna sågs över och
befintliga inköpsavtal utnyttjades mer konsekvent. Datorer med Internet finns redan på skolan och
skulle också utan stora kostnader kunna omlokaliseras till skolbiblioteket. I relation till skolans totala
budget borde dessa kostnader inte vara särskilt svåra att motivera, om viljan finns att möta
användarnas önskemål. Det kan även finnas andra möjligheter att hitta finansiering för att upprusta
skolbiblioteksverksamheten, t ex genom att hitta projekt som kan få externt stöd, s k
”Waernerssonpengar”, EU-medel eller olika samverkansmedel o dyl. Den största enskilda kostnaden,
som därmed blir svårast att hitta finansiering till, tror jag är till anställning av utbildad personal i
skolbiblioteket. Idag belastar skolbibliotekariens lön inte skolans budget, men eventuella medarbetare/
efterträdare till henne måste finansieras via skolans egen budget.

De flesta som deltar i min undersökning visar intresse av att förändra/förbättra verksamheten på
skolbibliotek, men vem har makten att göra det?
Rektorn, liksom skolchefen och ordföranden i bildningsutskottet, anser att de har stora möjligheter,
både makt och pengar, att påverka utvecklingen av skolbiblioteket. Eleverna tycker inte de kan
påverka skolbiblioteksverksamheten någonting alls idag, vare sig avseende inköp av böcker eller hur
de vill ha det på biblioteket i övrigt. Skolbibliotekarien anser inte heller att hon kan påverka
utvecklingen av skolbiblioteket, utan hon kan bara köpa in böcker för den lilla budget hon disponerar.
Jag får dock en bestämd känsla av att skolbibliotekarien ändå har makten att påverka, indirekt, genom
att t ex motsätta sig datorer på skolbiblioteket och genom att säga att allt är bra som det är och att inget
behöver förändras.
Det finns alltså uppenbara intressemotsättningar mellan i första hand skolbibliotekarien, som i
huvudsak vill bevara ”status quo” och övriga intressenter, som i alla fall på förfrågan uppger att de vill
höja kvaliteten på skolbiblioteksverksamheten, få en bättre integrering och tror på biblioteket som en
resurs i skolans och elevernas kunskapsutveckling. För mig framstår en eventuell förändring emellertid
som en process, som kommer att ta tid. Så länge som skolbiblioteket inte uppfattas som ett problem, så
kommer heller ingen att lyfta frågan om förändring/ förbättringar. Det behövs, som jag ser det, en
större medvetenhet om vad som är en god skolbiblioteksverksamhet och vilka positiva effekter detta
kan medföra.
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Kunskapen om bibliotekslagens existens och innehåll är inte särskilt stor bland dem som jag
intervjuat. För mig, som arbetat på folkbibliotek i många år, var tillkomsten av bibliotekslagen en stor
händelse. Äntligen blev biblioteken en lagstadgad verksamhet och det kändes viktigt i de
besparingstider vi befann/befinner oss i. Lagen, tillsammans med övriga styrdokument och
utredningar, skulle ju även kunna vara goda argument för att anslå mer resurser till skolbiblioteket.
I skolans värld (i alla fall den jag har kommit i kontakt med) har lagen uppenbarligen inte rönt samma
uppmärksamhet. Rektorn kände inte till bibliotekslagen och han trodde inte den betyder något alls för
skolbiblioteksverksamheten. Ordföranden visste att det fanns en bibliotekslag, men han visste inte vad
den innebar i sak, även om han trodde att den var viktig. Skolchefen tycker lagen är viktig, men anser
att den är för uddlös och säger för lite om hur skolbiblioteken ska fungera. Skolbibliotekarien kände
inte till lagen, men efter att ha läst igenom den under intervjun, så ansåg hon att skolbiblioteket
innehåller allt vad lagen säger, förutom datorer med Internet (vilket hon ändå inte vill ha in i
skolbiblioteket). Utifrån ovanstående kan man fundera på vilken betydelse en lag får, om de som
omfattas av den inte känner till den eller endast hört talas om att den finns. Alla vackra ord och tankar
i manifest och styrdokument måste falla i god jord för att kunna utvecklas och blomma ut. I en
organisation som skolan är konkurrensen om resurser stor och om skolbiblioteket ska hamna på
dagordningen, så krävs en eldsjäl med både kunskap och engagemang för att strida för
skolbibliotekets fortsatta utveckling.

Skolbibliotekets uppgift ansåg alla, utom skolbibliotekarien, är att vara en plats att läsa skönlitteratur i
och för att använda facklitteratur. Skolbibliotekarien däremot såg skolbiblioteket som en plats dit
eleverna kan komma och läsa läxor eller prata med henne om saker som de kanske inte kan prata med
någon annan om, d v s att få en mer kurativ hjälp eller ett vuxensällskap. Det är intressant att
skolbibliotekariens roll, som en slags skolbibliotekskurator, togs upp i undersökningen både av henne
själv och lärarna. Jag vet däremot inte om skolledningen är medveten om denna aspekt, men eftersom
det är allmänt känt att vuxna pratar för lite med sina barn/ungdomar fyller skolbibliotekarien
antagligen en viktig social/kurativ roll. På skolan finns inte någon skolkurator eller skolvärd/ värdinna.
Av egen erfarenhet, från folkbiblioteksvärlden, vet jag att det är relativt vanligt att människor kommer
in på biblioteket för att prata en stund, inte alltid om svåra saker, utan för att man vet att det ofta finns
någon som tar sig tid och lyssnar. På min nuvarande arbetsplats, det integrerade skol- och
folkbiblioteket, åtgår mycket arbetstid till samtal och konfliktlösning mellan elever. Där är klart uttalat
från skolchefen att skolbibliotekspersonalen skall anslå tid att prata med eleverna, speciellt om dessa
inte verkar vara i balans. Om detta ska ingå i en bibliotekaries arbetsuppgifter måste man vara
medveten om att det kan ta mycket tid från mer traditionella bibliotekarieuppgifter och jag anser att
detta är en fråga som behöver betonas mer och diskuteras mer ingående inom utbildningen på
Bibliotekshögskolan.

Skolbiblioteket finns omnämnt i den lokala arbetsplanen, trots att rektorn vid intervjutillfället inte kom
ihåg det. En stilla undran blir då hur viktigt skolbiblioteket är för den som inte ens kommer ihåg att det
finns med i ett dokument som han själv står bakom.
För närvarande finns inga handlingsplaner för något av skolbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun och
några uttalade framtidsplaner finns inte heller. Någon utvärdering av skolbiblioteksverksamheten har
heller aldrig skett, enligt deltagarna i min undersökning. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av
verksamheten är dock viktigt, anser jag, för att en kvalitetssäkring av verksamheten ska vara möjlig.
Min förhoppning är att denna uppsats kan bli början på den process som formar den framtida
skolbiblioteksverksamheten i Ljusnarsbergs kommun, som en första utvärdering där de olika
intressenternas synpunkter och önskemål på verksamheten lyfts fram, tillsammans med
litteraturgenomgångens betoning av skolbibliotekens verkliga betydelse.

Om man vill öka skolbibliotekets integrering i skolverksamheten tror jag vidare att det är nödvändigt
att behandla skolbibliotekets roll/funktion i kommunens skolplan och/eller i den lokala arbetsplanen.
Mitt förslag är därför att rektorn initierar att en arbetsgrupp bildas, bestående av t ex lärare,
skolbibliotekarie och elevrepresentanter, som gemensamt får i uppgift att driva skolbiblioteksfrågorna.
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Inom några år går skolbibliotekarien i pension och vad det kommer att innebära för verksamheten på
7-9 skolan berördes inte i undersökningen. För mig framstår dock läget som ganska låst eller rent av
handlingsförlamat idag. Välviljan till skolbiblioteket är stor, men i handling sker egentligen ingenting
alls och redan på kort sikt kan verksamheten komma att urholkas rejält genom skolbibliotekariens
pensionering.
Det är därför hög tid att börja planera för hur skolbiblioteksverksamheten både ska finansieras och
bedrivas framöver. Om skolbiblioteket inte ska stå låst hela skoldagen måste medel skakas fram till
efterträdare eller så måste personresurser omfördelas, så att en god skolbiblioteksverksamhet
säkerställs för högstadieeleverna.

För inte är det väl så att det finns en fruktan för att eleverna ska bli för klyftiga (som rektorn säger i

��������������������i uppsatsens förord)?



63

�,�������
����
�
�

Syftet med denna studie är att försöka ringa in de attityder som elever och lärare har till skolbiblioteket
på den enda 7-9 skolan i Ljusnarsbergs kommun, en liten kommun i Bergslagen med drygt 5 500
invånare.��För att få en mer heltäckande bild av synen på verksamheten har jag även intervjuat rektorn
och skolbibliotekarien på den aktuella skolan samt skolchefen i kommunen och ordföranden i
bildningsutskottet. Jag är även intresserad av att utröna om det finns intresse av att förändra/förbättra
skolbiblioteksverksamheten hos dem som jag har kommit i kontakt med under min undersökning.

Detta gör jag genom att söka svar på följande frågeställningar:
* Hur integrerat i skolans verksamhet är skolbiblioteket på Ljusnarsskolan?
* Hur ser användarna (elever och lärare) på skolbiblioteket (attityder och behov)?
* Hur ser politiker, skolledning och skolbibliotekarie på skolbiblioteket vid Ljusnarsskolan?
* I vilken mån är synen på skolbiblioteket könsrelaterad?
* Vilka förslag till förbättringar i skolans verksamhet har de berörda?
Jag har i studien använt en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. För att få svar på mina
frågeställningar genomförde jag först�enkätundersökningar bland elever och lärare på den aktuella
skolan, därefter genomförde jag gruppintervjuer med elever respektive lärare. Slutligen intervjuade
jag, var och en för sig, skolbibliotekarien, rektorn, skolchefen och ordföranden i bildningsutskottet..
Enkätundersökningen bland eleverna genomfördes på lektionstid och svarsfrekvensen är mycket hög,
92%. Undersökningen bland lärarna var frivillig och här blir svarsfrekvensen betydligt lägre, 45%.
Speciellt låg blev den bland de kvinnliga lärarna, endast 27% av dessa svarade på enkäten. Det visade
sig vara lättare att i intervjusituationerna få igång spontana och livliga diskussioner med lärarna och
övrig personal jämfört med eleverna.
En del av litteraturen syftar till att ge en bakgrundsbild av vilka tankar, regler och lagar som berör
skolbiblioteksverksamheten i den svenska grundskolan. Bl a kommenteras bibliotekslagen, Unesco´s
skolbiblioteksmanifest och de styrdokument som gäller för grundskolan t ex läroplan, skolplan och
lokala arbetsplaner. Annan litteratur jag studerat fungerar som referensmaterial när undersökningen
analyseras. Jag har bl a studerat några skolbiblioteksprojekt där man påvisar vikten av väl fungerande
skolbibliotek men även litteratur där det framgår att det också finns vissa svårigheter att integrera
skolbiblioteket i skolans kärnverksamhet.
Det resultat jag kommit fram till blir tillika svar på mina frågeställningar:
- Det råder stor enighet om hur integrerat skolbiblioteket är idag på Ljusnarsskolan. Integreringen

består av att skolbibliotekarien, på förfrågan, plockar ihop material åt eleverna och lärarna. Det
kan också ske en spontan samverkan, t ex om läraren under en lektion kommer på att det finns
behov av ytterligare material och hela eller delar av klassen beger sig till skolbiblioteket för att få
hjälp.

- Det finns en mycket positiv attityd till skolbiblioteket och speciellt till skolbibliotekarien, som
man anser fylla en mycket viktig funktion för eleverna, framförallt som en medmänniska eleverna
kan vända sig till när de behöver någon att prata med. I stort sett är alla som deltagit i
undersökningen stolta över sitt skolbibliotek och att det faktiskt är bemannat viss del av skoltiden.
Det är först i intervjuerna som viss kritik framskymtar. Alla anser också att skolbiblioteket är
mycket viktig del i skolverksamheten och alla försvarar sitt bibliotek.

- Den tydligaste könsskillnaden jag kan utläsa av undersökningen är bland eleverna att tjejerna
besöker och använder sig av skolbibliotekets resurser betydligt mer än killarna. Hos lärarna är
bilden den motsatta. Där är det de manliga lärarna som besöker och använder sig av bibliotekets
resurser mest.

- Det uttrycks en önskan om att kunna anställa en utbildad bibliotekarie och att det vore önskvärt att
placera datorer med Internet-anslutning i skolbiblioteket. Majoriteten av deltagarna i
undersökningen vill ha öppet mer och alltid med personal. Eftersom skolbiblioteket som lokal
upplevs som tråkig, så handlar många förbättringsförslag om att byta gardiner, köpa fler gröna
växter, måla om hela biblioteket och sätta upp roliga affischer. Dessutom vill man att det köps in
mer och nyare litteratur och tidskrifter för ungdom. Lärarna såg behovet av mer
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fördjupningslitteratur i olika ämnen och även facklitteratur som berör lärarkåren (t ex nya
pedagogiska rön).

Slutligen vill jag påpeka att det finns en stor diskrepans mellan idealskolbiblioteket och
skolbibliotekets situation i den undersökta skolan. Det finns, som framgår, en positiv attityd till
skolbiblioteket och alla anser att det spelar en viktig roll för elevernas studiereslutat.
Skolbibliotekarien anses framförallt fylla en viktig kurativ funktion för eleverna.
Jag anser att först om det utarbetas en handlingsplan för skolbiblioteket, så kan en verklig integrering
av skolbiblioteksverksamheten i skolans verksamhet bli möjlig. Vägen dit bör gå via bildandet av en
arbetsgrupp för skolbiblioteksfrågorna och det är hög tid att planera för hur frågorna skall skötas i
framdeles, när nuvarande skolbibliotekarie går i pension.
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Bilaga 1:Enkätfrågor till elever.

Jag är en:         Tjej              Kille

1. Hur ofta besöker Du skolbiblioteket?
 Varje dag
 Flera gånger per vecka
 Enstaka tillfällen
 Aldrig

2. Behöver Du skolbiblioteket för Ditt skolarbete?
�Ja
 Nej

3. Får Du använda skolbiblioteket under lektionstid?
 Ja
 Nej
 Vet ej

4. Brukar lärarna ta med Er elever till skolbiblioteket?
 Ofta
 Ibland
 Aldrig

5. Är Du nöjd med skolbiblioteket avseende:
a) lokalen (möblering, miljön etc)

 Ja
 Nej

b) medierna (böcker, tidningar/tidskrifter, cd-skivor, filmer, DVD etc)
 Ja
 Nej

c) tekniken (datorer, kopiator, scanner, skrivare mm)
 Ja
 Nej

d) personalen (råd, hjälp och stöd)
 Ja
 Nej

e) öppethållandet (antal timmar och när på dygnet det är öppet)
 Ja
 Nej
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6. Varför använder Du skolbiblioteket? Du  får kryssa i flera alternativ.
     För att:

  med hjälp av böcker, dator och /eller
 personal ta reda på något jag vill/behöver veta/söka efter information av något slag

  läsa tidningar/tidskrifter
  grupparbeta
  studera
  låna med mig böcker ,tidningar mm
  läraren skickat dit mig under lektionstid
  träffa kompisar, umgås
  spela kort, schack eller andra spel
  Annan orsak,  t ex

7. Vill Du ha personal som hjälper Dig  i skolbiblioteket?
 Ja
 Nej

8. Skulle Du vilja vara med och påverka inköpen av t ex böcker, tidskrifter, cd/ cd-rom till
skolbiblioteket?
 Ja
 Nej

9. Varifrån brukar Du oftast få lästips? (Ange högst tre alternativ.)
 Föräldrar
 Lärare
 Kompisar
 Bibliotekspersonal
 Tidningar/tidskrifter TV mm
 Annat t ex

10. Tror Du att Dina lärare tycker att skolbiblioteket är viktigt?
  Ja
 Nej

Förbättringsförslag
Jag skulle bli mycket glad om Du här skriver ned Dina egna funderingar över hur
skolbiblioteksverksamheten kan förbättras. Nedan finns några exempel på frågor som Du kan
inspireras av.  Du är fri att komma med vilka förslag som helst. Låt Din fantasi flöda!!!
- Om lokalen: Är den trevlig, tillräckligt stor, för stor, bra placerad i skolan etc? Behövs det mindre

grupprum att arbeta i? Vill Du t ex ha andra möbler, belysning, textilier eller färger,
utsmyckningar    (t ex. växter, tavlor, affischer, rörliga mobiler mm)? Hur är det med buller,
störande inslag etc?

- Om medierna: Finns de böcker, tidningar/tidskrifter, cd-skivor eller cd-rom som Du vill ha? Vad
saknar Du? Filmer, DVD, annat, t ex att kunna lyssna på musik eller spela spel i biblioteket?

- Om tekniken= Räcker antal datorer som finns där? Finns eller behövs det kopiator, scanner,
skrivare eller något annat som Du kommer på? Finns det Internetanslutning och får Du använda
den när Du behöver?

- Om personalen/ öppethållandet: Vad ska en skolbibliotekarie kunna hjälpa till med? När ska
biblioteket vara öppet?  Vill Du t ex ha skolbiblioteket öppet på kvällstid?

- Annat som Du kommer på?



Bilaga 2: Enkätfrågor till lärare.

Jag är en:         Kvinna            Man

1. Hur ofta besöker Du skolbiblioteket?
 Varje dag
 Flera gånger per vecka
 Enstaka tillfällen
 Aldrig

2.�Använder Du skolbibliotekets resurser (personal och material) i Din undervisning?
�Ofta
 Ibland
 Aldrig

3. Använder Du skolbiblioteket under lektionstid?
 Ofta
 Ibland
 Aldrig

4. Brukar Du ta med Dina elever till skolbiblioteket?
 Ofta
 Ibland
 Aldrig

5. Är Du nöjd med skolbiblioteket avseende
a) lokalen (möblering, miljö etc)

 Ja
 Nej

b) medierna�(böcker, tidningar/tidskrifter,
   cd-skivor, filmer, DVD etc)

 Ja
 Nej

c) tekniken (datorer, kopiator, scanner,
   skrivare mm)

 Ja
 Nej

d) personalen (råd, hjälp och stöd)
 Ja
 Nej

e) öppethållandet (antal timmar och när på
    dygnet det är öppet)

 Ja
 Nej



6. Varför använder Du skolbiblioteket? Du får kryssa i flera alternativ.
     För att:

 med hjälp av böcker, dator och /eller
personal ta reda på något jag vill/behöver veta (söka efter information av något slag).

 läsa tidningar/tidskrifter
 låna med mig böcker ,tidningar mm
 hitta material för min undervisning
 diskutera mitt behov av material från biblioteket med bibliotekspersonalen
 föreslå inköp av böcker, tidningar mm.
 hjälpa elever tillrätta i biblioteket
 annan orsak,  t ex

7. Vill Du ha personal som hjälper Dig i  skolbiblioteket?
 Ja
 Nej

8. Vill Du vara med och påverka inköp av t ex böcker, tidskrifter, cd/cd-rom till skolbiblioteket?
 Ja
 Nej

9. Varifrån brukar Du oftast få lästips? (Ange högst tre alternativ.)
 Elever
 Kollegor
 Vänner
 Bibliotekspersonal
 Tidningar/tidskrifter TV mm
Annat håll, t ex

10.Tror Du att Dina elever tycker att skolbiblioteket är viktigt?
  Ja
 Nej

Förbättringsförslag
Jag skulle bli mycket glad om Du här skriver ned Dina egna funderingar över hur
skolbiblioteksverksamheten kan förbättras. Nedan finns några exempel på frågor som Du kan
inspireras av. Du är fri att komma med vilka förslag som helst. Låt Din fantasi flöda!

-  Om lokalen: Är den trevlig, tillräckligt stor, för stor, bra placerad i skolan etc? Behövs det mindre
grupprum att arbeta i? Vill Du t ex ha andra möbler, belysning, textilier eller färger,
utsmyckningar (t ex. växter, tavlor, affischer, rörliga mobiler mm)? Hur är det med buller,
störande buller etc?

- Om medierna: Finns de böcker, tidningar/tidskrifter, cd-skivor eller cd-rom som Du vill ha? Vad
saknar Du? Filmer, DVD, annat, t ex att kunna koppla av och lyssna på musik eller…. ?

- Om tekniken: Räcker antal datorer som finns där?Finns eller behövs det kopiator, scanner,
skrivare eller något annat som Du kommer på? Finns det Internetanslutning och får/kan Du
använda den när Du behöver?

- Om personalen/öppethållandet: Vad ska en skolbibliotekarie kunna hjälpa till med? När ska
biblioteket vara öppet? Vill Du t ex ha skolbiblioteket öppet på kvällstid?

- Annat som Du kommer på?



Bilaga 3: Loertschers taxonomi (hämtad från 9������������������������������� av Gómez, Elsa)

För att beskriva bibliotekets roll i undervisningen kan man ha hjälp av David Loertschers taxonomi.
Det är en modell som beskriver i vilken grad biblioteket spelar en aktiv eller passiv roll i skolans
arbete.

- På den lägsta nivån är biblioteket helt passivt och undervisningen fortgår utan
biblioteksmedverkan. Lärarna använder läroboken och eget under åren ihopsamlat material.

- På nästa nivå fungerar biblioteket som lagerlokal. Elever och lärare hämtar själva material när de
behöver.

- I nästa steg har biblioteket personal tillgänglig som på förfrågan plockar fram material åt elever
och lärare. Läraren beställer kanske material till ett speciellt undervisningstillfälle i klassrummet.
En improviserad samverkan sker när behov av ytterligare material uppstår under en lektion och
elever och lärare beger sig till biblioteket för att där i samarbete med bibliotekspersonalen få svar
på sina frågor.

- Nästa nivå innebär ökat samarbete mellan undervisande personal och biblioteket på informell
basis, i kapprummet eller över kaffekoppen. Läraren utnyttjar bibliotekspersonalen för idéer till
undervisningen och får information om nya medier. Bibliotekspersonalen informerar sig om vad
som ”är på gång” och plockar kanske som grädden på moset fram material lämpligt för ett aktuellt
temaarbete.

- Nästa steg mot integrering nås när lärare och bibliotekspersonal planerar ett undervisningsområde
tillsammans och biblioteket är en integrerad del av detta.

- På den högsta nivån är biblioteket som mest integrerat i skolans arbete. Lärare och
bibliotekspersonal deltar regelbundet i schemalagd kursplanering tillsammans och bidrar båda till
utveckling och förbättring av undervisningen.


