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Förord 

Den här uppsatsen om ett gymnasiebibliotek som pedagogiskt hjälpmedel grundar sig 
först och främst på kvalitativa intervjuer med bibliotekspersonal och lärare på 
Lövdalsgymnasiet Jag skulle därför till att börja med vilja tacka bibliotekarien 
respektive kanslisten samt de tolv lärarna på Lövdalsgymnasiet för medverkan vid 
intervjuerna för utan den samlade insatsen hade denna magisteruppsats aldrig kornmit 
till stånd. 

Jag skulle även vilja rikta ett särskilt tack till Lövdalsgymnasiets bibliotekarie som har 
givit mig extra service genom att på olika sätt underlätta för mig såväl beträffande 
möjligheten att genomföra intervjuerna som att förverkliga själva magisteruppsatsen. 

Sist men inte minst vill jag även rikta ett stort tack till min handledare, Louise Lim berg, 
för den handledning som hon har givit mig under hela den här processen med att 
åstadkomma en magisteruppsats. 
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l. Inledning 

Denna uppsats handlar i huvudsak om pedagogiska aspekter på Lövdalsgymnasiets 
bibliotek utifrån de synpunkter och erfarenheter som bibliotekspersonalen och några av 
lärarna på Lövdalsgymnasiet har framfort i kvalitativa intervjuer. 

Uppsatsämnet har utkristalliserats efter många och långa funderingar i olika riktningar. 
Att pedagogiska aspekter av biblioteksverksamhet kunde vara ett intressant ämne att 
fordjupa sig lite i blev jag emellertid medveten om under vårterminen 1995. En delkurs 
inom temaområdet Människans förhållande till bibliotek behandlade nämligen just detta 
och gav mig inspiration att lära mig mer om pedagogiska aspekter på bibliotek i skolan. 

Det faktum att uppsatsen sedan kom att handla om just ett gyronasiebibliotek som 
pedagogiskt hjälpmedel beror främst på att jag i ett ganska tidigt skede fick kontakt med 
en gymnasieskola där det verkade vara fullt möjligt för mig att genomföra intervjuer 
med såväl bibliotekspersonalen som några lärare. 

Den centrala delen av uppsatsen utgörs av resultatpresentationen från intervjuer med 
bibliotekspersonalen respektive tolv lärare på Lövdalsgymnasiet om bibliotekets roll 
som pedagogiskt hjälpmedel. Uppsatsens andra kapitel är dels avsett att ge en samlad 
bakgrund till presentationen av intervjuresultaten och dels att i samband med en 
avslutande diskussion kunna sätta in resultaten av intervjuerna i ett större sammanhang. 

Louise Limberg och Lars Selden har i artikeln Informationssökning och meningsfullt 
lärande sammanfattande redovisat ett antal brister beträffande samspelet mellan 
undervisning och biblioteksfunktioner i gymnasieskolan som grundar sig på en rad olika 
källor (Limberg & Selden 1993, s 28 - 29): 

• Gyronasiebiblioteken ses inte som en gemensam resurs för undervisningen i skolan 
och står således inte i centrum for skolarbetet. 

• Utbudet på bokmarknaden har större betydelse för mediabeståndets uppbyggnad än 
de behov som lärare respektive elever har i skolarbetet. 

• Läroböcker ligger ofta till grund for undervisningen och läroboksinnehållet kan i 
vissa fall bli detsamma som kursinnehållet, vilket inte alls passar ihop med 
problemorienterad undervisning. 

• Det är inte någon självklarhet att gymnasieskolornas eventuella dyrbara 
datorutrustningar används for informationssökande ändamål eller finns utplacerade i 
gyronasiebiblioteket 

• De läromedel/undervisningsmedier som finns i gymnasieskolorna är ofta inlåsta på 
flera platser i skolan, t ex på ämnesinstitutioner respektive i materialrum. 
Avsaknaden av en gemensam katalog där skolans samtliga medier finns registrerade 
omöjliggör såväl överblick som tillgänglighet till samtliga medier. 
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• Det är mest i samhällsorienterande ämnen och svenska som gyronasiebiblioteken 
används medan naturvetenskapliga, ekonomiska, tekniska eller vårdinriktade ämnen 
ofta inte utnyttjar gyronasiebibliotekens möjligheter att t ex erbjuda aktuell 
information. 

• Gyronasiebibliotekarierna rar ofta arbeta ensamma och isolerade i förhållande till 
gymnasieskolornas pedagogiska personal i övrigt. Arbetsuppgifter av rutinartad 
karaktär såsom exempelvis förvärv, utrustning respektive registrering av medier 
medför svårigheter att hinna med pedagogisk verksamhet i form av t ex planering 
tillsammans med lärare. 

• Undervisning i bibliotekskunskap utgör huvuddelen av gyronasiebibliotekariernas 
pedagogiska verksamhet, vilket inte har åstadkommit några resultat som kunnat 
bekräfta att eleverna via denna metod lär sig att använda gyronasiebiblioteket for 
inlärningsuppgifter eller informationssökning. 

Denna sammanfattande forteckning om brister rörande samspelet mellan undervisning 
och biblioteksfunktioner i gymnasieskolan kan motivera författandet av en 
magisteruppsats om ett gymnasiebibliotek som pedagogiskt hjälpmedel for att öka 
förståelsen respektive klargöra betydelsen av detta. 
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2. Bakgrund 

Det huvudsakliga syftet med detta kapitel är, precis som jag beskrev i inledningen, att 
dels ge en samlad bakgrund till presentationen av intervjuresultaten och dels att 
åstadkomma en referensram för att i samband med en avslutande diskussion kunna sätta 
in resultaten av intervjuerna i ett större sammanhang. 

Jag har valt att göra detta som en litteraturstudie med utgångspunkt från den definition 
av detta som Sven G. Hartman har i sin bok Handledning: liten handbokför den som 
arbetar med projekt, specialarbeten eller rapporter. 

11När man gör litteraturstudier läses texterna i ett visst sammanhang och 
med ett visst syfte. Författaren strukturerar sitt material utifrån sin 
problemställning eller speciella arbetsuppgift, och tydliggör på så vis 
något i den behandlade litteraturen för sina läsare. I ett referat ska 
ingenting finnas med som inte finns i den refererade litteraturen. I en 
litteraturorientering eller litteraturstudie ska skribentens egna 
sammanhang, syften, bedömningar och slutsatser också finnas med" 
(Hatiman 1993, s 61). 

2.1 Gymnasiebibliotek- en introduktion 

Gymnasiebibliotek är, enligt den svenska biblioteksgeografin, en typ av skolbibliotek 
(studiehandledning BHS lå 94/95, s 32-33) och det handlar med andra ord om bibliotek 
i gymnasieskolan. Detta introduktionsavsnitt om gyronasiebibliotek är indelat i två 
underavdelningar, där den första ger en inledande översikt över det forskningsområde 
som brukar benämnas skolbiblioteksforskning och den andra tar upp de funktioner som 
är relevanta för ett gymnasiebibliotek. 

2.1.1 Forskningsområdet 

Gymnasiebibliotek är alltså en typ av skolbibliotek och skolbiblioteken har fått ett 
mycket litet utrymme inom svensk biblioteksforskning under perioden 1940-1988, 
vilket framgår av forskningsrapporten Biblioteksforskning i Sverige: en innehållsanalys 
av svenskbiblioteksforskning/biblioteks-och informationsvetenskap 1900-1988 av Maj 
Klasson (Klasson 1990, s 46). 

Det var först på 1970-talet som forskning relaterad till skolbibliotek i Sverige 
påbörjades och svensk biblioteksforskning omfattar mindre än fem procent av Sveriges 
totala biblioteksforskning. Dessa forskningsprojekt kring svenska skolbibliotek har 
mestadels handlat om studier av de resurser som skolbiblioteket har till sitt förfogande 
och olika bibliotekstekniska rutiner. En del av den svenska skolbiblioteksforskningen 
har emellertid även gällt integration av skolbibliotek i undervisningen (Gomez 1993, s 
15). 
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Den svenska skolbiblioteksforskningen, precis som den totala biblioteksforskningen, 
syftar i regel till att åstadkomma förslag på praktiska problemlösningar och att utveckla 
respektive förbättra en verksamhet. Enkäter respektive. intervjuer är de två 
undersökningsmetoder som har dominerat den svenska skolbiblioteksforskningen. Det 
saknas emellertid en långsiktig grundforskning kring skolbibliotek i Sverige (ibid). 

Boken i skolan : en analys med särskild inriktning på bibliotekets funktion i 
grundskolan är titeln på den första avhandlingen inom svensk skolbiblioteksforskning 
och den skrevs av AgnesNobel och kom ut 1979 (G6mez & Swenne 1996, s 36). 

Våren 1993 kom så den andra avhandlingen ut och det var Brigitte Kuhne som hade 
skrivit denna avhandling med titeln Biblioteket - skolans hjärna? : skolbiblioteket som 
resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan (ibid, s 36-37). Det undersökande 
arbetssätt som den här titeln ger uttryck för har Brigitte Kuhne valt att åskådliggöra på 
följande sätt (Klihne 1993, s 28-29): 

Förmåce a:t 
eti!lla en fråQa 

Figur I: Figuren visar hur ett undersökande arbetssätt kan fungera med elevernas egna 
frågor som utgångspunkt och ett livslångt lärande som mål (Klihne 1993, s 28). 

De båda avhandlingarna av Agnes Nobel respektive Brigitte Klihne är inriktade på de 
bibliotek som finns i grundskolan. I en forskningsstudie av Louise Limberg fokuseras 
samspelet mellan informationsanvändning och lärande i samband med att 
gymnasieelever ägnar sig åt fördjupningsuppgifter där det krävs självständig 
informationssökning (Limberg 1995, s 244). Den här forskningsstudien avser alltså 
gymnasieskolan istället för grundskolan och gyronasiebibliotekens roll tas upp inom det 
sammanhang som syftesformuleringen för forskningsstudien medger (ibid, s 248). 
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skolbiblioteksforskningen i USA kan framstå som oerhört omfattande jämfört med 
Sveriges forskning inom det här området. På 1970-talet kom det ut cirka 300 
doktorsavhandlingar om skolbibliotek i USA och sedan dess har utgivningstakten ökat 
alltmer (G6mez & Swenne 1996, s 36-37). David Loertscher och Carol Kuhltau är 
exempel på två kända amerikanska skolbiblioteksforskare. 

Denna kortfattade genomgång av forskningsområdet visar att de svenska 
gyronasiebiblioteken är relativt outforskade och att det därmed bör finnas många 
arbetsuppgifter för den framtida skolbiblioteksforskningen att ta itu med. 

2.1.2 Funktioner 

Gymnasieskolans bibliotek : uppgifter, organisation och resursbehov är titeln på en 
rapport som Kommunförbundet tog initiativ till och drev tillsammans med Kulturrådet, 
Landstingsförbundet och skolöverstyrelsen (SÖ). Detta projektarbete skulle, med 
utgångspunkt i olika utredningar, författningar respektive utvecklingsarbeten från 1960-
och 70-talen, åstadkomrna preciseringar angående gyronasiebibliotekens uppgifter, 
komma med synpunkter på administration samt ange riktlinjer för resurstilldelningen. 
Ett gyronasiebibliotek måste, enligt de utgångspunkter som gällde för detta 
projektarbete, kunna fungera som (Gymnasieskolans bibliotek 1978, s 23) 

• pedagogiskt hjälpmedel 
• inköps- och registreringscentral 
• · förvaringsplats 
• informationscentral 
• utlåningscentral 
• arbetsplats för lärare och elever 
• rekreativ och social miljö 
• utställningslokal 

Det är glädjande att just begreppet pedagogiskt hjälpmedel finns med i denna 
uppräkning och att den dessutom tas upp först av alla funktionerna. Samtidigt ger detta 
uttryck för att gyronasiebibliotek har flera olika funktioner, vilket tydliggörs med ett 
enkelt språkbruk på detta sätt. Jag anser emellertid att de åtta här uppräknade punktema 
beskriver funktioner som går in i varandra och inte alltid är så lätta att åtskilja. 

Tio år efter att rapporten Gymnasieskolans bibliotek : uppgifter, organisation och 
resursbehov, som kom att kallas Gula boken, publicerats kom en uppföljning till den 
efter initiativ från två gymnasiebibliotekarier. Denna utgjordes av en enkätundersökning 
i sex län där skolstyrelser, skolchefer, rektorer, lärare och gyronasiebibliotekarier 
tillfrågades. Dessa personer fick bl. a. välja tre av följande åtta alternativ som de ansett 
vara de viktigaste funktionerna hos gyronasiebibliotek (Malmström 1989, s 5-6, 
baksidan): 
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• Lässtimulering 
• Lånebibliotek 
• Informationssökning 
• Läromedel 
• En plats for enskilda studier 
• Kulturell stimulans 
• En "oas" i skolmiljön 
• Ett stöd för lärarnas fortbildning 

Informationssökning ansågs av samtliga kategorier som deltog i undersökningen vara 
viktigast. Lässtimulering betraktade lärarna som den näst viktigaste funktionen hos 
gymnasiebibliotek och de verkar sedan ha ansett att funktioner som läromedel, 
lånebibliotek och plats för enskilda studier hade ungefår lika stor betydelse. Lärarna var 
emellertid den kategori av personer i enkätundersökningen som minst ansåg att 
gymnasiebiblioteket kunde fungera som läromedel (ibid). 

Denna undersökning har, liksom den föregående, delat in funktionerna för 
gymnasiebibliotek i åtta olika alternativ som jag emellertid upplever som mindre tydliga 
jämfört med de föregående. Läromedel är ju t. ex. ett begrepp som kan ges såväl mycket 
snäva som mycket vida definitioner, vilket kan medföra mycket varierande tolkningar. 
Brigitte Kiihne anser emellertid att en av skolbibliotekens funktioner är att utgöra ett av 
de läromedel som finns på en skola och således alltså även betraktas som läromedel 
(Kiihne 1993, s 11 ), vilket inte verkade vara någon självklarhet i den här redovisade 
enkätundersökningen. 

Ett skolbibliotek kan, enligt Louise Limberg, sägas ha följande tre huvudfunktioner 
(Limberg 1990, s 69-70): 

• en pedagogisk funktion 
• en kulturell funktion 
• en social funktion 

Jag anser att dessa tre ger en övergripande indelning av bibliotekets funktioner som är 
lätt att överblicka och hålla i minnet. 

"Ett modernt skolbibliotek är betydligt mer än en utlåningsfunktion. Det 
är i hög grad en central kunskapsbank vars kompetens bygger på 
personal med fackkunskaper, rikt merliebestånd och terminaler för 
databassökningar. Rätt använd kan en sådan bank utgöra en slags 
forskningscentral inom skolan som kompletterar den klassrumsbundna 
undervisningen" (Kulturpolitikens inriktning 1995, s 475). 

Detta aktuella citat anser jag ger en ganska bra beskrivning av skolbibliotekens och 
därmed också gymnasiebibliotekens funktioner. Brigitte Kiihne har, precis som i citatet 
ovan, använt begreppet kunskapsbank när hon beskrivit bibliotekens huvudsakliga 
ansvarsområden (Kiihne 1993, s 11). 
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Den femte paragrafen i den svenska regeringens förslag till bibliotekslag lyder som 
följer: 

n5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt 
fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevers intresse för läsning 
och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för 
utbildningen" (http ://sunsite.kth.se/D DS/ dds _infolbutlbibllag.htm). 

Jag är positivt inställd till en bibliotekslag och att skolbiblioteken finns med där, men 
jag håller med ledarskribenten i DIK-forum när hon framför kritik mot den 
omprioritering av skolbibliotekens funktioner som detta förslag till lagparagraf kan 
tolkas ge uttryck för (DIK-forum 17/1996, s 3). Den femte paragrafen i Kulturpolitikens 
inriktning angående förslag om en bibliotekslag har en formulering som till såväl 
omfattning som innehåll har mycket gemensamt med regeringsförslaget. Den främsta 
skillnaden är att syftesformuleringen for skolbiblioteken i regeringens förslag har blivit 
omvänd i förhållande till det här förslaget : 

"För att tillgodose skolelevernas behov av material för utbildningen och 
för att främja deras intresse för läsning och litteratur ska inom 
grundskolan och gymnasieskolan finnas lämpligt fördelade 
skolbibliotek" (Kulturpolitikens inriktning 1995, s 482). 

2.2 Pedagogiska aspekter på gymnasiebibliotek 

Agnes Nobel lyfter fram några pedagogiska aspekter på skolbibliotek i exempelvis 
slutdiskussionen till sin avhandling: 

"Ty skall skolans uppsättning av böcker och annat tryckt material, kunna 
befrämja läsförmåga och läsintresse och därmed den allmänna 
kunskapsutvecklingen, på det sätt som såväl tidigare tankegångar, nyare 
forskning och försöksverksamhet visar att det krävs, så kan en sådan 
utveckling inte tänkas, utan att skolbiblioteken får en central roll i 
undervisningen" (Nobel1979, s 136). 

Liknande tankegångar som de AgnesNobel här har framfört har även Louise Limberg. 
Hon menar nämligen att den svenska utbildningspolitiken i ett flertal årtionden allt 
tydligare betonat en problemorienterad undervisning och för att en sådan undervisning, 
med verkliga problem som sin utgångspunkt, ska fungera behövs det informationskällor 
som uppvisar stor bredd respektive variation, vilket därmed ökar behovet av 
biblioteksfunktioner med god kvalitet (Limberg 1995, s 244). 

Den pedagogiska funktionen är, enligt Brigitte Kilhne, en av de tre funktioner som 
gäller för bibliotekets roll i skolan och denna kan definieras som att skolbiblioteket 
verkligen fungerar som ett bibliotek på följande sätt bör göra (Klihne 1993, s 37): 
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"Det ska naturligtvis vara öppet hela dagarna och helst också vara 
bemannat under hela skoltiden. Det ska vara utrustat med sittplatser for 
enskilda elever och grupper av elever, det ska vara trivsamt möblerat 
men det ska vara en lugn plats for studier, inte ett uppehållsrum for 
musik, fika och "spring" ! " (ibid). 

Som ett komplement till, denna mycket konkreta definition som Brigitte Kiihne har, 
anser jag att Louise Limbergs definition är väl lämpad. Enligt Louise Limberg kan den 
pedagogiska funktionen definieras som att biblioteket utgör en arbetsplats for studier 
och informationssökning samt används som ett medel i ett problemorienterat arbetssätt 
(Limberg 1990, s 69). 

2.2.1 Måldokument 

Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, är den nu gällande läroplanen for 
gymnasieskolan (Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994). Läroplanen grundar sig 
på skollagen 1 och utgör det måldokument som med mål och riktlinjer ska styra 
verksamheten i gymnasieskolan. De grundläggande värderingar som ska gälla for 
gymnasieskolan och även dess huvuduppgifter finns att läsa i läroplanen. Det är 
regeringen som fastställer läroplanen efter att riksdagen godtagit läroplanens 
grundtankar (Sjögren 1994, s 114). 

Jag menar att eftersom gyronasiebibliotek utgör en del av gymnasieskolan så bör 
läroplanens mål och riktlinjer även styra gyronasiebibliotekens verksamhet och Louise 
Limberg hävdar dessutom att de mål som gäller for verksamheten i skolan även är mål 
för skolbiblioteket, eftersom ett skolbibliotek utgör en del av skolan (Limberg 1990, s 
88). När jag har studerat Läroplan för de frivilliga skolformerna har jag funnit en del 
intressanta skrivningar och jag ska nu redovisa några exempel på detta. 

Rektom har ett särskilt ansvar för att "arbetsmiljön i skolan utformas så 
att eleverna rar tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet 
samt andra hjälpmedel for att kunna söka och utveckla kunskaper, bl. a. 
bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel" (Läroplan för de 
frivilliga skolformerna 1994, s 36). 

Jag menar att det, av det ovan redovisade citatet, framgår att eleverna i gymnasieskolan 
bör ha tillgång till gyronasiebibliotek som de bör kunna använda for att dels söka ny 
kunskap och dels for utvecklandet av sina befintliga forkunskaper. 

1 Skollagen innehåller de grundläggande målen för skolverksamheten i sin helhet och kompletteras av 
gymnasieförordningen som fastställs av regeringen (Sjögren 1994, s 114). 
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"Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med 
stort informationsflöde och snabb förändringstakt Deras förmåga att 
finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna 
skall träna sig att tänka kritiskt, att granska förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 
alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta" (Läroplan för de frivilliga 
skolformerna 1994, s 25). 

Den här formuleringen, som alltså tar upp några av gymnasieskolans huvuduppgifter, 
instämmer jag i och jag tror att bibliotek i gymnasieskolan bör kunna användas som 
viktiga hjälpmedel för att ge eleverna tillfälle att öva sig i informationshantering. 

Denna formulering av Louise Limberg om mål för skolbibliotekets pedagogiska roll är 
hämtad ur boken Skolbibliotek för kunskap och skapande och innehåller liknande 
tankegångar som de som framförs i läroplanscitatet ovan: 

''Det övergripande målet är att eleverna, när de lämnar skolan skall 
kunna använda information på ett intelligent sätt. Detta innebär att de 
under sin skoltid har utvecklats till goda läsare. De är vana vid att låna 
och läsa litteratur, de känner till böcker och författare från olika 
tidsepoker och olika delar av världen. De använder facklitteratur och 
skönlitteratur för att lära sig nya saker om världen. De kan söka fram 
relevant information i tryckt form eller i databaser, de kan också sovra i 
mängden av information, värdera olika källor, analysera, dra slutsatser 
och handla utifrån sin nyvunna kunskap'' (Limberg 1990, s 85). 

En annan formulering i Läroplan för de frivilliga skolformerna, som också står i stycket 
om skolans huvuduppgifter förtydligar respektive utvecklar innebörden av föregående 
citat enligt följande: 

"Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för ett livslångt 
lärande. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen 
och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 
kunskaper och sätt att arbeta" (Läroplan för de frivilliga skolformerna 
1994, s 25). 

Jag tycker det är positivt att just begreppet livslångt lärande finns uttryckligen nämnt i 
Läroplan för de frivilliga skolformerna och detta anses även av flera forskare utgöra ett 
viktigt mål med att använda skolbiblioteket som pedagogiskt hjälpmedeL David 
Loertscher ser livslångt lärande som det högsta målet för elevernas 
skolbiblioteksrelaterade inlärning och han definierar det som att eleverna på ett 
intelligent sätt kan använda media för olika syften som är relaterade till personliga 
behov, utbildning och avkoppling. Detta är emellertid ett mål som är av den karaktären 
att det är omöjligt för skolans personal att kunna bedöma om målet uppnåtts under 
elevernas skoltid, men David Loertscher menar att målet måste fungera som riktlinje för 
alla metoder i den pedagogiska verksamheten på en skola (Loertscher 1988, s 37-40). 
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Carol Kuhltau anser att målet med skolbibliotekens roll i utbildningssammanhang är att 
utveckla en förmåga till livslångt lärande hos eleverna så att de ska kunna använda sina 
fårdigheter relaterade till bibliotek och information livet igenom. Det är, enligt Carol 
Kuhltau, en stor utmaning for hela det formella utbildningssystemet att förbereda sina 
studerande elever for att leva och arbeta i ett informationssamhälle (Kuhltau 1993, s 
154). För att skapa forutsättningar för ett livslångt lärande hos eleverna menar Brigitte 
Killme att eleverna ska lära sig att använda bibliotekets resurser i samband med 
fördjupning, analys och eventuell kritik av ämnesstoff(Kiilme 1993, s 227). 

Jag anser att ett livslångt lärande förutsätter en fårdighet i att lära sig lära2 och det 
"innebär t ex 

att forstå att kunskap är föränderlig och utvecklingsbar 
att veta när man behöver ta reda på och lära sig något nytt 
att reflektera över vad man redan vet eller kan 
att bestämma sig för hur man skall gå till väga for att ta reda på mer 
att kunna söka och finna, värdera, bedöma, analysera och dra slutsatser 

av insamlad information 
att kunna presentera det man lärt sig for andra" (Limberg I 993, s 6). 

I skolplanen3 för Lövdals kommun I 992- I 995, som alltså även bör omfatta 
verksamheten på Lövdalsgymnasiet, beskrivs elevernas träning i självständigt sökande 
efter kunskap som ett mål för alla ämnen och dessutom betonas att själva inlärningen 
måste vara meningsfull. Det framgår även av formuleringarna i skolplanen att det är ett 
viktigt krav att skolan skall ha tillgång till ett bibliotek som fungerar på ett bra sätt 
under hela skoldagen och att detta ska utgöra ett komplement till traditionella läromedel 
samt A V- och datautrustning (Skolplan för Lövdals kommun 1992-1995, s 7). 

Lövdalsgymnasiets bibliotek får stöd i Skolplanför Lövdals kommun 1992-1995, enligt 
min mening, eftersom tillgången till bibliotek för skolverksamheten där ses som ett 
viktigt krav, men också eftersom några riktlinjer uttryckligen finns uppräknade för 
biblioteksverksamheten relaterad till skoloma i Lövdals kommun. 

2Förmågan att lära handlar om hur man gör med ett inlärningsmaterial och för att man ska ha en god 
färdighet i att lära krävs det att man är djup, holistisk och fullständig beträffande såväl inriktning som 
förståelse. Det viktigaste är i det här sammanhanget att man på ett öppet sätt utforskar respektive 
använder de inneboende möjligheter som inlärningsmaterialet har samt att man tar hänsyn till relevanta 
förkunskaper. När denna metod gällande fårdighet i att lära tillämpas i sin djupaste mening handlar det 
om färdighet i att lära sig lära (Svensson 1986, s 97). 
3skolplanen för kommunens skolväsende ska innehålla förslag på medel för hur de nationella målen ska 
uppnås. Det är respektive kommun som ansvarar för skolplanen och beslutet om den tas i 
kommunfullmäktige (Sjögren 1994, s 116). 
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2.2.2 Taxonomier 

Den amerikanske skolbiblioteksforskaren David Loertscher har utarbetat taxonomier4 
som är relaterade till skolbibliotek (Loertscher 1988). Louise Limberg menar att dessa 
bör kunna fungera som hjälpmedel för att exempelvis få en helhetsbild av 
biblioteksverksamheten i skolan. Jag kommer nu · att beskriva David Loertschers 
taxonomi för skolbibliotek om bibliotekets roll i skolan utifrån dels bibliotekariens och 
dels lärarens perspektiv eftersom det är dessa gruppers perspektiv som jag har 
koncentrerat mig på i min egen undersökning. 

Loertschers taxonomi för bibliotekarierollen är indelad i sammanlagt elva olika nivåer 
och bibliotekets betydelse för undervisning respektive inlärning ökar med stigande nivåer 
i taxonomin (Loertscher 1988, s 10). De svenska översättningarna av Loertschers 
engelska rubriker har jag i huvudsak hämtat från en artikel av Louise Limberg och 
därifrån har jag även kompletterat beskrivningarna av de flesta nivåerna i taxonomin 
(Limberg 1987, s 145-146). Det kan vara viktigt att klargöra att en skolbibliotekarie 
mycket väl kan arbeta så att det motsvarar olika nivåer i taxonomin för skolbibliotek 
under en och samma arbetsdag (Limberg 1987, s 145). 

l. Icke-inblandning i undervisningen Biblioteket används inte alls i samband med 
lärarnas undervisning. Det kan här vara på sin plats att påpeka att detta kan betraktas 
som det mest rationella beträffande vissa pedagogiska situationer på en skola, men det 
kan inte vara önskvärt att det i alla situationer fungerar på det sättet. 

2. Biblioteket som lagerlokal På den här nivån är biblioteket tillgängligt för besökare 
som kan komma igång på egen hand i biblioteket. Biblioteket utgör ett 
förvaringsutrymme för olika medier som är öppen för besökare. Bibliotekarien utför på 
denna nivå en hel del basservice i bakgrunden i form av exempelvis urval, förvärv och 
underhåll respektive skyltning av bibliotekets mediabestånd. 

3. Individuell referenstjänst Bibliotekarien hjälper elever respektive lärare att få tag på 
önskad information eller efterfrågat material. Här handlar bibliotekariens arbete även om 
att ställa fram litteratur och liknande. 

4. Spontan samverkan Den här nivån utmärks av spontana aktiviteter där bibliotekarien 
får ge service utan att någonting planerats i förväg. Bibliotekarien hjälper någon elev 
eller lärare utan föregående planering att få fram viss information som önskas på grund 
av någon form av spontant uppkommet behov. Detta arbetssätt kan fungera positivt 
utifrån ett pedagogiskt perspektiv, men det bör inte kontinuerligt få verka som ursäkt för 
en bristande planering. 

4Taxonomier kan beskrivas som listor med olika nivåer grundade på vetenskaplig systematik, men som 
saknar rangordning. Samtliga nivåer i en taxonomi kan därmed betraktas som acceptabla och lämpliga i 
vissa sanunanhang beroende på den situation det hela handlar om (Limberg 1987, s 145). 
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5. Flyktig planering Bibliotekarien gör upp en kortfattad informell planering 
tillsammans med lärare och elever beträffande bibliotekets roll som pedagogiskt 
hjälpmedel. Bibliotekarien har på den här nivån rollen som idegivare respektive 
inspiratör medan läraren här inser betydelsen av att kunna fornya sin 
undervisningsmetodik med utgångspunkt från ideer som bibliotekarien har. 

6. Planerad materialförsörjning Bibliotekarien förbereder planerad pedagogisk 
verksamhet i form av exempelvis temastudier eller projektarbete efter förfrågan från 
lärare dels genom att gå igenom och eventuellt plocka fram tillgängligt material och dels 
genom att vid behov låna från andra bibliotek respektive köpa in nyutkommet material. 

7. Missionerande utåtriktat arbete På den här nivån handlar det om att marknadsföra 
bibliotekets möjligheter som pedagogiskt hjälpmedel. Bibliotekarien försöker utåt verka 
för en spridning av ideer om undersökande arbetssätt och biblioteket som pedagogiskt 
hjälpmedel i det sammanhanget. 

8. Formell planering Lärare eller elevgrupper åstadkommer tillsammans med 
bibliotekarien en formell planering för kommande användning av biblioteket som 
pedagogiskt hjälpmedel. Bibliotekarien och biblioteket fungerar i hög grad som resurs 
för läramas pedagogiska verksamhet. Lärare och bibliotekarie har tillsammans planerat 
ett kursavsnitt och båda är medvetna om vad kursavsnittet i sin helhet handlar om. 
Genom detta tillvägagångssätt kan bibliotekarien få en handledarroll gentemot eleverna 
med möjlighet att ge dem lämplig pedagogisk rådgivning. samt även tipsa läraren om 
möjligheter att använda biblioteket som pedagogiskt hjälpmedel på ett effektivt sätt. På 
den här · nivån har bibliotekarien emellertid ingenting med målformuleringen av 
kursmomentet att göra. 

9. Undervisningsplanering, Nivå l Biblioteket har i det här sammanhanget en mycket 
viktig funktion som pedagogiskt hjälpmedel och är i hög grad integrerat i 
undervisningen. Bibliotekarien är på den här nivån delaktig i varje moment som rör 
förberedelsearbetet inför ett kursmoment och hjälper således till med sådana saker som 
målformulering, uppläggning, genomförande och utvärdering. 

10. Undervisningsplanering, Nivå 2 På den här nivån har bibliotekets betydelse som 
pedagogiskt hjälpmedel ökat i förhållande till nivå l och bibliotekarien har här 
tillsammans med läraren ett gemensamt ansvar för resultatet av arbetet som rör 
kursavsnittet Detta medför att bibliotekarien deltar i bedömningen av elevernas 
prestationer beträffande exempelvis informationssökning medan läraren i sin tur 
bedömer kunskapsinnehållet Lärare respektive bibliotekarie är på den här nivån helt 
jämbördiga med delat ansvar med utgångspunkt från sina respektive kompetenser. 
Läraren är den som är ämnesspecialist med pedagogiska kunskaper samt god 
elevkännedom medan bibliotekarien är specialist när det gäller informationssökning och 
de medier som finns i biblioteket. 
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11. Pedagogiskt utvecklingsarbete Bibliotekets roll som pedagogiskt hjälpmedellyfts 
på den här nivån fram i rampljuset av bibliotekarien som aktivt är med och påverkar den 
pedagogiska verksamheten i skolan, i rektorsområdet eller konununen. Bibliotekarien 
har här rollen som kollega i förhållande till lärarna och genom att bibliotekarien har 
specialistkompetens om t ex informationskällor och informationssökningsstrategier blir 
hon/han en extra tillgång i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

skolbibliotek har som sitt huvudsakliga syfte att bidra till att skolans pedagogiska 
verksamhet får en högre kvalitet. Louise Limberg menar därför att samtliga 
bibliotekarier som tjänstgör på skolbibliotek då och då måste arbeta från nivå sju och 
uppåt i den här taxonomin somjagjust redovisat (Limberg 1987, s 145-146). 

Jag tror att en sådan här taxonomi kan vara till hjälp för t ex en bibliotekarie som arbetar 
i ett gyronasiebibliotek genom att den ger lite vägledning om vilka arbetsuppgifter som 
är viktiga och vad som bör prioriteras i vissa sammanhang, men jag tror inte att 
gyronasiebibliotekarier bör fixera sig vid att till punkt och pricka följa innebörden av 
respektive nivå utan istället försöka se till huvuddragen beträffande taxonomin i dess 
helhet. 

Loertschers taxonomi för lärarrollen omfattar sammanlagt åtta olika nivåer (Loertscher 
1988, s 23) och de svenska rubrikerna liksom en del kompletterande konunentarer till 
Loertschers egen beskrivning av de olika nivåerna härrör från Brigitte Kiihne (Ki.ihne 
1993, s 61-62). 

l. Undervisning utan inblandning utifrån På den här första nivån har läraren inget 
större behov av att använda skolans bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel. Läraren 
undervisar endast med hjälp av läromedel och anser att den egna kompetensen i 
kombination med läromedel är tillräcklig. 

2. Undervisning med stöd av extra eget bokbestånd Denna nivå utmärks av att 
läraren på egen hand samlar på sig olika typer av material som han/hon anser kan vara 
relevant för den pedagogiska verksamheten och har endast ett litet behov av att använda 
skolans bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel. Läraren använder sig av material ur egna 
samlingar hemifrån som komplement i undervisningen. 

3. Undervisning med inlånat mediabestånd Biblioteket kan på den här nivån konuna 
att användas som lånecentral av läraren för att kunna åstadkonuna en samling av lånat 
material för klassrumsbruk. Läraren lånar på egen hand från bibliotek eller liknande utan 
att blanda in bibliotekspersonaL 

4. Bibliotekspersonaleo ses som en ideresurs för undervisningen Ideer och förslag 
från bibliotekspersonalen beträffande bibliotekets möjligheter som pedagogiskt 
hjälpmedel tas till vara av läraren. Läraren tar vara på tips och ideer som 
bibliotekspersonalen spontant konuner med i informella sammanhang. 
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5. Bibliotekspersonalen får "berika" undervisningen Läraren använder olika 
biblioteksrelaterade inslag som hjälpmedel i syfte att berika undervisningen och 
utveckla dess kvalitet. Ett exempel på detta kan vara att bibliotekarien gör olika slags 
bokpresentationer i klassrummet. 

6. skolbiblioteket utgör en integrerad del av innehållet i ett kursavsnitt På den här 
nivån fungerar biblioteket som ett väl integrerat pedagogiskt hjälpmedel snarare än som 
ett kompletterande sådant. De studerande fårväntas uppnå vissa mål när de använder sig 
av bibliotekets möjligheter. Läraren står får planeringen av det aktuella kursavsnittet 
medan bibliotekariens uppgift dels är att fårbereda kursavsnittet genom att ordna fram 
kompletterande material och dels att fungera som handledare får eleverna. 

7. Lärare och bibliotekarier delar ansvaret fdr planeringen av ett kursavsnitt 
Lärare och bibliotekarier ansvarar tillsammans får planeringen av ett kursavsnitt där 
biblioteket kommer att ingå som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

a) Analys av elevernas behov och förmåga 
b) Mål får kursavsnittet formuleras 
c) Innehållet i kursavsnittet fastställs 
d) Materialet planeras och fårbereds 
e) Aktiviteter som kan leda till att målen uppnås föreslås 
t) Presentation av kursavsnitt där bibliotekarien kan komplettera läraren 
g) Utvärdering av kursavsnittet 

På den ·här nivån är således lärare och bibliotekarie ungefår lika delaktiga i 
utformningen och arbetet med ett kursavsnitt, vilket medfår att de gemensamt analyserar 
elevernas förmåga, lämpliga arbetsformer i fårhållande till läroplanens mål och 
genomfår respektive utvärderar kursavsnittet tillsammans. 

8. Pedagogiskt utvecklingsarbete Lärare samråder med bibliotekarien när det är 
aktuellt att diskutera fårändringar av läroplaner. Bibliotekets roll som pedagogiskt 
hjälpmedel diskuteras då i relation till eventuella kommande förändringar. Läraren och 
bibliotekarien samarbetar mer ingående och långsiktigt i syfte att utveckla skolans 
pedagogiska verksamhet. 

På samma sätt som taxonomin får bibliotekarierollen bör kunna ge bibliotekarien en del 
relevant vägledning bör den taxonomi som avser lärarrollen kunna fylla motsvarande 
funktion för t ex lärare i gymnasieskolan när det gäller användningen av 
gyronasiebiblioteken som hjälpmedel i deras pedagogiska verksamhet. 
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2.2.3 Projekt 

LBS-projektet är namnet på ett projekt som initierades av skolöverstyrelsens sektion for 
läromedelsutveckling 1973 och forkortningen LBS står for lärare-bibliotekarie i 
samverkan. Syftet med detta har varit att åstadkomma modeller fOr användningen av 
biblioteket i gymnasieskolan samt finna lämpliga former for samarbete mellan lärare 
och bibliotekarie. I rapporten Lärare-bibliotekarie i samverkan : rapport från ett 
utvecklingsarbete inom LBS-projektet redovisas erfarenheter från en forsöksverksamhet 
som bedrivits vid följande sex gymnasieskolor: Alleskolan i Hallsberg, Falkenbergs 
gymnasium, Gubbängens gymnasium i Stockholm, Kongahällaskolan i Kungälv, 
Lundby gymnasium i Göteborg och Skärholmens gymnasium i Stockholm ( Odenstam m 
fl1977, s 3). 

LBS-modellen Biblioteket i undervisningen är namnet på en arbetsmodell for 
informationssökning som utvecklats inom ramen for LBS-projektet och medfor 
samarbete elev-lärare-bibliotekarie i en arbetsprocess omfattande följande fyra steg 
(ibid, s 3, 24-26): 

Steg 1: Arbetsprocessens forsta steg handlar om val av uppgift och då planerar elever 
och lärare gemensamt vilka problemområden som de ska ägna sig åt, arbetsordningen 
for de olika problemområdena och vilka arbetsformer de ska använda sig av. 

Steg 2: Informationssökning med gymnasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel är i 
stora drag vad det andra steget i den här arbetsprocessen innebär. Denna 
biblioteksträning måste emellertid genomföras i flera etapper. 

Steg 3: Det tredje steget handlar om att den insamlade informationen bearbetas och i det 
sammanhanget f'ar eleverna övningstillfållen avseende studieteknik och att med ett 
kritiskt förhållningssätt bedöma respektive värdera informationsvärdet hos olika källor. 

Steg 4: Redovisningen av arbetet görs sedan som steg nummer fyra i denna process där 
det finns många olika möjligheter att åstadkomma variation. Såväl olika medier som 
olika presentationssätt i form av exempelvis muntlig framställning respektive utställning 
kan användas i det här sammanhanget. 

Eleverna bör under hela sin studietid i gymnasieskolan på olika sätt få träning i att själva 
söka kunskap och en huvudtanke inom LBS-modellen är just att eleverna själva söker 
information i exempelvis gymnasiebiblioteket. Lärare och bibliotekarier bör således inte 
söka information åt eleverna (Biblioteket i undervisningen 1976, s 8). 
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Att det behövs ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarie för att biblioteket ska 
få en mer central plats i undervisningen är en av grundprinciperna för LBS-projektet. 
När elevernas arbete före respektive efter att de tränat enligt LBS-modellen jämförts 
visar detta i allmänhet en ökad självständighet hos eleverna samtidigt som det tyder på 
ett ökat behov av samverkan mellan lärare, bibliotekarie och elev. Lärarrollen har 
förändrats så att läraren i mindre utsträckning tätt fungera som kunskapsförmedlare och 
mer som handledare respektive samordnare av arbetet. Bibliotekariens deltagande i 
såväl planering som genomförande av undervisningen har inneburit att lärarrollen 
respektive bibliotekarierollen visat tecken på att närma sig varandra. Eleverna har fått ta 
ett större ansvar för studierna samtidigt som deras möjligheter att verkligen påverka 
undervisningen har ökat ( Odenstam m fl 1977, s 28-29). 

LBS-projektet genomfördes för cirka tjugo år sedan, men jag anser att det som 
framkommit av detta liksom LBS-modellen fortfarande är aktuellt och bör vara möjligt 
att tillämpa i den nya gymnasieskolan lika väl som i den dåvarande. 

Nu kommer jag att redogöra för några projekt som samtliga är relevanta för 
gymnasiebibliotek som pedagogiska hjälpmedel men som även kan relateras till en del 
andra bibliotek. Dessa projekt är samtliga mycket aktuella och de två sistnämnda, 
nämligen Biblioteket i utbildningen och Det levande skolbiblioteket, är nystartade 
projekt som fortfarande pågår. 

Projekt Modellskolbibliotek är ett såväl avslutat som utvärderat projekt och det varade 
under treårsperioden 1993-1995 och omfattade sju skolor i Örebro län varav sex stycken 
ingår i · en utvärdering som Louise Limberg har presenterat i rapporten 
Skolbiblioteksmodeller : utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län. De sex 
skolorna representerar samtliga stadier i grundskolan, ett gymnasium och en 
folkhögskola. Det är Örebro länsbibliotek, Skolverket samt Statens kulturråd som har 
finansierat det här projektet medan Örebro länsbibliotek ansvarat för det och 
länskonsulenten Malin Koldenius varit verksam som projektledare (Limberg 1996, s 8). 

Syftet med Projekt Modellskolbibliotek var att åstadkomma modellbibliotek i de skolor 
som omfattades av projektet för att lärare respektive elever skulle erbjudas möjligheter 
till undersökande och problemorienterande arbetssätt. Meningen var bl a att 
skolbiblioteken skulle utvecklas till optimala redskap avseende såväl undervisning som 
inlärning. Samtliga medverkande skolor i Projekt Modellskolbibliotek har frivilligt valt 
att delta för att åstadkomma egna modellbibliotek med pedagogisk utveckling som 
främsta motiv. I vissa fall har motivet emellertid varit att undvika en nedläggning av 
skolbiblioteket. De deltagande skoloma har inte rekommenderats att följa någon 
gemensam modell eller liknande utifrån (ibid, s 8-9). 
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Den gymnasieskola som medverkat i Projekt Modellskolbibliotek i Örebro län heter 
Bregårdsskolan och är belägen i Karlskoga. Bregårdsskolan hade cirka 650 elever när 
Projekt Modellskolbibliotek startade men under projekttiden har antalet elever minskat 
eftersom såväl omvårdnadsprogrammet som naturvetenskapsprogrammet flyttat till 
andra skolor. Bregårdsskolan hade vid tiden för projektstarten en ny skolledning och en 
bibliotekarie som ganska nyligen fått sin tjänst. I samma veva arbetades det också 
intensivt på Bregårdsskolan för att införa programgymnasiet som då var något nytt. 
Såväl skolledningen som bibliotekarien på Bregårdsskolan insåg betydelsen av 
välfungerande bibliotek för den pedagogik som i samband med gymnasiepropositionen 
och Lpf 94 skulle utvecklas respektive stärkas. Dessutom vidtog Bregårdsskolan 
omedelbara förberedelser i syfte att söka pengar för !T-satsningar inom ramen för 
Projekt Modellskolbibliotek (Limberg 1996, s 8, 30, 35). 

Bregårdsskolan är en av de tre skolor inom Projekt Modellskolbibliotek som gjort stora 
investeringar för att främja skolbiblioteket. Dessa investeringar gäller !T-utrustning, 
personalförstärkning, lokalutvidgning och ambitiös personalutveckling. Bregårdsskolan 
har i huvudsak hämtat pengar till sina investeringar från sin ordinarie budget, men 
dessutom erhållit 200 000 kronor extra från skolförvaltningen (ibid, s 35 - 37). 

Bregårdsskolans bibliotek hade vid projektstarten personal bestående av en bibliotekarie 
som arbetade tjugo timmar/vecka och en kanslist med en arbetstid omfattande trettio 
timmar/vecka. Bibliotekariens arbetstid har sedan, under projekttidens gång, utökats till 
trettio timmar/vecka medan kanslisten fått minska ner sin arbetstid till femton 
timmar/vecka. Bibliotekspersonalen har emellertid också under den här aktuella 
perioden fått viss förstärkning tack vare att AL U-anställda personer liksom omplacerade 
lärare respektive ungdomspraktikanter arbetat i gymnasiebiblioteket (ibid). 

Bregårdsskolan har investerat cirka 600 000 kronor i IT -utrustning och i det 
sammanhanget samarbetat med ADB-avdelningen i Karlskoga kommun (ibid). 
Huvuddatom för Bregårdsskolans informationsförsörjning finns numera i biblioteket 
och via den är det möjligt att söka i biblioteket från datasalarna respektive lärarrummen 
med hjälp av arton tillgängliga datorer, två multimediastationer med CD-ROM, åtta 
persondatorer (PC) med sökmöjligheter i uppslagsverk respektive skol- och 
folkbibliotekets kataloger samt tillgång till ordbehandlingsprogram och ett speciellt 
nätverk med åtta tillhörande terminaler för ordbehandling (Koldenius 1995, s 74). 

När det gäller medier i övrigt på Bregårdsskolan så har investeringar gjorts även där 
under projekttiden. En större flexibilitet har åstadkommits beträffande gränserna mellan 
olika konton. Bibliotekets medieanslag har i praktiken utökats genom att 
biblioteksmedier kan köpas in för institutionernas pengar, vilket behövs eftersom 
bibliotekets merlieanslag brukar ta slut i augusti varje år (Limberg 1996, 35-37). 
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Bregårdsskolans bibliotekslokal har utökats genom att två tidigare magasin och 
elevernas uppehållsrum har forts samman med biblioteket, vilket medfort att 
bibliotekslokalen fått en yta som är nära tre gånger större än den ursprungliga. 
Gymnasiebiblioteket hade före starten av Projekt Modellskolbibliotek en yta på 117 
kvadratmeter och den har alltså nu utökats till 297 kvadratmeter även om det nya 
fläktrummet tar cirka tjugo kvadratmeter i anspråk (ibid). 

Bregårdsskolans gymnasiebibliotek beskrivs som ett lärolabb. Bibliotekarien har där 
arbetat tillsammans med rektorer, lärare och elever i en biblioteksgrupp respektive 
datagrupp med planering samt anskaffande av medel i syfte att åstadkomma en mycket 
ändamålsenlig informationscentral i gymnasieskolans bibliotek (Koldenius 1995, s 74). 

Slutsatserna från utvärderingen av Projekt Modellskolbibliotek visar att det är möjligt att 
åstadkomma skolbibliotek som utgör redskap av ändamålsenlig karaktär i samband med 
problemorienterad, elevaktiv undervisning. En forutsättning for detta är emellertid att 
skolbiblioteken ses som en del av kärnverksamheten i skolan. skolbibliotek av den 
karaktären underlättar förverkligandet av vissa mål i läroplanen. Arbetssätt som innebär 
att elever får ta ett stort ansvar for sina egna studier fungerar lättare om skolbiblioteket 
har en central roll i skolans verksamhet, men utvärderingen pekar också på att det finns 
svårigheter forknippade med att bygga kunskap genom att använda information. En 
problemorienterad undervisning kan få stimulans och positiva impulser av 
välfungerande skolbibliotek, men om en sådan undervisning inte är önskvärd kan 
skolbibliotek som fungerar väl istället få en störande eller hotfull effekt (ibid, s 11-12). 

Projektledaren Malin Koldenius menar att det kan konstateras att "sättet att undervisa är 
avgörande för om skolbiblioteken används, behövs och blir ett eldorado for 
kunskapssökande. Att elever och lärare arbetar forskarinriktat från allra första början" 
(Koldenius 1994, s 2-6). 

Modellskolbiblioteken i Örebro län har alla det gemensamt att bibliotekets material är 
samlat i en lokal som ligger centralt i skolan och bl a består av litteratur, databaser, 
tidningar, tidskrifter samt AV-material. Allt detta material har valts ut genom att elever, 
lärare och bibliotekarier har samarbetat for att få fram ett bestånd i biblioteket som är 
relevant i förhållande till undervisningen. I bibliotekets katalog är det möjligt att söka på 
såväl material i som utanför biblioteket. Dessutom finns det arbetsplatser som möjliggör 
såväl individuella studier som grupparbeten. En annan viktig förutsättning är givetvis att 
det är möjligt att besöka biblioteket under hela skoldagen samt att det finns bibliotekarie 
och annan personal där (Koldenius 1995, s 76). 

Projekt Modellskolbibliotek innehåller många exempel på att ett nära samarbete mellan 
lärare och bibliotekarie är en forutsättning for att biblioteket ska ha en central funktion i 
samband med såväl undervisning som lärande. Detta samspel kan ske på olika nivåer 
och kan exempelvis gälla följande (Limberg 1996, s 47-49): 
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• undervisningsplanering mellan lärare och bibliotekarie 
• schemaplanering 
• bibliotekariens deltagande i formella grupper för pedagogisk 

planering 
• direkt handledning av informationssökande elever 

Den pedagogiska utveckling sorn Projekt Modellskolbibliotek har medfört vid de 
inblandade skoloma har inneburit en utveckling av metoder gällande såväl undervisning 
som biblioteksarbete. De studieuppgifter som eleverna får har förändrats från en 
obegränsad frihet till att inom en fastare ram kombinera frihet med ansvar. Lärarna har 
prioriterat arbetsinsatser som avser att hjälpa eleverna i samband med förberedelser för 
informationssökning, vilket då kan handla om att formulera frågeställningar, använda, 
tolka, värdera materialet respektive problematisera ämnet. Själva informationssökningen 
får eleverna ofta göra på egen hand med bibliotekarien som stöd och lärarna plockar inte 
fram material åt eleverna (ibid, s 57). 

Bibliotekarierna på projektskoloma har låtit handledning av elever vid 
informationssökning uppta en stor del av deras tid samtidigt som de ofta önskar mer tid 
för planering med lärare dels för att kunna påverka själva utformningen av elevernas 
studieuppgifter och dels för att utöka sin kännedom om kommande studieuppgifter för 
eleverna (ibid). 

Flexibla och situationsanpassade undervisningspass vid många olika tillfallen har ersatt 
traditionell undervisning i bibliotekskunskap. Att skicka fem elever i gruppvisa 
omgångar till gyronasiebiblioteket är numera idealet på Bregårdsskolan och alltfler 
lärare har börjat avstå från att skicka så många som trettio elever på en gång till skolans 
bibliotek, vilket bl a underlättar handledningen av elever. Synen på undervisning i 
informationssökning och bibliotekskunskap har troligtvis påverkats av en förstärkt 
uppfattning om att !T-tekniken inte bör vara ett mål i sig i skolan. Såväl lärare som 
bibliotekarier på samtliga skolstadier strävar därför efter att meningsfulla sammanhang 
ska rama in tillämpningen av tekniken i skolan (ibid, s 52, 57). 

Datoriseringen av skolbiblioteken har inneburit att speciellt gymnasiet har kunnat notera 
pedagogiska problem. Vid Bregårdsskolan har många frågor dykt upp gällande hur 
skolundervisning i informationssamhället bör gå till. Lärarna ägnar sig mer åt 
handledning av sina elever än de gjorde tidigare samtidigt som de betraktar samverkan 
med bibliotekarien som nödvändigt. Bibliotekariemas arbetsuppgifter av såväl 
pedagogisk som teknisk karaktär ökar kontinuerligt och !T-utvecklingen kan ibland 
kräva för mycket av bibliotekariens arbetstid genom att det ställs sådana krav på att de 
tekniska systemen hela tiden fungerar på ett ändamålsenligt sätt (ibid). 
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Med utgångspunkt från det jag känner till om Projekt Modellskolbibliotek kan jag 
konstatera att det verkar vara ett mycket intressant projekt och utvärderingen visar ju 
också att det faktiskt är möjligt att åstadkonuna modellbibliotek i exempelvis 
gymnasieskolan som ju i det här fallet representeras av Bregårdsskolan i Karlskoga. Jag 
upplever det också som positivt att pedagogisk utveckling har varit det främsta motivet 
for samtliga projektskolor när de frivilligt valde att ställa upp på att forsöka åstadkomma 
modellbibliotek i sina skolor. Ett projekt av den här karaktären bör, anser jag, kwma 
inspirera exempelvis andra gymnasielärare och gyronasiebibliotekarier att försöka 
utveckla biblioteksverksamheten i den gymnasieskola där de är verksamma inte minst 
med tanke på att exemplet Bregårdsskolan har visat ett så pass positivt resultat. Projekt 
Modellskolbibliotek visar på möjligheter och tar upp flera pedagogiska aspekter som kan 
fungera som modell när det handlar om att utveckla gyronasiebibliotekens roll som 
pedagogiska hjälpmedel. 

Projektet Biblioteket i utbildningen kom igång i september månad 1996 och en del av 
bakgrunden är att en arbetsgrupp inom Den digitala salongen i samarbete med 
Skolverket planerat for att Internet ska kunna användas som resurs for 
skolbiblioteksutvecklingen. Det gemensamma målet bör då vara att skolbiblioteket ska 
vara i centrum för verksamheten i den lärande miljö som kännetecknar skolan (Jonsby 
1996, s21). 

Biblioteket i utbildningen invigdes på Bok & Bibliotek '96 och detta projekt presenteras 
nu på följande Intemetadress (ibid): 

http://sunsite.kth.se/DDS/dds_infolbutb.htm 

Denna hemsida för Biblioteket i utbildningen kommer att omfatta skolbiblioteksfrågor 
från förskola till gymnasium och innehållets karaktär kan sammanfattas med hjälp av 
följande punkter (Nilsson 1996, s 20): 

• Kalendarium 
• Tips och råd 
• Pedagogiska ideer och debatt 
• Länkar till andra Internetadresser 
• Projekt 
• Anslagstav la 
• Mötesplats 
• Forum- debatt, fördjupning, fortbildning, utbildning 

Jag vill ge ett exempel på ett lokalt projekt som jag funnit information om via hemsidan 
för Biblioteket i utbildningen och som avser pedagogiska aspekter på skolbibliotek. 
Biblioteket som pedagogisk resurs - ett skolbiblioteksprojekt i Enköpings kommun är ett 
pågående projekt som omfattar samtliga skolstadier från lågstadium till KomVux och 
bakgrunden ärattEnköpings kommun har erhållit ett bidrag med datorisering respektive 
!T-pedagogisk utveckling i skoloma som huvudsyfte. Westerlundska gymnasiet i 
Enköping ingår i detta projekt och den skolan har cirka 1900 elever samt 
bibliotekspersonal bestående av en bibliotekarie respektive assistent som båda är 
heltidsanställda (http://sunsite.kth.se/DDS/dds_info/but/enkop.htm). 
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Målen for utvecklande! av skolbibliotekens pedagogiska roll i Enköping är (ibid): 

• att åstadkomma ett djupare samarbete mellan lärare och bibliotekarie 
• att göra biblioteket till en integrerad del av skolans verksamhet 
• att åstadkomma handlingsplaner för biblioteken 

Biblioteket i utbildningen är, enligt min mening, ett exempel på ett positivt initiativ att 
använda Internet till en konstruktiv verksamhet som då bör kunna bidra till utvecklingen 
av gymnasiebiblioteken i Sverige så att de forhoppningsvis får en mer central roll i 
gymnasieskolans pedagogiska verksamhet. Med tanke på det här projektets karaktär 
verkar det inte som det har något egentligt slutdatum utan är något som bör kunna 
fungera som ett kontinuerligt stöd for t ex alla gymnasiebibliotekarier som finns runtom 
i Sverige och har tillgång till Internet. 

Det aktuella projekt som bär namnet Det levande skolbiblioteket avser en satsning på 
skolbibliotek där Skolverket, Svenska kommunförbundet och Statens kulturråd 
samarbetar med stöd av kulturdepartementets arbetsgrupp kultur i skolan (Modigh 1996, 
s 18). 

På Bok & Bibliotek '96 kunde jag själv studera montern för det här aktuella projektet 
som då visade ett praktiskt exempel på hur ett skolbibliotek kan se ut då det fungerar 
som ett kunskaps- och kulturcentrum (ibid). Det levande skolbiblioteket definieras som 
"en plats där skoleleverna kan söka information, kunskap och upplevelser i en 
inspirerande och positiv miljö" (ibid). Det framgår även av projektbeskrivningen att i ett 
levande skolbibliotek skall olika medier såsom skönlitteratur, uppslagsverk, tidnings
och tidskriftsartiklar, multimedia och databaser vara tillgängliga (ibid). 

skolbiblioteket beskrivs, inom ramen for detta projekt, som (Informationsfolder A om 
Det levande skolbiblioteket 1996) 

• en arbetsplats att forska i 
• en förutsättning for att utveckla ett mer elevaktivt och undersökande arbetssätt i 

skolan 
• något som har betydelse for elevernas aktiva lärande och eget inhämtande av 

kunskap 

Vidare kan jag notera att läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94, skolplaner respektive 
arbetsplaner ses som viktiga for skolbiblioteksutvecklingen inom ramen for projektet 
Det levande skolbiblioteket. Det anses dessutom vara en angelägenhet for hela skolan att 
skolbiblioteket utvecklas och hela skolan har ett ansvar for att påverka denna 
utveckling. Informationstekniken bör, enligt målen for detta projekt ha en viktig roll i 
samband med skolbibliotekets utveckling (Informationsfolder B om Det levande 
skolbiblioteket 1996). 
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Det levande skolbiblioteket har foljande grundläggande tankegångar (Informationsfolder 
A om Det levande skolbiblioteket 1996): 

• skolbiblioteket ses som ett viktigt stöd for det livslånga lärandet som framtidens 
samhälle kräver av sina medborgare. Lärandet måste vara dels meningsfullt och 
nyttigt, dels lustfyllt och roligt. 

• De nya läroplanerna, liksom det nya läraravtalet bidrar till att centralstyrningen av 
skolverksamheten minskar samtidigt som kommunernas, skolans respektive lärarnas 
möjligheter att organisera skolarbetet efter elevernas behov ökar. 

• Arbetssättet forändras från traditionell formedlingspedagogik till en mer aktiv 
elevroll som grundar sig på att eleven i högre grad på egen hand ansvarar for sitt eget 
lärande. 

• Läroboken anses inte ha ensamrätt vad gäller kunskap utan skönlitteratur, TV, arkiv, 
museer, databaser, tidningar och tidskrifter utgör exempel på nya sätt att finna 
kunskap. 

• För att nya arbetssätt ska kunna utvecklas måste skolbiblioteket få utvecklas i 
riktning mot informationscentral, forskningscentrum och kunskapsbank med en stor 
andel böcker for upplevelseläsning. Klassrummet kommer därmed att upphöra som 
undervisningens självklara medelpunkt eftersom eleverna måste kunna få hämta 
material från såväl skönlitteratur som facklitteratur när de ska finna lösningar på 
uppgifter såväl individuellt som i grupp. 

• Varje skola respektive varje kommun måste försöka finna sin egen modell i syfte att 
utveckla framtidens skola och stimulera skolbiblioteksutvecklingen eftersom olika 
kommuner har olika förutsättningar. 

Projektet Det levande skolbiblioteket har även presenterat några viktiga utgångspunkter 
för det lokala utvecklingsarbetet avseende skolbibliotek och dessa är 
(Informationsfolder B om Det levande skolbiblioteket 1996): 

• att besluta om mål for skolbiblioteksverksamheten som formuleras i den lokala 
skolplanen 

• att i den lokala skolplanen definiera skolbibliotekets roll 
• att få till stånd en kartläggning av kommunens biblioteksresurser 
• att åstadkomma en samverkan mellan skol- och folkbibliotek for en optimal 

användning av resurserna 
• att satsa på att utveckla kompetensen hos såvällärare som bibliotekarier 
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De grundläggande tankegångar som gäller får det aktuella projektet Det levande 
skolbiblioteket ser jag mycket positivt på och jag anser att ett sådant här nationellt 
projekt bör kunna ge ett betydelsefullt stöd får att utveckla skolbiblioteksverksamheten i 
Sverige. Det lokala utvecklingsarbetet avseende exempelvis gyrnnasiebiblioteken kan ju 
förslagsvis börja med de riktlinjer som formulerats inom ramen fOr detta projekt och 
sedan gå vidare med att fårsöka följa de resterande tankegångarna med syftet att ge 
gyrnnasiebiblioteken en mer central roll som hjälpmedel fOr den pedagogiska 
verksamheten. 

Jag skulle avslutningsvis vilja framfåra synpunkten att de aktuella projekt som jag här 
har valt att redovisa är konstruktiva initiativ som jag hoppas och tror kan medföra 
många positiva fårändringar av såväl gyrnnasiebibliotek som skolbibliotek i övrigt som 
medfår att dessa får en större pedagogisk betydelse i grund- respektive gymnasieskolan. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Det här avsnittet innehåller precis det som rubriken ger uttryck for, nämligen syfte och 
frågeställningar for den här magisteruppsatsen, där syftet ger en övergripande 
beskrivning av vad jag har velat åstadkomma med hjälp av denna uppsats medan 
frågeställningarna sedan utgör en avgränsning av själva syftesformuleringen. 

3.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken roll Lövdalsgymnasiets bibliotek har som 
pedagogiskt hjälpmedel med utgångspunkt från intervjuer med bibliotekspersonalen 
respektive lärare på Lövdalsgymnasiet samt att jämföra resultaten av dessa intervjuer 
med innehållet i bakgrundskapitlet i samband med en avslutande diskussion. 

När jag använder begreppet pedagogiskt hjälpmedel i det här sammanhanget så menar 
jag helt enkelt att gyronasiebiblioteket på något sätt fyller en funktion på 
Lövdalsgymnasiet som gör att det underlättar den pedagogiska verksamheten där. 

3.2 Frågeställningar 

• Vilka synpunkter och erfarenheter har bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet angående 
gyronasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel enligt vad som framkommit vid 
intervjutillfällena ? 

• Vilka synpunkter och erfarenheter har kanslisten på Lövdalsgymnasiet angående 
gynmasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel enligt vad som framkommit vid 
intervjutillfället ? 

• Vilka synpunkter och erfarenheter har de intervjuade lärarna angående 
gyronasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel enligt vad som framkommit vid 
intervjutillfällena ? 
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4. Metod och material 

I det här kapitlet ska jag dels beskriva respektive kommentera den metod som jag har 
använt mig av i samband med min undersökning om Lövdalsgymnasiets bibliotek som 
pedagogiskt hjälpmedel och dels kortfattat redogöra för vilken typ av material som jag 
tagit hjälp av i det här sammanhanget. 

4.1 Metod 

När jag hade bestämt mig för ett uppsatsämne och haft samråd med min handledare 
valde jag kvalitativa intervjuer som min metod för undersökningen om 
Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel. Innan jag bestämde mig för 
detta var jag emellertid medveten om att alla metoder har såväl fördelar som nackdelar 
och ingen metod är således "problemfri". I det här sammanhanget ville jag emellertid att 
bibliotekspersonalen respektive lärarna som skulle ingå i min undersökning skulle få 
delge mig sina synpunkter och erfarenheter på ett sätt som innebar relativt stor valfrihet 
för dem. Detta medförde att kvalitativa intervjuer fick bli min huvudsakliga 
undersökningsmetod. 

Min handledare gav mig sedan olika tips på skolor där hon trodde att jag skulle kunna få 
kontakt med bibliotekarier som kunde tänka sig att bli intervjuade. När jag därefter 
kontaktade bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet möttes jag av ett positivt gensvar från 
henne som dels var villig att ställa upp på intervju och dels kunde tänka sig att hjälpa 
mig med urval av lärare till efterföljande intervjuer på Lövdalsgymnasiet 

Jag vill i det här sammanhanget betona att jag hade mycket fä förkunskaper om 
Lövdalsgymnasiet innan jag tog kontakt med bibliotekarien där. Det var i princip bara 
min handledares rekommendation kombinerad med vissa praktiska aspekter som fick 
mig att slå en signal till bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet 

När jag sedan, som en liten introduktion till mina kvalitativa intervjuer, gjorde ett 
studiebesök på Lövdalsgymnasiet för att framförallt samtala med bibliotekarien och 
orientera mig i bibliotekslokalen fick jag några ideer angående urvalet av lärare för de 
kvalitativa intervjuerna. Jag insåg nämligen att det skulle innebära en orimligt stor 
arbetsbörda att intervjua samtliga lärare på Lövdalsgymnasiet, även om det förmodligen 
hade varit mycket intressant. Vid det här tillfället berättade bibliotekarien om några 
egna erfarenheter av att Lövdalsgymnasiets bibliotek används som pedagogiskt 
hjälpmedel inom flera olika ämnesområden såsom språk, ekonomi, naturvetenskap, 
samhällsvetenskap och ämnen inom ramen för det yrkesförberedande programmet. 
Detta gav mig inspiration att, om möjligt, göra kvalitativa intervjuer med lärare från 
olika ämnesområden. 

Bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet hjälpte mig med urvalet av lärare genom att tipsa 
om några lärare som har använt och/eller använder Lövdalsgymnasiets bibliotek som 
pedagogiskt hjälpmedel så att de ämnesområden hon tidigare berättat för mig om skulle 
bli representerade i min undersökning. 
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Med utgångspunkt från den namnlista med ett urval lärare på Lövdalsgymnasiet, som 
bibliotekarien gav mig, kontaktade jag sedan dessa personer först via ett brev och sedan 
per telefon. Brevet innehöll kortfattad information om innehållet och syftet med 
intervjun samt några riktlinjer för själva intervjusituationen. Jag kontaktade totalt fjorton 
lärare, efter tips från bibliotekarien, och alla utom två ställde upp på en intervju. De 
lärare som slutligen kom att bli mina intervjupersoner undervisade allihop i två eller 
flera ämnen på Lövdalsgymnasiet De ämnesområden som lärarna tillsammans 
representerar är i stora drag språk, ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och 
dessutom ämnen på ett av de yrkesförberedande nationella programmen. 

Mina kvalitativa intervjuer på Lövdalsgymnasiet omfattar bibliotekspersonalen, som 
består av en bibliotekarie respektive en kanslist, samt tolv av Lövdalsgymnasiets lärare i 
olika ämnen. Sammanlagt rör det sig alltså om fjorton intervjuer. 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes i två etapper med början i slutet av november 
1995 då bibliotekspersonalen intervjuades. Lärarna i sin tur blev intervjuade under en 
tvåveckorsperiod i slutet av januari 1996. 

Intervjuerna med bibliotekspersonalen genomfördes i bibliotekariens arbetsrum i 
Lövdalsgymnasiets bibliotek medan lärarna intervjuades i mindre grupprum på 
Lövdalsgymnasiet eller andra liknande rum som det vid de tillfållena var möjligt att 
genomföra intervjuer i någorlunda ostört. 

Bibliotekarien intervjuades i två omgångar och vid det första tillfället tog intervjun cirka 
två timinar medan vi den andra gången höll på ungefår en timme. Den sammanlagda 
tiden för de båda intervjuerna med bibliotekarien blev således cirka tre timmar. 
Kanslisten intervjuades i ungefår femton . minuter medan intervjuerna med lärarna 
varade i cirka 20-30 minuter vardera. 

Samtliga fjorton intervjuer spelades in på band och jag hade även intervjuhandledningar 
med mig vid alla intervjutillfållena. Den modell på en intervjuhandledning eller 
intervjumanual som finns i boken Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder och är avsedd för kvalitativa intervjuer hade jag som utgångspunkt då jag 
gjorde mina intervjuhandledningar till samtliga intervjuer (Holme & Solvang 1991, s 
111-113). Det är i det här sammanhanget viktigt att klargöra att samtliga lärare som jag 
intervjuade, dvs. tolv personer, fick frågor som mer eller mindre utgick från en och 
samrna intervjuhandledning. 

Samtliga intervjupersoner tillfrågades om sina synpunkter respektive erfarenheter 
angående Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel. Jag tänker inte 
beskriva interjvufrågoma mer än så i den här delen av uppsatsen utan jag har istället 
bifogat tre bilagor med intervjumanualerna för bibliotekarien, kanslisten och lärarna i 
deras helhet (Se Bilaga 1-3). 
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Samtliga intervjupersoner har ratt läsa hela utskriften från sina respektive intervjuer 
innan jag definitivt bestämt mig för vad som ska stå i själva uppsatsen. Genom att 
skicka utskrifterna till dem som jag har intervjuat hoppas jag kunna uppfylla några krav 
som tas upp i boken Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder där 
det framstår som ett lämpligt tillvägagångssätt bl a för att undvika missförstånd och 
minska risken för eventuella feltolkningar (ibid, s 118). 

Jag har tagit bort sådan information från utskrifterna som gör att man lätt kan identifiera 
såväl intervjupersonerna som skolan eftersom den typen av information inte ska finna 
med i den här uppsatsen. De namn som förekommer i uppsatsen och avser 
intervjupersonerna, skolan eller kommunen är alla fiktiva och har inget samband med de 
namn som gäller i verkligheten. 

När jag har analyserat resultaten av de kvalitativa intervjuerna har jag forsökt göra en 
helhetsanalys (Holme & Solvang 1991, s 119). Jag har då eftersträvat att se till helheten 
i intervjuresultaten och sedan valt att belysa sådana temaområden som är mest relevanta 
i forhållande till mina frågeställningar för den här magisteruppsatsen (ibid). Den 
resterande delen av intervjumaterialet har jag inte alls tagit med i kapitel fem där 
intervjuresultatet presenteras. 

Jag har gjort smärre redigeringar av citaten i uppsatsens femte kapitel där 
intervjuresultaten presenteras. Det handlar då om att jag tagit bort en del punkter som 
markerar pauser samt störande upprepningar av små ord som "ja" och "mm" för att 
underlätta läsarrdet och tydliggöra innebörden av dessa citat. 

4.2 Material 

Det material som jag har använt mig av och som ligger till grund for uppsatsen består 
framrorallt av kassettband respektive utskrifter av kvalitativa intervjuer med 
bibliotekspersonalen respektive några av lärarna på Lövdalsgymnasiet 

Till uppsatsens båda inledande kapitel har jag använt mig av sådan litteratur på svenska 
respektive engelska som jag funnit relevant i det sammanhanget. Det rör sig då 
huvudsakligen om sådant material som utgörs av eller kan relateras till forskning, 
måldokument respektive projekt gällande svenska gyrnnasiebibliotek och pedagogiska 
aspekter på dessa. 

Förutom detta har jag även hämtat en del material från metodhandböcker for att klargöra 
hur jag gått tillväga samt hämtat stofftill fotnötter från olika relevanta källor. 

Vid urvalet av allt material har jag strävat efter att det ska vara så aktuellt som möjligt i 
forhållande till uppsatsens syfte och/eller det konkreta sammanhang där jag använt mig 
av det. 
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5. Presentation av intervjuresultat 

Lövdalsgymnasiet har ungefår l 000 elever och cirka l 00 personer anställda 
(Informationsfolder om Lövdalsgymnasiet 1995, s 6). På Lövdalsgymnasiet är det 
möjligt att studera tre av de nationella programmens, såsom naturvetenskaps- respektive 
samhällsvetenskapsprogrammet och även ett av de yrkesforberedande programmen 
(Informationsblad om Lövdalsgymnasiet 1995). 

5.1 Intervjupersoner 

De fjorton intervjupersonerna, bestående av bibliotekspersonal och lärare på 
Lövdalsgymnasiet, har samtliga kortfattat fått presentera sina tjänster samt bakgrunden 
till dem i form av utbildning och arbetslivserfarenhet i inledningen av intervjuerna. Jag 
kommer att redovisa det viktigaste av det som kom fram i samband med dessa 
presentationer i detta avsnitt. De fornamn som jag kommer att använda i fortsättningen 
på bibliotekspersonal respektive lärare är fiktiva. 

5.1.1 Bibliotekspersonal 

Personalen i Lövdalsgymnasiets bibliotek består av bibliotekarien Anna och kanslisten 
Maria som båda har fått presentera sig själva i samband med intervjuerna. 

Anna har arbetat som gymnasiebibliotekarie på Lövdalsgymnasiet i fyra och ett halvt år 
och hennes tidigare arbetslivserfarenhet består bl a av ett kort vikariat som 
skolbibliotekarie på en högstadieskola samt att i cirka tio år ha tjänstgjort på ett 
huvudbibliotek. Nu är hon anställd som gyronasiebibliotekarie på heltid av 
kulturnänmden, men det är Lövdalsgymnasiets rektor som är hennes arbetsgivare. 

Maria arbetar halvtid i Lövdalsgymnasiets bibliotek och saknar adekvat utbildning i 
förhållande till den yrkesroll som hon har nu, men hon har mer än tio års 
arbetslivserfarenhet bl a från kontorsarbete. 

5Det finns totalt sexton treåriga nationella program i den nuvarande svenska gymnasieskolan, två primärt 
studieförberedande och fjorton primärt yrkesförberedande, och dessa har samtliga en gemensam kärna av 
allmänna ämnen, vilket motsvarar cirka 30 % av den sammanlagda undervisningstiden. Sådana ämnen 
som är kännetecknande för ett program kallas för kärnämnen och upptar ungetar 50-60 % av den totala 
undervisningstiden. Sedan tillkommer sådana saker som individuellt val, specialarbete och lokalt tillägg 
under den resterande undervisningstiden som omfattar cirka 15% av den totala (Sjögren 1994, s 130). 
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5.1.2 Gymnasielärare 

Berit har en adjunktstjänst med ämnena svenska respektive tyska och den övervägande 
delen av undervisningstiden har varit i svenska under det senaste läsåret. Hon undervisar 
i samtliga tre årskurser på Lövdalsgymnasiet och har utbildat sig till gymnasielärare i 
etapper med lång erfarenhet av arbete som lärare men även viss annan 
arbetslivserfarenhet. 

Lars har en heltidstjänst med undervisningstiden ungefårligen fördelad på följande sätt 
den här terminen: 45% historia, 45% svenska och 10% engelska. Han har en fyraårig 
lärarutbildning till adjunkt och är behörig att undervisa i svenska, engelska respektive 
historia samt har tidigare erfarenhet av läraryrket från en högstadieskola och en annan 
gymnasieskola än Lövdalsgymnasiet. 

Siv undervisar i ämnena svenska, historia och samhällskunskap där den mesta 
undervisningstiden för närvarande är i ämnet samhällskunskap följt av historia och 
sedan svenska på tredje plats. Detta är emellertid sådant som kan variera från år till år, 
enligt Siv, som har såväl en lång akademisk utbildning som lång arbetslivserfarenhet. 

Klas är ämneslärare eller adjunkt i svenska respektive engelska och undervisar ungefår 
lika mycket i båda ämnena, men ibland har den övervägande delen varit i svenska. Han 
har tidigare erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet och har varit verksam som 
lärare i flera år. 

Gun har en adjunktstjänst med undervisning i de båda ämnena samhällsvetenskap och 
beteendevetenskap med ungefår lika mycket undervisningstid i respektive ämne. Hon 
har samhällsvetar- respektive beteendevetarutbildning samt lite studier i etnologi som 
bakgrund. Dessutom har Gun lite forskningserfarenhet och tidigare arbetslivserfarenhet 
av administrativ karaktär samt med anknytning till företag följt av flera års arbete på just 
Lövdalsgymnasiet 

Ove har varit verksam i flera år på Lövdalsgymnasiet och har just det här läsåret 
undervisning i de fyra ämnena svenska, engelska, religionskunskap samt lite filosofi. 
Han har lärarutbildning och en fil. mag. i sina undervisningsämnen samt 
arbetslivserfarenhet från universitetsvärlden och har sedan dess arbetat som lärare. 

Tord tjänstgör som matematiklärare, men undervisar dessutom i fysik och naturkunskap 
även om matematiken har en liten övervikt beträffande undervisningstiden. Han har 
först skaffat sig akademisk utbildning i undervisningsämnena och sedan kompletterat 
detta med ett år på lärarhögskola för att bli behörig lärare. 

Asa undervisar i ekonomiska ämnen och redovisning. De ekonomiska ämnen som det då 
gäller är företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, finansiering och kalkylering, 
rättskunskap samt turism- och reseservice. Asa anser sig ha en mycket varierande 
bakgrund med först civilekonomutbildning och sedan lärarhögskola följt av lite olika 
arbetsuppgifter från skolans värld samt arbetslivserfarenhet från näringslivet. 
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Nils har en tjänst i ekonomiska ämnen omfattande företagsekonomi, marknadsföring 
och förhandlingsteknik, men just för tillfållet undervisar han enbart i ämnet 
företagsekonomi. Han har en akademisk examen i ekonomi, som då i huvudsak avser 
samhällsekonomi och ägnar sig även åt lite annat arbete vid sidan om lärartjänsten. Nils 
har arbetat i tre år på Lövdalsgymnasiet, men den sammanlagda erfarenheten som lärare 
är mer än tjugo år. 

Per har en tjänst i ekonomiska ämnen och undervisar för närvarande i redovisning, 
marknadsföring, företagsekonomi, administration, distribution och ansvarar dessutom 
för vissa småkurser inom det här ämnesområdet. Han är utbildad civilekonom och har 
mångårig arbetslivserfarenhet från näringslivet. 

Hans undervisar i karaktärsämnen på det yrkesförberedande programmet på 
Lövdalsgymnasiet och har även a-kursen i matematik samt undervisar elever i årskurs 
tre som har valt en viss inriktning att specialisera sig på. Han har en hel del 
arbetslivserfarenhet utanför skolan från tiden innan han blev lärare och har sedan dess 
huvudsakligen arbetat på Lövdalsgymnasiet 

·-
Ulf är behörig ämneslärare i kemi och biologi, men undervisar även i naturkunskap 
respektive lite matematik. Han har tidigare arbetslivserfarenhet från lärarvikariat i 
grundskolan och annat arbete utanför skolan samt har numera dessutom undervisning på 
flera skolor. 

5.2 Lövdalsgymnasiets bibliotek- en introduktion 

I det här avsnittet kommer jag att presentera och beskriva Lövdalsgymnasiets bibliotek 
med utgångspunkt från vad som framkommit i samband med mina intervjuer med 
bibliotekarien Anna. 

Biblioteket ligger på första våningen i en av Lövdalsgymnasiets byggnader mittemot 
restaurangen och för att eleverna ska komma till en del av sina lektionssalar måste de 
passera entren till Lövdalsgymnasiets bibliotek. 

Lövdalsgymnasiets bibliotek är öppet måndag till fredag mellan 07.30 och 16.00 och 
lokalen är dessutom aldrig stängd mellan dessa klockslag utan bibliotekspersonalen 
försöker att alternera med raster för att få det hela att gå ihop så att det alltid ska finnas 
personal i biblioteket. I vissa fall kan dessutom Lövdalsgymnasiets bibliotek hålla öppet 
lite längre än till klockan fyra på eftermiddagen om exempelvis någon lärare har 
meddelat bibliotekarien innan, eftersom lektionerna ibland kan pågå ända fram till 
16.30. I sådana lägen försöker bibliotekspersonalen att ändra lite på sin planering så att 
det går att hålla öppet hela skoldagen. 
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Bibliotekslokalen har en yta omfattande cirka 250 kvadratmeter och det finns 
sammanlagt sextio sittplatser där. Anna har medvetet möblerat lokalen på ett ganska 
luftigt sätt för att åstadkomma en behaglig miljö. Det finns alltså ett visst utrymme for 
såväl fler bord som fler bokhyllor, men då blir det ju också ganska trångt i lokalen 
eftersom det kan vara ganska många besökare där samtidigt. Lövdalsgymnasiets 
bibliotek har även två smårum där man kan stänga dörren om sig. I det ena rummet 
finns det tre studiebås och således tre sittplatser. Det andra rummet är ett litet grupprum 
med fyra sittplatser kring ett runt bord. 

Lövdalsgymnasiets bibliotek har samlingar omfattande l O 000 volymer och Anna 
bedömer att mängden skönlitteratur motsvarar åtminstone en tredjedel av alllitteratur i 
biblioteket. Facklitteraturen utgör därmed cirka två tredjedelar av litteraturen och är 
således den dominerande litteraturtypen i Lövdalsgymnasiets bibliotek. Det finns ett 
utbud av 120 tidskrifter i biblioteket att välja mellan och det sammanlagda antalet 
dagstidningar är för närvarande fem stycken. Förutom detta finns det även lite 
videofilmer for utlån. 

SAB är det klassifikationssystem som används för klassificering av bibliotekets bestånd. 
Lövdalsgymnasiets bibliotek har en datorbaserad katalog över sitt bestånd, men har 
däremot inte tillgång till någon kortkatalog. 

Det är möjligt att göra direkta sökningar online i databaserna LIBRIS och Artikelsök 
Dessutom kommer det att bli möjligt med online-sökningar i en databas som heter 
Affårsdata, främst med tanke på Lövdalsgymnasiets ekonomiska ämnen. 

Lövdalsgymnasiets bibliotek har även en CD-ROM-station som for närvarande är 
placerad inne i bibliotekariens arbetsrum, men den kommer att flyttas ut i själva 
bibliotekslokal en. 

Annas närmaste chef är Lövdalsgymnasiets rektor och biblioteket är underordnat 
skolans rektor, men bibliotekspersonalen befinner sig på samma nivå som 
Lövdalsgymnasiets lärare i organisationen och Anna räknas till gruppen 
specialfunktionärer6 på skolan. Biblioteket på Lövdalsgymnasiet utgör ingen filial inom 
den kommunala biblioteksverksamheten utan är självständig i forhållande till 
huvudbiblioteket. Lövdalsgymnasiets rektor beviljar och fördelar anslagen till 
biblioteket, men det är inte fråga om någon detaljstyrning utan Anna upplever att hon 
har såväl en stor frihet som ett stort ansvar i förhållande till skolledningen. 

6 Att vara specialfunktionär medför ett ekonomiskt ansvar och en skyldighet att informera andra inom 
ansvarsområdet i samband med att t ex diskussioner har fOrts med rektom om förändringar, anslag eller 
liknande (Anna). 
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Lövdalsgymnasiets rektor har det övergripande ansvaret for anslagstilldelningen inom 
gymnasieskolan, men specialfunktionärerna f'ar komma med synpunkter innan beslutet 
fattas. Innan de största besparingarna inleddes hade Lövdalsgymnasiets bibliotek en 
relativt god ekonomisk situation i fOrhållande till andra gymnasiebibliotek i Sverige, 
enligt Anna. Anslaget till Lövdalsgymnasiets biblioteksverksamhet har emellertid legat 
kvar på samma nivå under de senaste åren, vilket har medfort en urholkning p g a 
prishöjningar, prenumerationer av utländskt material, bokpriser, CD-ROM-inköp och 
allt större kostnader for datautrustning. För det här sistnämnda ändamålet har emellertid 
Lövdalsgymnasiets bibliotek fått tilläggsanslag. Anna tror art anslaget fOr nästa år kan 
innebära åtminstone en liten resursfOrstärkning fOr biblioteket och Anna menar att 
biblioteksverksamheten trots allt har klarat sig ganska bra järnfort med de andra 
institutionerna på Lövdalsgymnasiet som samtliga har fått minskade anslag, men det har 
ändå inneburit art bibliotekspersonalen har fått ligga lågt. 

5.3 Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa bibliotekariens, kanslistens och de 
intervjuade lärarnas perspektiv på den roll Lövdalsgymnasiets bibliotek har som 
pedagogiskt hjälpmedel. Synpunkter respektive erfarenheter beträffande 
gyronasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel kommer jag art redogöra for med 
utgångspunkt från det som framkommit vid de olika intervjuerna. 

- . 

5.3.1 Bibliotekariens perspektiv 

Anna menar att hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är art forse bibliotekets målgrupper 
med litteratur och infom1ation samt art köpa in böcker respektive beställa tidskrifter, 
gallra, söka i databaser och sköta låneverksamheten. Dessutom har Anna det 
ekonomiska ansvaret med hanteringen av fakturor osv. Information till målgrupperna 
om Lövdalsgymnasiets bibliotek är också det enavAnnas huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Det är huvudsakligen Anna som står for planeringen av gymnasiebibliotekets 
verksamhet, men hon är öppen for synpunkter från t ex lärare på skolan som hon har 
mycket kontakt med överhuvudtaget. Anna fattar emellertid de slutgiltiga besluten på 
egen hand och om hon har funderingar eller frågor om t ex investeringar av något slag 
har hon möjlighet att ganska informellt rådgöra med Lövdalsgymnasiets rektor. 

Det är i regel aldrig tomt i Lövdalsgymnasiets bibliotek utan det finns alltid besökare 
som är där av olika skäl och därmed är det inte längre möjligt att via biblioteket 
fastställa om det är rast eller lektion i skolan. Anna känner att biblioteket har en 
självklar roll på Lövdalsgymnasiet och hon har inte varit med om att någon har 
ifrågasatt det. 
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Mål 

Anna fick tillfälle att framföra sina synpunkter angående målet med bibliotekets 
pedagogiska funktion och hon sa då bl a följande: 

11Ja, det är ju detta att vi skalllära eleverna att sovra i informationsflödet. 
Det har, det tror jag är något som har blivit mer och mer. För ofta, det är 
ju inte svårt att få fram information i och för sig, utan det är att få rätt 
information och att få information som eleverna kan ta till sig och 
eleverna kan också bli källkritiska till och det, det har vi diskussion med 
lärarna i den här gruppen då som jag är med att det är någonting som de 
känner som väldigt viktigt och där har ju biblioteket då en viktig roll, 
eftersom läromedel, de är förtuggade redan. Där kan man inte göra de 
här källkritiska studierna eller sovra på samma sätt, utan... Men i 
bibliotekets material så kan man ju faktiskt sovra eller lära sig att läsa 
kritiskt och även att snabbt ögna igenom texter, se vad som är viktigt och 
jag tror att det är livsnödvändigt i dagens samhälle där vi överöses av 
information hela tiden att kunna bedöma information. Det tror jag är en 
av uppgifterna och lärarna upplever det nog så också" (Anna). 

Biblioteket och eleverna 

Lövdalsgymnasiets bibliotek får, enligt Anna, besök av flera hundra elever varje dag 
och det .är alla sorters elever som kommer dit. 

Eleverna använder i första hand Lövdalsgymnasiets bibliotek i samband med 
arbetsuppgifter som har anknytning till deras studier och lånar exempelvis böcker där i 
studiesyfte. Uppslagsböcker och ordböcker används ibland i samband med elevernas 
biblioteksbesök Anna menar att det är något mycket naturligt för eleverna att använda 
biblioteket som studieplats, eftersom hon har märkt att de är ganska vana vid bibliotek 
från grundskoletiden. Eleverna har haft bibliotekskunskap vid flera tillfållen i 
grundskolan och studerat mycket i bibliotek, enligt Anna. En del av Lövdalsgymnasiets 
elever är följaktligen också mycket duktiga när det gäller bibliotekskunskap, vilket 
Anna har märkt exempelvis genom att de direkt börjar söka i ämnesordsregister och går 
direkt till den hyllplacering som är relevant för dem. Samtidigt finns det elever på 
Lövdalsgymnasiet som inte verkar ha en aning om hur man går tillväga när man söker i 
ett bibliotek och nästan inte klarar av att söka alfabetiskt i ett uppslagsverk, även om 
dessa elever utgör en liten minoritet. 

Anna tror att många elever ofta föredrar att studera i biblioteket framför klassrummet 
om de ges den valmöjligheten, eftersom hon har hört att de upplever bibliotekslokalen 
som trivsam, luftig och inbjudande. 
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Anna tycker sig ha märkt att användningen av läromedel har minskat i det nya 
kursutformade gymnasiet. Att läsa skönlitteratur och att göra forfattarporträtt har 
verkligen fått genomslag i skolan och Anna upplever att det väldigt ofta är så att man 
söker information vid sidan om läroböckerna. Författarporträtt är en ganska vanligt 
forekommande verksamhet eftersom Anna nästan varje dag får hjälpa elever att söka 
information om cirka 50-60 forfattare och det förekommer exempelvis inom ramen för 
en del språkundervisning. Istället är det olika elevgrupper som gör individuella val och 
fördjupar sig inom olika ämnesområden. Det finns klasser på Lövdalsgymnasiet som 
använder biblioteket som en naturlig plats för att söka material respektive information 
relaterad till projekt inom ramen för deras individuella val. 

Att elever kommer till biblioteket ror att läsa tidningar och tidskrifter ser Anna som en 
stor del av deras aktiviteter i Lövdalsgymnasiets bibliotek. Eleverna använder mycket 
ofta bibliotekets tidskrifter. Anna menar att eleverna vet precis vid vilka tidpunkter 
respektive tidskrift ges ut, vilket medför att de då kommer till biblioteket for att läsa 
önskad tidskrift. Anna upplever att elever även arbetar en hel del med de tidskrifter som 
biblioteket har på olika språk genom att de kommer till biblioteket och lånar. Eleverna 
läser också dagstidningar och det finns en del elever som besöker Lövdalsgymnasiets 
bibliotek för att läsa dagstidningar halv åtta varje morgon. 

Ibland besöker eleverna biblioteket för att de ska ta ut artiklar ur dagstidningar eller 
veckotidningar som, enligt Anna, är avsedda för att lära sig språk som exempelvis tyska, 
franska och spanska. 

En elev kan komma och fråga Anna om fakta om Napoleon som hon/han inte har 
lyckats finna på egen hand. Då följer Anna med eleven och plockar fram en bok som 
innehåller relevant information, men sedan kan eleven uttrycka sig på följande sätt: "Oj, 
en alldeles for tjock bok, menjag ska ju bara ha lite om Napoleon" (Anna). Anna menar 
att trots att den framplockade boken innehåller fakta om Napoleon så vill eleven helst få 
tag på en bok som är precis lagom stor i förhållande till den aktuella arbetsuppgiften. 
Det här är ett dilemma som gäller för en del av skolans elever och också har diskuterats 
vid flera tillfällen. Anna har, p g a att en del av facklitteraturen har varit för avancerad, 
fått ge efter och köpa in fackböcker för barn & ungdom i vissa fall. 

Lövdalsgymnasiets bibliotek fungerar som ett mycket större pedagogiskt hjälpmedel i 
språk-undervisningen jämfört med hur det var när Anna började sin tjänst på 
Lövdalsgymnasiet Nu anser Anna att biblioteket används väldigt mycket i samband 
med olika arbetsuppgifter i ämnen som exempelvis tyska, franska och spanska. Det 
ingår mycket realia i språkundervisningen, enligt Anna, vilket kräver information utöver 
det som står i läroböckerna i dessa ämnen. Anna har erfarenheter av att eleverna 
använder biblioteket i språkundervisningen i t ex ämnet tyska för att förbereda små 
foredrag som exempelvis kan handla om den politiska utvecklingen i Tyskland. 
Eleverna får ibland också läsa skönlitteratur i samband med språkundervisningen i t. ex. 
tyska, franska och spanska på det språk som är relevant i sammanhanget, enligt Anna. 

I ämnet fysik används inte Lövdalsgymnasiets bibliotek så mycket kontinuerligt i 
undervisningen, men i samband med specialarbeten så är fysikstuderande lika mycket i 
biblioteket som andra elever på skolan, enligt Anna. 

35 



Sedan det blev möjligt att söka information på CD-ROM i Lövdalsgymnasiets bibliotek 
kommer elever gärna dit för att prova detta även om det i regel går mycket bra att få tag 
på samma information på annat sätt. 

Anna har berättat hur det går till vid de tillfållen då elever på Lövdalsgymnasiet f'ar 
information om gyronasiebiblioteket 

I samband med att eleverna påböijar sina studier på Lövdalsgymnasiet får de en sorts 
grundläggande introduktion om biblioteket, vad bibliotekspersonalen kan hjälpa till med 
och vilka regler som gäller for biblioteksverksamheten. Anna håller i den här 
introduktionen som sker i halvklass och tar cirka en timme. 

Det förekommer emellertid ganska ofta att Anna får ge kompletterande 
biblioteksinformation till eleverna inför exempelvis större arbeten, vilket t ex har hänt i 
ämnena engelska och ekonomi. Det har då varit lärarna som kommit med önskemål om 
Annas formedling av ytterligare biblioteksinformation om relevanta källor, tidskrifter, 
databaser och hyllor relaterade till ett kommande större arbetsområde. Anna ger vid 
dessa tillfållen information om relevant material inför hela klassen under 40-60 minuter. 

I samband med att eleverna ska sätta igång med sina specialarbeten i årskurs tre har Anna 
en genomgång med dem om sådant som kan vara speciellt relevant att känna till när man 
gör specialarbeten. Denna genomgång brukar vara i dubbelklass och Anna ger då bl a 
mer ingående information om sådana saker som LffiRIS respektive fjärrlån. Vid det här 
tillfället f'ar eleverna såväl en repetition som viss ny information om bibliotekets 
möjligh~ter. 

Biblioteket och lärarna 

Anna tycker att lärarna verkar se biblioteket som en betydande resurs och Annas 
erfarenheter av hur lärarna använder Lövdalsgymnasiets bibliotek ger intrycket att de ser 
det som någonting viktigt. Bland de drygt sjuttio lärare som arbetar på Lövdalsgymnasiet 
finns hela skalan av biblioteksanvändning. 

De flesta lärarna verkar se biblioteket som ett pedagogiskt hjälpmedel och Anna upplever 
det som att det väldigt ofta kommer lärare till Lövdalsgymnasiets bibliotek. 

En del av Lövdalsgymnasiets lärare besöker biblioteket dagligen och har enligt Anna 
verkligen integrerat biblioteket i sin undervisning med elever som använder 
Lövdalsgymnasiets bibliotek dagligen. 
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Anna har börjat fundera på om inte Lövdalsgymnasiets bibliotek skulle kunna fungera 
som en större resurs för lärarna dvs. att lärarna använder det för sin egen skull jämfört 
med hur det fungerar idag. Det finns en del som tyder på att biblioteket också börjar bli 
en allt större resurs för lärarna personligen. Anna har exempelvis märkt att en del lärare 
kommer för att de önskar visst material för egen del, vilket hon tror kan vara en följd av 
att de upplever ett stort tryck på Lövdalsgymnasiets bibliotek. Genom att det ofta är lite 
trångt i biblioteket när det är många biblioteksbesökare samtidigt så kan de kanske 
uppleva det som svårt att konuna med en hel klass dit. Det kanske dessutom ofta kan 
vara onödigt att ta med hela klassen till biblioteket utan det kanske ibland kan vara 
bättre om lärare kan konuna och hämta material i biblioteket och sedan ta med det upp 
till klassrummet. 

Anna upplever att lärare i fysik och matematik använder Lövdalsgymnasiets bibliotek 
ganska mycket trots att det inte är speciellt biblioteksintensiva ämnen. En fysiklärare 
kom exempelvis in för att få material om Focaults pendel som han skulle berätta om i 
sin undervisning. 

När .. det gäller lärarnas roll som handledare och vägledare åt eleverna i 
Lövdalsgymnasiets bibliotek så finns det hela skalan. Detta är något som Anna har tagit 
upp på såväl personalmöten som i ämnesgrupper eftersom det är lite av ett 
problemområde. Det finns lärare som sköter det här på ett bra sätt samtidigt som vissa 
lärare aldrig besöker biblioteket för att handleda sina elever, Anna anser att det bästa 
sättet är om det är en dialog mellan henne och lärarna så att de tillsarrunans kan vägleda 
eleverna i biblioteket. 

Anna har ett ganska informellt sätt att informera Lövdalsgymnasiets lärare genom att 
hon ger biblioteksinformation till respektive lärare i samband med att hon träffar honom 
eller henne för första gången. 

Annas information till lärarna om Lövdalsgymnasiets bibliotek omfattar en guidad 
rundvandring där hon visar vad biblioteket har att erbjuda och vilka möjligheter 
databaserna respektive utlåningen via den datorbaserade katalogen ger. 

Anna tycker emellertid att hon skulle kunna göra mycket mer för att informera 
Lövdalsgymnasiets lärare om biblioteket och har också planer på att göra det. Varje ny 
lärare ska, enligt Annas planer, få ett introduktionspaket av henne om vad 
Lövdalsgymnasiets bibliotek har att erbjuda. Detta beskriver Anna som "nästa stora 
projekt" (Anna) som rör biblioteksverksamheten och hon har även funderingar på att ge 
samtliga lärare någon form av användarundervisning i samband med studiedagar och 
liknande. 

Lövdalsgymnasiet har emellertid också ett veckoblad där Anna ibland kan informera om 
nya böcker respektive tidskrifter i biblioteket, men hon anser att det skulle behövas 
information till lärarna av mer grundläggande karaktär om möjligheterna med 
Lövdalsgymnasiets bibliotek. 
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Anna har framfört en del synpunkter och givit exempel på erfarenheter beträffande den 
samverkan som hon har med lärare på Lövdalsgymnasiet och hon anser att samarbetet 
med lärare på skolan fungerar som allra bäst när lärarna kontaktar henne i mycket god 
tid. 

Enbart en ganska liten förändring kan få rättså stor betydelse. Några av 
Lövdalsgymnasiets lärare, som har lite svårtillgängliga lokaler, frågade om 
bibliotekspersonalen kunde tänka sig att ta emot några leveranser till dem av småsaker 
som brukar komma i anslutning till entren i närheten av bibliotekslokalen. Sedan Anna 
accepterade denna uppgift som leveransmottagare har kontakten respektive samarbetet 
med denna lärargrupp utökats och fungerar idag mycket bra. Om den här lärargruppen 
har något exemplar av sina läroböcker av handbokskaraktär som de inte behöver får 
Lövdalsgymnasiets bibliotek dem, eftersom dessa lärare tycker det är bäst att dessa 
böcker finns i biblioteket. Den här lärargruppen verkar ha fått en mer positiv inställning 
till biblioteket och verkligen fått upp ögonen för att det kan användas som ett 
pedagogiskt hjälpmedel. 

Eleverna skickas ibland ner till biblioteket för att ta reda på olika saker som ofta kan 
vara ganska svårt att få fram på biblioteket och bibliotekspersonalen får då hjälpa dem 
att försöka finna vad de söker. Det kan t ex då handla om aktuell information för 
nutidsorientering och att få tag på bakgrundsinformation inför kontakter med olika 
instanser, vilket dels kan ta lång tid och dels vara ganska svårt att få tag på. Anna menar 
att bibliotekspersonalen skulle kunna prestera mycket bättre på det här området om 
berörda lärare tog kontakt med bibliotekarien innan för att informera om innehåll 
respektive syfte med elevernas olika arbetsuppgifter. 

Fyra av lärarna i ämnena historia respektive samhällskunskap anser Anna att hon 
samarbetar intensivt med. De här lärarna besöker Lövdalsgymnasiets bibliotek nästan 
varje morgon för att hämta dagstidningen och då brukar de alltid passa på att tala om för 
Anna vad de ska göra under dagens lopp. Anna berättar också att dessa lärare brukar 
förbereda henne inför större arbeten genom att komma i god tid innan med en skriftlig 
planering som tar upp såväl mål som innehåll beträffande arbetet samt dessutom de 
instruktioner som eleverna har fått om detta arbete. 

Som ett annat exempel på den informella kontakt som Anna har med lärare nämner hon 
en kurs omfattande fem poäng som hon går tillsammans med samtliga historielärare på 
Lövdalsgymnasiet Det var lärarna i historia som frågade henne om hon ville studera 
denna kurs tillsammans med dem eftersom de tyckte att Anna hade så mycket med deras 
arbete att göra. I samband med dessa studieSammankomster brukar de utbyta en del 
erfarenheter som rör biblioteket som pedagogiskt hjälpmedel. De har bl a diskuterat hur 
de bättre ska kunna fördela biblioteksresurser i klasserna. 

Lärare i historia, samhällskunskap, svenska och språk brukar komma till Anna och 
informera henne inför sina ämnesgruppsmöten. Det handlar då om möten där 
specialfunktionären för respektive ämne sammankallar alla dem som bedriver 
undervisning i samma ämne. Lärarna informerar då Anna om vad som ska tas upp på 
mötena och erbjuder henne att delta om hon vill samt frågar om det är något som hon 
vill ska diskuteras på ämnesgruppsmötena. Anna kan sedan själv avgöra om hon finner 
det meningsfullt att besöka dessa möten eller inte. 

38 



Anna berättar att lärarna på det yrkesfårberedande progranunet ofta kommer till 
Lövdalsgymnasiets bibliotek i god tid innan det är dags fcir att visst arbetsområde för att 
kontrollera vad det finns for material att erbjuda och följer sedan alltid med sina klasser 
till biblioteket. Dessutom har Anna blivit erbjuden att vara med på elevernas 
redovisningar for att se resultatet av arbetet i biblioteket. Anna har även ett mycket bra 
samarbete med några språklärare på skolan och även de kommer då i mycket god tid och 
berättar om arbetsområdet. 

Ett sådant exempel är ett arbetsområde om amerikanska presidenter i ämnet engelska 
där arbetsprocessen gått till på ungefar fciljande sätt: 

Läraren i engelska kom först till bibliotekarien for att få en uppfattning om vad det 
fanns för relevant material och då fick Anna ungefar en vecka på sig att undersöka vad 
Lövdalsgymnasiets bibliotek hade for engelskt material om amerikanska presidenter 
samt vilka möjligheter det fanns att eventuellt skaffa in relevant material från annat håll. 

Anna och läraren i engelska möttes därefter igen för att tillsanunans gå igenom vad 
.AJ;ma hade kommit fram till under den föregående veckan. Därmed kunde läraren få 
klart för sig vilka förslag på arbetsområden som eleverna kunde få med hänsyn till de 
resurser som Lövdalsgymnasiets bibliotek hade att erbjuda i det här sammanhanget. 

Sedan träffades engelska-läraren och Anna en gång till, innan det blev dags for eleverna 
att besöka biblioteket, for att se till att materialet fanns tillgängligt i biblioteket och göra 
eventuella kopior. Vid det tillfållet så plockade de emellertid inte fram allt material utan 
kontraHerade enbart tillgängligheten. Läraren var väl medveten om att det kan vara 
jobbigt för bibliotekspersonalen när det kommer trettio elever på en gång till biblioteket 
som helst vill ha hjälp på direkten och hade därfår lektion med halva klassen medan den 
andra halvan var i biblioteket där Anna kunde koncentrera sig på att i lugn och ro hjälpa 
några elever i taget. 

När de hade arbetat i relativt många veckor med det här arbetsområdet fick Anna vara 
med på redovisningen och hon anser att hon kunde uppleva arbetet som en helhet med 
en början respektive ett slut och de gjorde dessutom en utvärdering efteråt. Läraren i 
engelska berättade sedan for henne att det var en givande, rolig och lärorik process men 
att det kan vara svårt att orka med att göra det mer än en gång per termin eftersom det 
kräver så mycket arbete som dessutom är så intensivt. 

Bibliotekets resurser 

Anna menar att dagens ekonomiska läge gör det ännu lättare än tidigare att motivera 
varför Lövdalsgymnasiets bibliotek kan användas som pedagogiskt hjälpmedel, 
eftersom lärarna inte har samma möjligheter som tidigare att köpa läromedel och 
därmed f'ar ett ökat behov av att använda bibliotekets gemensanuna resurser. 
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Användningen av Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel har 
utvecklats väldigt mycket hela tiden och därför börjar bibliotekspersonalen tycka att den 
växande efterfrågan på biblioteket är svår att klara av med de resurser som 
biblioteksverksamheten har till förfogande· idag. 

Anna har beskrivit de år då hon arbetat på Lövdalsgymnasiets bibliotek som att det först 
gällde att bli insatt i arbetsuppgifterna och sedan skulle biblioteket byggas om och då 
var förväntningarna stora på det nya gymnasiebiblioteket från hennes sida. Sedan Anna 
började arbeta i den nuvarande bibliotekslokalen menar hon att biblioteksverksamheten 
har ökat med ungefår 400 % samtidigt som bibliotekets personalresurser inte har 
förändrats någonting utan fortfarande är samma som före inflyttningen i den nya 
bibliotekslokalen. 

Anna beskriver det som "det eviga dilemmat" (Anna) att bibliotekets resurser aldrig 
räcker till. Det kan t ex komma flera klasser till Lövdalsgymnasiets bibliotek som ska 
göra arbeten om ungefår samma sak. Att köpa in klassuppsättningar av sådana böcker 
som exempelvis Franska Revolutionen tycker Anna är orimligt. Istället vill hon 
tillsammans med lärarna på Lövdalsgymnasiet försöka komma fram till lämpliga 
arbetsmetoder i dessa sammanhang. 

Det finns en viss risk med att få höra mycket positiva omdömen om biblioteket, 
eftersom det kan leda till att nästan allting placeras där såsom elevtelefoner, kopiering 
och yrkesvägledning. Anna har hittills upplevt det som enbart positivt att 
Lövdalsgymnasiets bibliotek upplevs "som ett centrum, ett hjärta och en stor gemensam 
central"· (Anna) och därför i princip accepterat nya förslag som har ökat bibliotekets roll 
i skolan. Nu menar emellertid Anna att bibliotekspersonalen upplever att det finns en 
gräns för hur mycket de kan göra. Anna försöker emellertid att vara ganska flexibel i det 
här sammanhanget och provar därför gärna en ide innan hon fattar ett definitivt beslut. 

Artikelsök används i mycket stor utsträckning, medan Anna tycker sig ha märkt ett 
mindre behov av LIBRIS jämfört med för några år sedan, vilket hon motiverar med att 
specialarbetena har minskat i omfång och därför behöver eleverna inte söka så mycket 
avancerad litteratur. 

Anna har funnit ett stort stöd från såvällärare som skolledning beträffande placeringen 
av nya informationskällor där Lövdalsgymnasiets bibliotek hela tiden är 
utgångspunkten. När en uppkoppling till Internet har diskuterats på Lövdalsgymnasiet 
har biblioteket beskrivits som den självklara platsen där man ska kunna söka 
information via Internet och som dessutom prioriteras före Lövdalsgymnasiets 
datasektion. Anna menar emellertid att även datasektionen senare kommer att få en 
uppkoppling till Internet via det gemensamma nätverket. 

Såväl Lövdalsgymnasiets bibliotek som bibliotekarien själv är på sätt och vis läromedel, 
eftersom det står på kontoplaner osv. och dessutom får Anna lön genom att räknas som 
läromedel. 
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Anna definierar emellertid läromedel i vardagliga sammanhang som det som 
Lövdalsgymnasiets lärare köper in och betalar via läromedelskontot, vilket medför 
klassuppsättningar av material så att alla i en klass kan få varsitt exemplar. Anna menar 
att hon inte är direkt inblandad i hanteringen av läromedel, eftersom hon i princip inte 
köper in läromedel och de sedan förvaras på respektive ämnesinstitution i skolan. 

Samtidigt är det emellertid så att Anna har kännedom om vilka läromedel som finns på 
Lövdalsgymnasiet och hon har tillgång till dem för att vid behov kunna låna ut dem. 
Anna har ett exemplar av de flesta av Lövdalsgymnasiets läromedel inne på sitt 
arbetsrum, men hon menar att läromedlen bara lånas ut i undantagsfall. Ett exempel på 
en situation då det kan vara aktuellt för Anna att låna ut läromedel är om någon vill 
studera något i en lärobok som den personen använde förra året och inte har kvar den 
längre. Anna motiverar varför det inte finns några läromedel utplacerade i 
bibliotekslokalen dels med att de försvinner om de placeras där och dels att det inte 
känns meningsfullt p g a att dessa läromedel finns i klassuppsättningar. A V -material och 
liknande förvaras inte heller i Lövdalsgymnasiets bibliotek utan det finns också 
utplacerat på respektive ämnesinstitution där lärarna sköter hanteringen av det hela. 

Litteratur från institutionen for samhällsvetenskap, ekonomi och historia som de saknar 
fulla klassuppsättningar av har omplacerats till biblioteket. Meningen är att dessa böcker 
förhoppningsvis ska kunna komma till bättre användning i biblioteket än uppe på 
institutionerna. Dessutom, menar Anna, går ju många ämnen in i varandra och då kan 
det vara bra att ha tillgång till litteratur från olika ämnen på en och samma plats 
samtidigt som hon tycker att hon har större möjligheter att hålla reda på nyutkommen 
litteratur jämfört med vad lärarna har uppe på institutionerna. Anna kan på ett mycket 
enkelt sätt få fram information om nyutkommet material inom ett ämnesövergripande 
område som t. ex. miljövård. Lärarna kommer också till henne för att få mycket hjälp i 
dessa sammanhang. Det kan då handla om vilken typ av litteratur som är utgiven inom 
det aktuella ämnesområdet och vad som det eventuellt skulle vara möjligt att köpa in lite 
mer av till Lövdalsgymnasiets bibliotek. Lärarna ger emellertid också Anna många tips 
och förslag i det här sammanhanget. 

· 5.3.2 Kanslistens perspektiv 

Maria har en positiv inställning till Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt 
hjälpmedel och hon tror att det är en betydelsefull tillgång för elever med exempelvis 
alla böcker som de kan få komma för att låna när de så önskar. Maria har svårt att 
komma på någonting direkt negativt som rör bibliotekets pedagogiska roll, men hon 
anser att det vore en dröm med fem bibliotekarier med möjlighet att hjälpa eleverna. 

Maria berättar att hennes huvudsakliga arbetsuppgifter i stora drag är att sköta den 
formella lånehanteringen av böcker och ta hand om alla inkommande tidningar genom 
att pricka av dem osv. samt att ge eleverna lite vägledning vid sådana tillfållen då Anna 
inte är i biblioteket. Det kan då t ex handla om att visa elever till relevant hyllplacering 
så att de sedan kan söka vidare på egen hand åtminstone tills dess att Anna kommer 
tillbaka eller att orientera elever lite om hur de kan söka i den datorbaserade katalogen 
som finns i biblioteket. 
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5.3.3 Gymnasielärarnas perspektiv 

I det här avsnittet har jag samlat synpunkter och erfarenheter som tolv av lärarna på 
Lövdalsgymnasiet har framfört i samband med kvalitativa intervjuer om 
Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel. 

Övergripande 

Samtliga tolv intervjuade lärare anser att eleverna via Lövdalsgymnasiets bibliotek kan tå 
tillgång till hjälpmedel som kan fungera som komplement till andra resurser som de 
använder sig av i skolarbetet, vilket gör att de rar fler valmöjligheter och fler 
informationskällor att välja på. Detta uttrycker Ove på följande sätt: 

11Ja, det... för att skapa den här möjligheten till val av en mångfald källor. 
Alltså annars blir det så att säga ensidigt. Det är ju det för att göra 
läroboken eller läromedlet, det tillfålligt valda, för dominant. Det är ju det 
som ... då är ju biblioteket den enda möjligheten så att säga n (Ove). 

Några lärare menar dessutom att eleverna genom att använda Lövdalsgymnasiets 
bibliotek kan lära sig att utveckla sina fårdigheter beträffande exempelvis 
informationssökning och utveckla goda biblioteksvanor. 

Lars motiverar detta med natt vi lever ju i ett informationssamhälle och 
informationen finns ju runtomkring oss. Men det gäller att välja, det gäller 
att sovra, det gäller att värdera och därför är det då väldigt bra där det 
·finns då, jag tänker på historia att det inte bara är en historisk 
uppslagsbok utan det finns flera stycken så att man kan se hur olika 
författare och kanske då från olika världsdelar viktar det hela. För att det 
beror vilka infallsvinklar man har hur man beskriver då ett historiskt 
skeende och det är väldigt viktigt att man ska sedan då kunna se vad var 
det viktiga, vad var det som hände. Det kanske inte riktigt stämmer med 
vår lärobok och att man är källkritisk också, att man övar upp det och det 
tror jag också blir allt viktigare nu när man jobbar då med CD-ROM, 
Enearta och Internet framförallt, va. Så man kan se, vem är det som har 
skrivit det här, vem är avsändaren. Jag kan inte bara liksom ta det rätt 
upp och ner11 (Lars). 

En del lärare har även tydligt hänvisat till läroplanen i sina motiveringar angående 
gyronasiebibliotekets betydelse för elevernas inlärning, vilket exempelvis framgår som en 
del av följ ande citat från Berit: 

11Jo, det är ju att... vi kan ju inte erbjuda om jag säger klassrummets ram 
material så att det räcker och sedan överhuvudtaget det här med att lära 
sig att söka information och det är det de måste sedan vidare i livet 
också. Så att det är ju viktigt att de lär sig det så tidigt som möjligt och 
sedan står det också i läroplanen nu att de ska ju kunna söka information 
och bearbeta den ... 11 (Berit). 
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Biblioteksbesök 

Samtliga lärare har givit exempel på användningen av Lövdalsgymnasiets bibliotek som 
hjälpmedel i den egna pedagogiska verksamheten och satt in detta i det sammanhang som 
deras totala undervisning utgör på följande sätt: 

Berit beskriver sin undervisningsmetodik som blandad där strävan är att åtminstone 
forsöka variera lektioner av mer föreläsande karaktär med olika typer av gruppuppgifter 
där eleverna helt enkelt "måste lära sig att hitta egen information eller söka" (Berit) och 
hon menar att arbetsuppgifternas karaktär avgör i vilken utsträckning eleverna rar besöka 
biblioteket på lektionstid. I regel så gäller det sådana sammanhang då eleverna f'ar 
disponera tiden som de själva vill och avgöra på egen hand var de behöver arbeta med 
uppgifter i grupp respektive individuellt av lite mer omfattande karaktär. Då tär eleverna 
gå hur de vill och även besöka huvudbiblioteket om de så önskar, vilket har förekommit 
om de inte har hittat vad de sökt på Lövdalsgymnasiets bibliotek. Eleverna f'ar 
exempelvis själva besöka biblioteket när de ska skriva recensioner på böcker som de har 
läst och söka information om forfattaren samt kanske även läsa sådant som andra har 
skrivit om dessa böcker. När eleverna ägnar sig åt läsning av skönlitteratur respektive 
informationssökning for olika typer av arbetsuppgifter får de också besöka biblioteket 
som alltså kan fungera som arbetsplats för dem i samband med såväl individuellt arbete 
som gruppuppgifter. I ämnet tyska är det emellertid mest institutionens material som 
kommer till användning. 

Lars ser biblioteket som en pedagogisk resurs när det gäller att stimulera eleverna att 
söka kunskap på egen hand och därför integrerar han biblioteket i sin pedagogiska 
verksamhet i ganska hög grad. Han anser sig ha en ganska flexibel metodik med en så 
bred blandning som möjligt av olika läromedel och han berättar att eleverna iar besöka 
biblioteket på lektionstid i de sammanhang då det är aktuellt och finns behov av det, 
vilket exempelvis kan vara i samband med att ett visst arbetsområde har kommit igång 
och de ges möjlighet att besöka biblioteket i den utsträckning de själva vill. 
Lövdalsgymnasiets bibliotek används således inte som pedagogiskt hjälpmedel ett visst 
antal timmar vatje vecka, utan det kan t ex gå en hel vecka då i stort sett ingen 
pedagogisk verksamhet är forlagd dit. I andra sammanhang däremot kan biblioteket 
användas som hjälpmedel flera dagar i rad och kanske även flera gånger per dag. När 
elever ska söka kunskap på egen hand, i par eller i en lite större grupp kan 
Lövdalsgymnasiets bibliotek fungera som ett mycket viktigt hjälpmedel. I ämnet svenska 
kan läroboken emellertid betraktas som basläromedlet, men detta kompletteras sedan 
med biblioteket, elevernas ideer osv .. 

Siv menar att Lövdalsgymnasiets bibliotek mest används som pedagogiskt hjälpmedel i 
ämnet samhällskunskap, där det fungerar som komplement till tidningar, tidskrifter, 
läroboken, TV, video respektive samhället. Elever tär göra olika arbetsuppgifter i 
samhällskunskap bl a för att komplettera läroboken som snabbt blir inaktuell. 
Lövdalsgymnasiets bibliotek har stor betydelse i pedagogiska sammanhang inom ämnena 
historia och samhällskunskap. I ämnet svenska är behovet mindre eftersom det är lättare 
att hålla sig mer till läroböckerna där p g a att det helt enkelt finns mer lättillgänglig 
litteratur i det ämnet. 
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Klas låter sina elever få besöka Lövdalsgymnasiets bibliotek på lektionstid i samband 
med minst en stor uppgift per termin och ämne där biblioteket då utgör den huvudsakliga 
informationskälla som eleverna rar sin kunskap ifrån. En kurs i engelska c kan ses som ett 
exempel på detta for den grundade sig huvudsakligen på elevernas självständiga arbeten 
och i samband med den kursen var gyronasiebiblioteket den enda informationskällan for 
många av eleverna. Vissa perioder används biblioteket mycket intensivt då eleverna är 
där i princip varje lektion, men det kan även förekomma perioder då det inte besöks 
överhuvudtaget. Klas tror att Lövdalsgymnasiets bibliotek används som pedagogiskt 
hjälpmedel med vatje elevgrupp i genomsnitt minst en gång i veckan sett över ett läsår 
och i de sammanhangen då det utgör den huvudsakliga informationskällan for eleverna så 
undervisar Klas om presentation respektive skriftlig dokumentation relaterad till 
elevernas egna arbeten. 

Gun berättar att Lövdalsgymnasiets bibliotek utgör ett pedagogiskt hjälpmedel i samband 
med elevernas egna arbeten. Då rar eleverna en viss tidsperiod på sig att åstadkomma ett 
resultat, men de får själva bestämma när de ska arbeta med uppgiften, vilket medför att 
de kan vara i biblioteket vid väldigt olika tidpunkter. Lövdalsgymnasiets bibliotek 
används emellertid inte alltid som pedagogiskt hjälpmedel, utan det är i samband med att 
eleverna får ägna sig åt laborativa uppgifter eller eget arbete som de rar väldigt många 
möjligheter att besöka biblioteket på lektionstid. Gun anser att biblioteket underlättar 
arbetet for såväl henne som för eleverna, men framförallt för eleverna som inte behöver 
gå från skolan för att få tag på ett bibliotek. 

Ove ser Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel då det gäller 
möjligheterna att använda sökande moment i undervisningen. Biblioteket fungerar som 
ett komplement till tillfålligt inköpta läromedel, men såväl olika metoder som olika 
resurser används med hänsyn till elever, sammanhang och material. Eleverna får då 
besöka biblioteket på lektionstid i samband med tema-arbeten for att samla information 
från flera källor och for övrigt kan de få gå dit när det finns behov respektive tillfålle till 
det. 

Tord menar att det framforallt är i samband med ett kursmoment i naturkunskap som 
Lövdalsgymnasiets bibliotek används som pedagogiskt hjälpmedel. Eleverna får då 
tillfälle att arbeta självständigt med ett grupparbete under en viss tidsperiod där såväl 
gyronasiebiblioteket som kommunens huvudbibliotek kan komma till användning. 
Läroböckerna är annars de viktigaste läromedlen, men dessa behöver kompletteras med 
annat material, eftersom det är otillräckligt med enbart läroböcker samtidigt som 
bristande kvalitet i vissa fall medfor ett behov av att sovra respektive komplettera. I 
naturkunskap används även t ex videofilmer och det förekommer en del genomgångar 
med eleverna. I fYsik består metodiken mest av laborationer, genomgångar och 
räkneövningar och det är liknande metodik i matematik bortsett från laborationerna. 
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Asa menar att eleverna får besöka Lövdalsgymnasiets bibliotek i relativt stor utsträckning 
på lektionstid även om det varierar beroende på vilket ämnesområde det gäller. Eleverna 
iar besöka biblioteket i störst omfattning när det gäller marknadsföring respektive turism
och reseservice i syfte att ägna sig åt informationssökning eller .använda det som 
arbetsplats. Inom ämnesområdet turism- och reseservice får eleverna söka information 
via t ex artiklar respektive böcker då de håller på med projektarbeten om resmål i 
Sverige, Europa samt andra delar av världen. Undervisningsmetodiken varierar i hög 
grad beroende på ämnesområdet, men strävan har varit att forsöka öka inslagen av 
probleminriktad undervisning där problemlösning respektive informationssökning ingår. 
Marknadsföring är ett ämnesområde där den probleminriktade metodiken används 
mycket i samband med projekt där eleverna iar ägna sig åt informationssökning på egen 
hand för att sedan göra skriftliga rapporter. Inom ämnesområdet redovisning, som har en 
matematisk inriktning, används Lövdalsgymnasiets bibliotek inte speciellt mycket som 
pedagogiskt hjälpmedel, men det kan förekomma att det fyller en funktion när det gäller 
årsredovisningar, eftersom det inte finns så många sådana på ämnesinstitutionen. 

Nils beskriver sin undervisningsmetodik på följande sätt: 

11Jag skulle nog vilja säga att jag forsöker organisera en 
inlärningssituation som gör att eleverna kommer in i att själva ta till sig 
kunskaper" (Nils). 

F ör att åstadkomma detta brukar Nils sätta upp ett mål for eleverna och även ange vilka 
ramar som gäller för att nå detta mål och sedan iar eleverna forsöka lösa uppgiften på det 
sätt som de själva önskar där de då kan använda Lövdalsgymnasiets bibliotek som 
hjälpmedel. Nils forsöker även hjälpa eleverna med att strukturera vad de ska göra och 
ge dem. lite vägledning medan de håller på att lösa arbetsuppgiften. Det är främst inom 
ämnesområdet marknadsföring som biblioteket används som pedagogiskt hjälpmedel, 
men eleverna får besöka det även i andra sammanhang då de kan tänkas ha behov av det 
på lektionstid, vilket inom en del moment innebär när helst de vill. Nils kan emellertid 
inte se något skäl att besöka biblioteket inom exempelvis avsnittet bokföring i årskurs 
två. 

Per forsöker att inte bedriva alltfor mycket katederundervisning, men han anser att det 
behövs en blandning av olika metoder och att olika typer av genomgångar och så är 
något som förekommer. 

n Som lärare är de viktigaste arbetsuppgifterna att få eleverna att bölja 
lära sig. Jag ser inte min uppgift som att proppa i dem en massa 
kunskaper eller jag vill få dem att ... jag vill starta en process i dem att de 
söker kunskaper så att säga och jag vill hjälpa dem med det som coach 
mera då" (Per). 
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Per menar att det periodvis kan bli frågan om en ganska intensiv användning av 
Lövdalsgymnasiets bibliotek medan det i princip inte används alls i andra sammanhang. 
Han låter sina elever arbeta mycket självständigt där det då bl a handlar om att hålla på 
med informationssökning. Eleverna har ganska stor frihet där de åtminstone inom en del 
ämnen kan få hämta information från Lövdalsgymnasiets bibliotek respektive samhället. I 
samband med grupparbeten kan biblioteket användas som pedagogiskt hjälpmedel genom 
att det då förekommer att elever sitter där och arbetar. Eleverna får i övrigt besöka 
biblioteket på lektionstid när behov av det uppstår. 

Hans menar att betydelsen av Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel i 
hög grad beror på vilka kurser det gäller, vilket kan skifta från år till år. Biblioteket har 
fungerat som pedagogiskt hjälpmedel framforallt då det gäller en fördjupningskurs i 
årskurs tre, men används fOr tillfållet inte i pedagogiska sammanhang. I samband med 
den här fördjupningskursen har lektionen helt enkelt forflyttats till biblioteket som då har 
fått fungera som klassrum for de 10-12 elever som har gått kursen samtidigt under 3-4 
efterföljande lektioner. Eleverna har i det här sammanhanget fått uppgifter av 
undersökande karaktär och då plockat fram en del fakta i gymnasiebiblioteket. 

Ulf informerar sina elever om vad de kan finna i gymnasieskolans bibliotek och vad som 
kan vara lämpligt att söka. Han berättar att Lövdalsgymnasiets bibliotek främst kommer 
till användning i samband med en instuderingsdel som finns på varje kurs i naturkunskap. 
Eleverna får då ägna sig åt exempelvis litteratursökning i biblioteket. Den lektionstid som 
används till dessa litteratursökningar motsvarar ungefar två lektioner omfattande en och 
en halvtimme vardera. Utöver detta kan eleverna behöva använda t ex en eftermiddag 
kombinerad med ett antal håltimmar åt litteratursökningar i biblioteket. Användningen av 
Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel utgör ett komplement till 
lärobok respektive aktuella stenciler hämtade ur dagstidningar. I naturkunskap är 
behovet av biblioteket störst, medan läroböckerna är mer dominerande i såväl kemi som 
matematik. 

Samtliga lärare har berättat om sin roll i Lövdalsgymnasiets bibliotek i samband med att 
deras elever befinner sig där och de flesta brukar på ett eller annat sätt besöka sina elever 
i biblioteket for att vid behov ge dem lite handledning. 

Några av lärarna brukar inte alls vara med eleverna i biblioteket eller åtminstone i mycket 
liten utsträckning. Gun är exempelvis inte så mycket tillsammans med sina elever i 
Lövdalsgymnasiets bibliotek, vilket hon dels motiverar med att eleverna enligt läroplanen 
ska söka själva och dels med att det är omöjligt att befinna sig överallt när man har elever 
som arbetar på lite olika nivåer. 

Per har guidat elever i gymnasiebiblioteket, men han är inte så ofta tillsammans med sina 
elever i Lövdalsgymnasiets bibliotek och han tycker att det finns for lite plats där för att 
låta en hel klass gå dit på en gång. När eleverna grupparbetar kan det förekomma att de 
väljer biblioteket som sin arbetsplats och då brukar emellertid Per besöka dem där. 
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I samband med sökande moment i undervisningen brukar Ove forsöka följa med · sina 
elever till biblioteket eftersom han vill se hur de gör när de arbetar respektive söker. 

Asa menar att det varierar från moment till moment hur mycket hon är tillsammans med 
sina elever i Lövdalsgymnasiets bibliotek, eftersom ämnena har så olika karaktär. När 
hon är i biblioteket brukar hon vägleda eleverna då de söker information. Eleverna 
brukar emellertid ofta tå besöka biblioteket på egen hand eftersom undervisningen 
bedrivs i en byggnad och biblioteket ligger i en annan. 

När eleverna håller på med arbetsuppgifter i biblioteket är Siv tillsammans med dem där 
om det är så att samtliga elever är där. Hon menar att det ibland är så att eleverna 
studerar på lite olika ställen i skolan, vilket exempelvis kan medfora att hon tår gå mellan 
klassrummet, datasalen och biblioteket. Siv anpassar sig helt enkelt till var eleverna väljer 
att sitta och hon uppskattar att elevernas biblioteksbesök i samband med hennes lektioner 
motsvarar cirka 15-20 % av hennes totala undervisningstid. 

Klas forsöker vara hos sina elever i Lövdalsgymnasiets bibliotek när det är sådana 
arbetspass där eleverna ska söka information på egen hand. Han anser emellertid att det 
kan vara svårt att vara med eleverna i biblioteket i samband med introduktionen av ett 
visst moment. Några elever kan nämligen behöva lite extra hjälp i klassrummet for att 
komma igång med sina uppgifter och då kan det bli så att de flesta eleverna i bötjan 
samlas i biblioteket medan Klas är kvar i klassrummet tillsammans med ett fåtal elever. 
Klas anser emellertid att det är viktigt att inte vara for snabb med att hjälpa eleverna i 
biblioteket, eftersom han tror att det är bra om de får tänka och prova lite själva forst for 
att de ska kunna vänja sig vid att söka. 

Tord har beskrivit sin egen roll beträffande handledning i Lövdalsgymnasiets bibliotek i 
samband med ett grupparbete. Han berättar att grupparbetet brukar inledas med en kort 
samling i klassrummet och därefter får eleverna arbeta fritt i sina respektive grupper. 
Sedan brukar Tord vänta ett tag med sitt biblioteksbesök som syftar till att se hur det går 
for eleverna och när det är klart återvänder han till klassrummet for att finnas till hands 
på en central plats med möjlighet att exempelvis kunna hjälpa en del elever med 
kopiering osv. Därefter gör Tord några kortare besök i biblioteket bl a for att orientera 
sig lite om de arbeten som eleverna gör när de sitter tillsammans i grupper. Genom en 
dialog med eleverna forsöker Tord skaffa sig en bild av det aktuella läget, planering och 
vilka böcker som eleverna har for avsikt att använda som källor samt eventuellt ge lite 
tips. 

Berit är periodvis i Lövdalsgymnasiets bibliotek tillsammans med sina elever och det är 
ofta i de sammanhangen när eleverna arbetar i grupp som hon forsöker att vara med dem 
i biblioteket. Men hon menar också att detta kan vara svårt, eftersom de i regel är 
utspridda på lite olika ställen i skolan, vilket medfor att hon sällan är hos dem hela tiden. 
Berit forsöker även vara i biblioteket när eleverna arbetar individuellt och läser böcker 
respektive skriver recensioner. Ibland hjälper Berit eleverna att hitta material, men 
mestadels går hon runt for att orientera sig om vad de håller på med och forsöker 
besvara frågor som eleverna har. 
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Ulf brukar oftast låta eleverna få ägna sig åt litteratursökningar i Lövdalsgymnasiets 
bibliotek utan att han är med dem där och han menar att bibliotekarien hjälper eleverna i 
biblioteket. Om det emellertid är något speciellt som eleverna vill ha hjälp med så foljer 
Ulf med dem till biblioteket. I annat fall så finns han i det hus som ämnesinstitutionen 
ligger i och då rar eleverna komma till honom om de behöver hjälp. 

Lars är periodvis tillsammans med sina elever i Lövdalsgymnasiets bibliotek när 
arbetsuppgifterna är lämpade för att vara där och vid sådana tillfållen brukar han gå runt 
och hjälpa sina elever. 

Samverkan med bibliotekarien 

De tolv intervjuade lärarna har allihop berättat om sitt eventuella samspel med 
bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet och samtliga lärare har någon form av kontakt med 
bibliotekarien i pedagogiska sammanhang, men dess omfattning och karaktär varierar. 

De flesta lärarna berättar exempelvis att de brukar meddela och/eller informera 
bibliotekarien inför eventuella kommande elevbesök i Lövdalsgymnasiets bibliotek. Det 
handlar inte om något formellt regelbundet samarbete utan snarare om tillfålliga 
kontakter med bibliotekarien vid behov. De informella kontaktema mellan lärarna och 
bibliotekarien verkar vara dominerande. Det finns emellertid några exempel på samarbete 
av lite mer formell karaktär. 

Några lärare brukar ge bibliotekarien skriftlig information med någon form av planering 
relaterad . till ett kommande arbetsområde med gyronasiebiblioteket som pedagogiskt 
hjälpmedel. Denna skriftliga planering kan exempelvis beskriva elevernas arbetsuppgifter 
och tidigare använd litteratur samt ramar för elevernas aktiviteter i gymnasiebiblioteket. 
Det kan också gå till så att lärare i samband med biblioteksbesök önskar ta del av 
bibliotekariens synpunkter angående tillgången på relevant material i förhållande till en 
viss planering samt vad som kan gå att införskaffa från annat håll. 

Lars menar att han på den skola som han arbetade förut hade ett ganska intensivt 
samarbete med bibliotekarien. och då låg biblioteket endast cirka tjugo meter ifrån 
klassrummet. Till viss del samarbetar Lars med bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet, men 
det är lite mer tungarbetat här, enligt Lars, med tanke på att skolan består av flera 
byggnader och bibliotekets läge inte är riktigt lika bra som det han har tidigare erfarenhet 
av. 

Gun har inget regelbundet samarbete med Lövdalsgymnasiets bibliotekarie, utan det 
handlar snarare om mer periodvisa tillfålliga kontakter när behov uppstår. Hon kan 
exempelvis ringa och förbereda bibliotekarien på att en grupp elever kan komma att 
besöka biblioteket t ex kommande vecka för att ägna sig åt ett visst arbetsområde. 
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Ove menar att det formella samarbete som han har med bibliotekarien avser den 
planerade introduktionen om Lövdalsgymnasiets bibliotek som eleverna iar. För övrigt 
samarbetar han med bibliotekarien vid behov och då blir det i regel på ett ganska 
informellt sätt. 

Klas tycker själv att han samarbetar mycket med bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet och 
han brukar exempelvis försöka att hinna förbereda bibliotekarien innan det är dags för att 
använda gyronasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel. Klas kan exempelvis meddela 
bibliotekarien i forväg att det vid vissa tider kan komma in en klass till biblioteket for att 
arbeta med uppgifter som Klas har gett dem. I sådana sammanhang brukar han även 
informera bibliotekarien lite om den planering som han har gjort upp innehållande bl a 
arbetsuppgifter till eleverna och ramar för elevernas aktiviteter i Lövdalsgymnasiets 
bibliotek. Klas uppskattar att bibliotekarien brukar delta på ämneskonferenserna i 
svenska och han menar att han har en kontinuerlig kontakt med bibliotekarien, vilket kan 
medföra attitydförändringar beträffande uppläggningen av gymnasiebibliotekets 
funktioner. 

Siv samarbetar med bibliotekarien exempelvis inför arbeten där eleverna kommer att fä 
vara i biblioteket. Det kan då fungera så att hon ger bibliotekarien skriftlig information 
om elevernas arbetsuppgifter och sådan litteratur som kommit till användning tidigare. 
Siv påpekar också att denna information främst är avsedd för eleverna, men 
bibliotekarien far alltså också ta del av detta. 

Asa har ännu inte ett särskilt omfattande samarbete med bibliotekarien, men de kontakter 
som förekommer gäller bl a tidskrifter och information som Asa efterfrågar. Det kan t ex 
ibland vara så att bibliotekarien vill titta i någon/några av ämnesinstitutionens tidskrifter 
och Aså har bett bibliotekarien om hjälp för att fä fram information om Tjeckien. Asa 
brukar träffa bibliotekarien vatje dag i informella sammanhang då de kan hinna samtala 
lite med varandra. 

Inför större arbeten brukar Nils ta upp planeringen av detta med bibliotekarien för att få 
en uppfattning om vad Lövdalsgymnasiets bibliotek har för relevant material och vad 
som eventuellt går att införskaffa. När han har en elevgrupp så brukar han ha en 
genomgång med bibliotekarien om hennes önskemål beträffande användningen av 
biblioteket 

Per samarbetar en del med bibliotekarien, men inte när det gäller själva planeringen av 
undervisningen såsom lektionsuppläggning och liknande. Det kan emellertid förekomma 
ibland att han har lite diskussioner om lämplig strategi beträffande användningen av 
Lövdalsgymnasiets bibliotek i pedagogiska sammanhang. För övrigt handlar samarbetet 
exempelvis om samordning av inköp när det gäller tidningar för att undvika dubbelinköp 
och att Per har kommit med förslag om eventuellt bokinköp. Per ordnade dessutom 
tillsammans med bibliotekarien så att Lövdalsgymnasiets bibliotek, efter rektorns 
godkännande, fick en elevtelefon som har medfört att eleverna kan ringa utan att behöva 
springa in på ämnesinstitutionen. Nils brukar samtala med bibliotekarien om t ex lämpliga 
lösningar på problem och uppgifter vid sina besök i gyronasiebiblioteket Dessutom har 
han överlåtit några böcker till bibliotekarien som han inte önskade ha kvar uppe på 
ämnesinstitutionen. 
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Ulf samarbetar inte så mycket med bibliotekarien, men han brukar för det mesta meddela 
henne innan det är dags för eleverna att göra litteratursökningar i biblioteket. När 
bibliotekarien blir informerad om detta brukar hon föreslå att eleverna ska få besöka 
biblioteket i smågrupper för att hon ska få bättre förutsättningar att hjälpa eleverna med 
olika typer av sökningar och bibliotekarien brukar sedan vägleda eleverna när de kommer 
till biblioteket. 

Några av de intervjuade lärarna på Lövdalsgymnasiet samspelar emellertid i mycket liten 
utsträckning med bibliotekarien. 

Bibliotekets resurser 

Lärarna har i samband med intervjuerna framfört sina synpunkter på respektive 
erfarenheter av de befintliga resurserna i Lövdalsgymnasiets bibliotek och några av dem 
har även berättat om önskemål inför framtiden som kan relateras till de nuvarande 
resurserna i gymnasiebiblioteket. 

En del lärare har framfört sina synpunkter angående den nuvarande bibliotekslokalen 
enligt följande: 

Lars tycker det är viktigt att ett bibliotek har en central placering i skolan. Han menar 
därför att i samband med att man bygger nya skolor kan man placera biblioteket så att 
det är möjligt att gå igenom det med lokalerna för skolans andra verksamhetsgrenar 
runtom _själva bibliotekslokalen som därmed blir mycket lättillgänglig. Lars vill med andra 
ord att biblioteket ska ligga som "navet i ett hjul" (Lars) med andra verksamhetsgrenar 
runtomkring. 

Klas vill att bibliotekslokalen ska vara större än vad den är idag bl a eftersom det i regel 
är många som besöker Lövdalsgymnasiets bibliotek och det behövs mer utrymme för att 
underlätta såväl grupparbete som arbete på egen hand i biblioteket. Klas anser att fler 
studieplatser i biblioteket kan hjälpa eleverna att utveckla en studievana inför exempelvis 
framtida högskolestudier. 

Per vill att bibliotekslokalen ska vara större och att det ska finnas fler möjligheter för 
såväl elever som lärare att kunna få sitta i lugn och ro i exempelvis några smårum och 
Ove tror att bibliotekslokalen med datorplatser respektive läsplatser kan komma att få en 
lika viktig funktion som klassrummet i framtiden. Bibliotekslokalen i sin helhet med 
närheten till material och hjälp samt behagliga stämning kan, enligt Berit, få eleverna att 
ibland välja biblioteket framför klassrummet. 
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Några av gymnasielärarna har framfort foljande synpunkter och önskemål beträffande 
bibliotekspersonalen: · 

Berit anser att personalen i Lövdalsgymnasiets bibliotek är hjälpsam och tillmötesgående 
och som exempel på det nämner hon att det i regel brukar fungera utmärkt även om det 
ibland blir så att hon inte kan folja med sina elever till biblioteket eftersom några elever är 
kvar i klassrummet. Bibliotekarien ser hon som en resurs for eleverna när det exempelvis 
gäller informationssökning och boktips. 

Nils ser bibliotekarien som en viktig resurs i gymnasieskolans bibliotek och när han är i 
Lövdalsgymnasiets bibliotek brukar han samtala med bibliotekarien om sådant som han 
anser att han behöver bibliotekariens hjälp med. 

Klas tycker att bibliotekarien är bra på att hjälpa eleverna om de kör fast i sitt sökande i 
biblioteket och han anser dessutom att bibliotekarien är mycket duktig då det gäller att 
finna andra källor via bibliotek om det är något som eleverna vet att de säkert vill ha. 
Klas tror att bibliotekarien är den viktigaste resursen for eleverna i Lövdalsgymnasiets 
bibliotek dels genom att hon hjälper respektive vägleder dem i biblioteket när eleverna 
har behov av det och dels genom att hon kan låna hem material från andra bibliotek till 
eleverna. Klas betraktar bibliotekarien som en andra lärare på Lövdalsgymnasiet 

Asa anser, precis som Klas, att bibliotekarien är den viktigaste resursen for eleverna i 
biblioteket genom att hon exempelvis orienterar eleverna i Lövdalsgymnasiets bibliotek 
och visar dem lämpliga hyllor respektive böcker där de kan tänkas finna relevant 
information. 

Siv menar att det behövs någon pedagog i biblioteket som alltid är där for att motverka 
att eleverna använder felaktiga arbetsmetoder. Hon anser nämligen att det behövs mer 
personal, forutom läraren och den nuvarande bibliotekspersonalen, for att hjälpa trettio 
elever att komma igång eftersom många av dem kan behöva en hel del hjälp och 
dessutom är otåliga. Gun anser i likhet med Siv att det finns behov av någon mer 
kompetent person, forutom den nuvarande bibliotekspersonalen, som är verksam i 
Lövdalsgymnasiets bibliotek. 

Lars framhåller bibliotekariens betydelse i santband med boktips, men anser även att 
bibliotekarien kan utgöra ett viktigt stöd i samband med sökningar i Artikelsök och Tord 
anser att Lövdalsgymnasiets bibliotek har en bra bibliotekarie som kan ge eleverna god 
vägledning. 

Några exempel på synpunkter beträffande litteraturen i Lövdalsgymnasiets bibliotek: 

Facklitteratur i gyronasiebiblioteket betraktas av de flesta av de intervjuade lärarna som 
en viktig resurs och bibliotekets uppslagsverk betraktas av flera lärare som väsentliga 
exempelvis när eleverna ska söka infonnation av olika slag. 

Hans anser att uppslagsböcker och faktaböcker av olika slag är viktiga delar av beståndet 
som har använts som resurser i pedagogiska sammanhang. Han anser att faktaböcker 
eller litteratur inom vissa specialområden är väsentliga resurser i biblioteket. 
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Klas poängterar betydelsen av en rejäl mängd med böcker i Lövdalsgymnasiets bibliotek 
som omfattar såväl skönlitteratur som facklitteratur och bör f6myas och aktualiseras 
kontinuerligt. Han nämner speciellt betydelsen av att den mest moderna svenska 
litteraturen finns att få tag på i biblioteket eftersom det är dyrt att köpa in dessa böcker 
samtidigt som de kanske inte är intressanta under så lång period. Bokbeståndet i 
Lövdalsgymnasiets bibliotek bör kännetecknas av såväl bredd som kvalitet f6r att 
elevernas intressen ska kunna tillfredsställas. Klas anser det vara viktigt att även i 
framtiden bevara och utveckla boksamlingarna på ett sådant sätt att elever och lärare 
upplever att beståndet kännetecknas av kvalitet med såväl aktuell skönlitteratur som 
facklitteratur f6r varierande ämnesområden. Klas uttrycker sin uppskattning över att det 
finns ganska mycket engelskt material i biblioteket och nämner som exempel engelska 
uppslagsböcker och Enearta på CD-ROM. 

Nils anser att det måste finnas en grundläggande samling av litteratur i biblioteket som 
exempelvis kan användas vid f6rdjupningar i olika sammanhang och Lars framhåller 
betydelsen av såväl böcker i allmänhet som uppslagsböcker i synnerhet i biblioteket. 

Siv önskar mer av alla resurser i biblioteket, men framf6rallt en mycket stor mängd 
facklitteratur anpassad till gymnasieelevernas nivå. Lövdalsgymnasiets bibliotek har, 
enligt Siv, faktaböcker f6r barn och ungdom samt akademisk litteratur och sedan brister 
det i många fall beträffande facklitteratur på gymnasienivå. Siv menar att detta kan 
medf6ra att eleverna kan uppleva litteraturen som antingen f6r lätt eller f6r svår. Siv 
uttrycker sin uppskattning över gyronasiebibliotekets bestånd av skönlitteratur, men hon 
menar samtidigt att det finns en del skönlitteratur på svensk-institutionen att tillgå. 

Ove tycker att det är mycket viktigt med ett bra utbud av skönlitteratur i biblioteket och 
han anser att de stora uppslagsverken är mycket viktiga att ha tillgång till i 
gymnasiebiblioteket. 

statistisk litteratur liksom annat statistiskt material av olika slag kan vara något som 
eleverna har behov av i vissa sammanhang, enligt Per, som anser att idealet vore ett 
bibliotek med enbart ekonomisk litteratur och han tycker att det inte finns speciellt 
mycket ekonomisk litteratur i gymnasiebiblioteket. Per saknar exempelvis böcker av en 
del personer som levde f6r cirka hundra år sedan och skrev ekonomisk litteratur, såsom 
Kotler exempelvis. Grundläggande böcker inom marknadsf6ring och redovisning samt 
skattenyheter är ytterligare några exempel på sådant som Per önskar att biblioteket hade 
och han berättar att det pågår en uppbyggnad av ett referensbibliotek på den ekonomiska 
institutionen. Samtidigt är Per medveten om att gyronasiebiblioteket inte har så stora 
resurser att röra sig med. Dessutom anser Per att det behövs mycket aktuell litteratur 
samt en del spännande information f6r att stimulera elevernas nyfikenhet. 

Tord anser att Lövdalsgymnasiets bibliotek bör ha en optimal tillgång på böcker inom 
exempelvis ämnesområden som miljökunskap och energi, eftersom eleverna brukar ha 
användning f6r det, medan Berit menar att när elever t ex ska ta reda på mer om en viss 
forfattare till en bok som de nyligen läst har de nytta av böcker om just f6rfattare. 
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Asa menar att det finns en hel del böcker inom ämnet företagsekonomi som hon skulle 
vilja var tillgängliga i gymnasieskolans bibliotek, men så är inte fallet i nuläget. 
Handböcker inom marknadsföring och beskattning respektive statistikböcker med 
information om företag som "Kompass" är några exempel på sådant som Asa skulle vilja 
lägga till beståndet i gyronasiebiblioteket Asa skulle även vilja ha aktuella 
uppslagsböcker i biblioteket och nämner uppslagsböcker för statistik respektive 
övergripande information. 

Det är betydelsefullt om gyronasiebiblioteket har böcker inom de ämnesområden som 
eleverna studerar och Ulf anser exempelvis att faktaböcker om naturen är en viktig del av 
beståndet. Aktuellt material i form av t ex broschyrer är något som Ulf ser som en annan 
betydelsefull del av biblioteksbeståndet 

Tidningar och tidskrifter nämns av drygt hälften av de intervjuade lärarna som exempel 
på hjälpmedel i Lövdalsgymnasiets bibliotek. Några av dem har även valt att kommentera 
detta lite utförligare. Lars anser att tidskrifter är mycket användbart i ämnet engelska och 
tycker att Lövdalsgymnasiets bibliotek har ett bra utbud inom det ämnesområdet. Asa 
säger sig uttryckligen vilja utveckla tidskriftsbeståndet i biblioteket. Såväl Klas som Nils 
betonar särskilt dessa mediers betydelse som källor innehållande aktuell information och 
Klas nämner dagstidningarna som ett exempel på en väsentlig resurs just i de 
sammanhang då aktualiteten är en viktig faktor att ta hänsyn till. Populärvetenskapliga 
tidskrifter såsom exempelvis Vetenskapens värld är något som Ulf anser är viktigt att ha 
tillgång till i gyronasiebiblioteket 

Några exempel på synpunkter rörande modern informationsteknik som förekommit bland 
lärarnas intervjusvar: 

Berit menar att biblioteket ska prioriteras i första hand när det gäller modern 
informationsteknik och IT -utvecklingen i sin helhet och hon anser att det är just via 
biblioteket som eleverna ska erbjudas möjligheter att söka sig vidare med exempelvis 
CD-ROM. 

Klas tycker att det är väsentligt med ett brett utbud av allting i gymnasieskolans bibliotek 
och han anser att möjligheterna att använda sig av den nya informationstekniken bör 
utvecklas, men det räcker inte med ny informationsteknik i ett gymnasiebibliotek, enligt 
Klas, som betraktar CD-ROM, Internet och datasök i biblioteket som resurser som kan 
komplettera exempelvis litteratur och tidskrifter i pedagogiska sammanhang. Klas är 
positivt inställd till att ha tillgång till Internet via gyronasiebiblioteket som ett 
komplement till allting annat i biblioteket, men han tror inte att Internet är lösningen på 
alla problem eller det enda som behövs. Klas nämner CD-ROM som exempel på en 
pedagogisk resurs i biblioteket som fungerar speciellt bra när det gäller att fä tag på 
aktuell information. 

Ove vill att moderna media, såsom exempelvis Internet, ska ingå som resurser 1 

biblioteket och Per tror att det kanske skulle vara bra med lite mer datorer 1 

gymnasieskolans bibliotek. 
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Asa har önskemål om att eleverna via biblioteket ska ges större möjligheter att använda 
datorer, Artikelsök och Internet än vad de har idag och hon menar att de uppgifter som 
hennes elever får kräver att de söker i såväl uppslagsböcker som tidskrifter och 
facklitteratur där då även Artikelsök kan vara lämpligt att använda. Internet är något som 
Asa ser fram emot att fä till gymnasiebiblioteket, eftersom eleverna då ges möjlighet att 
söka mer internationell information. 

W menar att det här med IT, dvs. informationsteknologi, är något som för närvarande är 
mycket aktuellt och han tar som exempel möjligheterna att göra sökningar med hjälp av 
datorer där han särskilt nämner CD-ROM. 

Tord vill att det ska finnas mer multimedia i biblioteket och vill också att det ska vara 
möjligt att via biblioteket använda Internet och han ser det som något naturligt att ha 
dessa resurser i gymnasiebiblioteket eftersom han anser att det inte är särskilt troligt med 
en större spridning ute i skolsalarna. Tord vill helst att multimedia utvecklas i lika stor 
utsträckning som böckerna, eftersom han anser att det finns mycket information att ta till 
sig via multimedia. Tord tar CD-ROM som exempel på en annan resurs som eleverna kan 
ha nytta av i samband med sina grupparbeten. 

Bibliotekets Artikelsök liksom uppslagsverken anser Berit utgör de mest betydelsefulla 
hjälpmedlen i biblioteket för eleverna och Gun tycker att Artikelsök i biblioteket är en 
viktig pedagogisk resurs bl a genom att man kan få fram väldigt aktuell information via 
artiklarna och anser samtidigt att Artikelsök är ett av gymnasiebibliotekets viktigaste 
hjälpmedel för elevernas inlärning, vilket även Asa håller med om. 

Eleverna använder, enligt Lars, CD-ROM på egen hand när de t ex arbetar med 
uppslagsverk som Enearta och Siv uttrycker önskemål om såväl information som 
möjligheter till databassökningar. 

Elevtelefonen är, enligt Asa och Per, ett pedagogiskt hjälpmedel genom att eleverna kan 
fä använda sig av den när de exempelvis ska boka tid för studiebesök eller ringa för att fä 
företagsinformation. 

Asa anser att det finns ett behov av ökade insatser för att försöka lära eleverna att söka i 
uppslagsböcker, vilket man kanske tror att alla elever som gått ut grundskolan klarar 
men så är det inte enligt Asa. 

Nils anser att Lövdalsgymnasiets bibliotek har ett för litet bestånd och han tar som 
exempel upp böcker respektive databaser som han anser att det finns för lite utav, men 
han påpekar även att detta är relaterat till bibliotekets ekonomiska resurser. 

Hans anser att det är bra att använda biblioteket för att fä tag på framförallt aktuell 
information som kan fungera som komplement till ganska gamla läroböcker och W 
anser också att gyronasiebiblioteket kan fungera som hjälpmedel då det gäller den allra 
senaste informationen, dvs. det som är mest aktuellt. 

Ulf anser att gymnasiebibliotekets pärmar för olika ämnesområden såsom exempelvis 
energi är betydelsefulla resurser som kan användas i den pedagogiska verksamheten på 
Lövdalsgymnasiet 
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Utrustning i form av exempelvis video och kamera skulle var bra att ha möjlighet att låna 
i gymnasieskolans bibliotek, enligt Per, eftersom eleverna ibland får arbetsuppgifter där 
de behöver den typen av utrustning och Klas anser även att gymnasieskolans inriktning 
på något sätt ska märkas på biblioteket. 

Nils anser att Lövdalsgymnasiets bibliotek bör få en annan roll i skolan överhuvudtaget 
så att det utgör ett praktiskt arbetsredskap i mycket högre grad än vad som kännetecknar 
den nuvarande situationen. Om gymnasiebiblioteket var organiserat på ett annat sätt med 
2-3 anställda så skulle, enligt Nils, dess betydelse som pedagogiskt hjälpmedel vara 
mycket större än vad den är i nuläget. Nils tycker att Lövdalsgymnasiets bibliotek bör ha 
mycket utrymme och han vill att bibliotekslokalen därfor ska vara större än den är idag. 
Han anser nämligen att biblioteket har för små utrymmen och att arbetsmöjligheterna är 
otillräckliga. Istället önskar Nils att det fanns l 0-15 smårum respektive produktionsrum i 
biblioteket för att underlätta skapande aktiviteter där. Nils vill att Lövdalsgymnasiets 
bibliotek utvecklas till en central plats i skolan dit man kan gå för att producera 
respektive skapa och att biblioteket får en mycket aktivare roll i varje inlärningssituation. 
En tydligare profilering av Lövdalsgymnasiets bibliotek tror Nils skulle kunna medföra 
större ekonomiska resurser till biblioteksverksamheten. 

Asa vill poängtera bibliotekets funktion som ett slags informationscentrum i skolan och 
hon önskar utveckla detta mer i framtiden, samtidigt som hon är medveten om att det 
forutsätter resurser och en lämplig lokalisering av biblioteket inom skolan. Asa ser även 
biblioteket som en betydelsefull resurs när det gäller framtida möjligheter att använda 
datorer som medel for informationssökning och kommunikation. Åsa berättar om egna 
erfarenheter från USA och Kanada for tolv år sedan där biblioteket fungerade som 
"spindeln. i nätet" (Åsa) med datasalar i anslutning till biblioteket som då 
bibliotekspersonalen hade visst ansvar för. 

Gun har önskemål om stora institutionsbibliotek i va.tje lektionssal avsedda for hennes 
ämne. Gun drömmer om att dessa institutionsbibliotek ska innehålla allt som man har 
behov av och att eleverna kunde få göra egna arbeten som sedan får ingå i 
institutionsbibliotekens samlingar. Gun anser att dessa institutionsbibliotek skulle göra 
hennes arbete mycket eriklare. 

Det har framkommit en hel del synpunkter och erfarenheter angående den roll som 
Lövdalsgymnasiets bibliotek har som pedagogiskt hjälpmedel i samband med intervjuerna 
av dessa tolv lärare. Det forekernmer exempel på såväl ganska intensiv och djupgående 
användning som biblioteksbesök av mer tillfållig och kortfattad karaktär samtidigt som 
en dellärare kunnat ge exempel på användning som är ett mellanting i forhållande till de 
nyss uppräknade exemplen. Synen på Lövdalsgymnasiets bibliotek som ett komplement 
till andra pedagogiska resurser är gemensam for de tolv lärarna medan några av dem har 
valt framfora lite mer djupgående synpunkter om lärande och även i en del fall hänvisat 
till delar av den aktuella läroplanen for gymnasieskolan. Läramas samverkan med 
bibliotekarien samt handledning av sina elever i samband med biblioteksbesök uppvisar 
en ganska stor variationsrikedom, med exempel på såväl mycket stort engagemang som 
mycket litet. Många önskemål har även framforts avseende bibliotekets resurser och 
såväl positiva som negativa synpunkter har framforts i det här sammanhanget. 
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6. Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med det här kapitlet är att fora en diskussion kring resultaten av 
de fjorton kvalitativa intervjuerna på Lövdalsgymnasiet utifrån presentationen i kapitel 
fem och relatera detta till innehållet i bakgrundskapitlet for att sätta in dessa 
intervjuresultat i ett större sammanhang. 

Jag anser att det finns flera tänkbara möjligheter att använda ett skolbibliotek som 
pedagogiskt hjälpmedel, vilket jag menar även har framgått av bakgrundskapitlet 
respektive presentationen av de fjorton kvalitativa intervjuerna i kapitel fem. Jag önskar 
emellertid att skolbiblioteken ska ingå som en del i den pedagogiska verksamheten på en 
skola så att de dels underlättar elevernas lärande under sin vistelse i skolan och dels 
utvecklar fårdigheter hos dem som gör att de får en god formåga att ta till sig relevanta 
kunskaper även i andra sammanhang och for andra ändamål. 

Såväl bibliotekarien som de tolv lärare på Lövdalsgymnasiet som ingått i min 
undersökning har kunnat ge exempel som visar att besöken i Lövdalsgymnasiets bibliotek 
kan ha varierande syften och omfattning. Ibland rör det sig om sådana situationer då 
gymnasiebiblioteket verkligen står i centrum for den pedagogiska verksamheten och 
biblioteket används ganska intensivt, medan det i andra sanunanhang endast rör sig om 
korta tillfälliga vistelser i Lövdalsgymnasiets bibliotek. Jag tror att det är viktigt med 
kontinuitet då det gäller att forsöka utveckla goda biblioteksvanor hos eleverna och 
därfor anser jag att en relativt regelbunden användning av skolbibliotek i den 
pedagogiska verksamheten är att foredra framfor mer tillfälliga besök med lång tid till 
nästa biblioteksbesök 

Det faktum att Lövdalsgymnasiets bibliotek är öppet under hela skoldagen ligger väl i 
linje med exempelvis den lokala skolplanen (Skolplan for Lövdals konunun 1992-1995, s 
7) och Brigitte Kiihnes definition av skolbibliotekets pedagogiska roll (Kiihne 1993, s 
37). 

Personalen i Lövdalsgymnasiets bibliotek, Anna och Maria, hjälps åt så att det ska finnas 
personal i gyronasiebiblioteket hela tiden då det är öppet, vilket t ex överensstämmer med 
Brigitte Kiihnes definition angående skolbibliotekets pedagogiska funktion (Kiihne 1993, 
s 37). 

De synpunkter respektive erfarenheter som såväl bibliotekspersonalen som lärarna på 
Lövdalsgymnasiet framfort i de kvalitativa intervjuerna ger, i likhet med exempelvis 
Kulturpolitikens inriktning uttryck for att skolbiblioteket inte bara har en 
utlåningsfunktion (Kulturpolitikens inriktning 1995, s 475). 

Såväl bibliotekarien som lärarna på Lövdalsgymnasiet har givit exempel på att 
gyronasiebiblioteket kan fungera som arbetsplats för studier respektive 
informationssökning och detta utgör även en del av Louise Limbergs definition av 
skolbibliotekets pedagogiska funktion (Limberg 1990, s 69). 
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Bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet, dvs. Anna, har i samband med två intervjuer 
framfört sina synpunkter på och erfarenheter av Lövdalsgymnasiets bibliotek som 
pedagogiskt hjälpmedel. Jag ska nu påminna om vissa viktiga delar av det resultat som 
jag tidigare har presenterat och relatera det till relevanta avsnitt i bakgrundskapitlet på 
följande sätt: 

De synpunkter angående målet med bibliotekets pedagogiska funktion som Anna 
framfört och jag valt att citera har vissa likheter med t ex en del formuleringar i den 
aktuella läroplanen för gymnasieskolan (Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, s 
25). Jag anser att Annas beskrivning ger uttryck för att bibliotekets pedagogiska roll är 
viktig och hon har ju lyft fram flera betydelsefulla pedagogiska aspekter. 

Anna har givit exempel på några sammanhang då Lövdalsgymnasiets bibliotek används 
som pedagogiskt hjälpmedel och dessa ger stöd åt exempelvis en formulering i Skolp/an 
för Lövdals kommun 1992-1995 där det framgår att skolbiblioteket ska kunna 
komplettera såväl traditionella läromedel som A V· och datautrustning (Skolplan för 
Lövdals kommun 1992·1995, s 7). 

Anna har definierat vad hon i vardagliga sammanhang menar med läromedel och berättat 
att det, enligt denna definition, i huvudsak inte finns några läromedel i Lövdalsgymnasiets 
bibliotek och Anna har också givit några motiveringar till detta. Att låta skolbiblioteket 
fungera som samlingsplats för samtliga medier som finns på en skola har emellertid 
modellskolbiblioteken i Örebro län försökt att tillämpa (Koldenius 1994, s). 

Aktiviteterna i Lövdalsgymnasiets bibliotek har under de senaste åren ökat i hög grad, 
enligt · Anna, medan personalresurserna inte utökats och Anna anser att 
biblioteksresurserna är otillräckliga under rådande omständigheter. Jag anser att med en 
sådan utveckling av biblioteksverksamheten, som den Anna har beskrivit, framstår en 
utökad personalstyrka som en rimlig konsekvens av den förändrade situationen. Jag vill 
emellertid inte utesluta att även andra åtgärder i form av t ex andra arbetsformer skulle 
kunna bidra till lösningen av det Anna beskriver som "det eviga dilemmat11

• 

Bregårdsskolan, den gymnasieskola som ingick i Projekt Modellskolbib/iotek, hade vid 
projekttidens slut en sammanlagd arbetstid för bibliotekspersonalen, bestående av en 
bibliotekarie och en kanslist, som var något mindre än motsvarande för personalen på 
Lövdalsgymnasiets bibliotek (Limberg 1996, s 8, 35). 

Anna har berättat om sina kontakter och sin eventuella samverkan med lärare på 
Lövdalsgymnasiet ochjag anser att beskrivningen av detta bäst motsvaras av nivåerna 4· 
6 i Loertschers taxonomi för bibliotekarierollen (Loertscher 1988, s 10). Med tanke på 
att bibliotekets betydelse för såväl undervisning som inlärning ökar med högre nivåer i 
taxonomin hade det varit önskvärt om nivåerna 7-11 tillämpades i större utsträckning 
(ibid). 

Anna har klargjort att det kan vara svårt att hinna hjälpa alla elever om det t ex kommer 
en hel klass på en gång till Lövdalsgymnasiets bibliotek. Exemplet om amerikanska 
presidenter visar emellertid på ett alternativ till detta och på Bregårdsskolan i Karlskoga, 
dvs. gymnasieskolan i Projekt Modellsko/bibliotek, har många lärare börjat sträva efter 
mer gruppvisa elevbesök i Lövdalsgymnasiets bibliotek (Limberg 1996, s 52). 
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Anna har beskrivit de sammanhang då hon informerar eleverna om Lövdalsgymnasiets 
bibliotek och även om det främst rör sig om vissa obligatoriska situationer så finns det 
ändå en dellikheter med förändringarna inom ramen för Projekt Modellskolbibliotek som 
gått i riktning mot en större flexibilitet (Limberg 1996, s 23). Bregårdsskolan har flera 
exempel på undervisning i bibliotekskunskap som jag tror kan fungera även på 
Lövdalsgymnasiet och således bör kunna ge en del tips till exempelvis 
bibliotekspersonalen respektive lärarna på Lövdalsgymnasiet (ibid, s 56). 

Annas beskrivning av planeringen av biblioteksverksamheten ger ett annat intryck järnfort 
med hur motsvarande aktiviteter går till på Bregårdsskolan där samarbete vid exempelvis 
planeringen tycks vara en ganska vanlig foreteelse (Kodeins 1995, s 74). 

Kanslisten i Lövdalsgymnasiets bibliotek, dvs. Maria, har kortfattat redogjort för sina 
synpunkter på och erfarenheter av Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt 
hjälpmedel. 

Maria har då klargjort att hon har en i huvudsak positiv inställning till Lövdalsgymnasiets 
bibliotek som pedagogiskt hjälpmedel, men samtidigt framfort önskemål om hur denna 
funktion skulle kunna utvecklas ytterligare via mer personal i gymnasiebiblioteket. 

Marias beskrivning av sin egen roll kan liknas vid de delar av basservice som enligt 
Loertscher omfattar de lägre nivåerna i taxonomin för bibliotekarierollen (Loertscher 
1988, s 10). 

Tolv av lärarna på Lövdalsgymnasiet har i samband med intervjuer framfört sina 
synpunkter på och erfarenheter av Lövdalsgymnasiets bibliotek som pedagogiskt 
hjälpmedel. Jag ska nu påminna om vissa viktiga delar av det resultat som jag tidigare 
har presenterat och relatera det till relevanta avsnitt i bakgrundskapitlet på följande 
sätt: 

Samtliga lärare har framfort synpunkter angående bibliotekets betydelse som har likheter 
med Skolplan för Lövdals kommun 1992-1995 (Skolplan för Lövdals kommun 1992-
1995, s 7) och några lärare har i intervjuerna uttryckt sig på ett sådant sätt att 
bibliotekets betydelse har givits en djupare innebörd som kan liknas vid VIssa 
formuleringar i läroplanen (Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, s 25). 

De exempel som samtliga lärare givit på användningen av Lövdalsgymnasiets bibliotek 
som hjälpmedel i den egna pedagogiska verksamheten relaterade till deras totala 
undervisning har vissa gemensamma drag. Dessa exempel beskriver nämligen olika mer 
eller mindre sökande moment där eleverna på ett eller annat sätt är aktiva, vilket 
exempelvis stödjer forskarinriktade arbetssätt som Malin Koldenius har efterlyst 
(Koldenius 1994, s 6-7) och utvecklingen av elevrollen inom ramen för projektet Det 
levande skolbiblioteket (Informationsfolder A om Det levande skolbiblioteket 1996). 
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Lärarnas redogörelser tyder på att nivåerna 3-6 i Loertschers taxonomi för lärarrollen är 
de vanligast förekommande beträffande sambandet mellan Lövdalsgymnasiets bibliotek 
och deras egen undervisning (Loertscher 1988, s 23). 

De tolv läfarna har allihop berättat om sina kontakter med bibliotekarien på 
Lövdalsgymnasiet, men samverkan med bibliotekarien motsvarande de högre nivåerna i 
Loertschers taxonomi verkar inte vara någon speciellt vanlig företeelse. Några lärare har 
emellertid exempel på samverkan som åtminstone kan sägas motsvara nivå sex i denna 
taxonomi (ibid). 

De synpunkter som de tolv lärarna framfört ger inte uttryck för att läroboken har någon 
ensamiätt i kunskapshänseende utan att den behöver kompletteras med annat material 
och därmed får t ex en av de grundläggande principerna för Det levande skolbiblioteket 
ett positivt gensvar (Informationsfolder A om Det levande skolbiblioteket 1996). Det 
framgår emellertid också av lärarnas svar att läroboken har en starkare ställning inom 
vissa ämnen än inom andra. 

Några lärare har uttryckligen önskat en mer central placering av bibliotekslokalen på 
Lövdalsgymnasiet och det faktum att samtliga modellskolbibliotek i Örebro län har 
centrala lägen i sina respektive skolor (Koldenius 1995, s 76) ger givetvis ett visst stöd åt 
dessa lärares önskemål. 

En av de intervjuade lärarna på Lövdalsgymnasiet har framfört synpunkter angående 
klassrummets framtida betydelse i förhållande till biblioteket som exempelvis liknar de 
tankegångar som t ex finns inom ramen för projektet Det levande skolbiblioteket 
(Informationsfolder A om Det levande skolbiblioteket 1996). 

Flera lärare har uttryckt önskemål om mer modern informationsteknik i 
Lövdalsgymnasiets bibliotek och även givit flera exempel på vad de verkligen menar med 
detta. Vid en jämförelse med exempelvis Bregårdsskolans !T-resurser (Limberg 1996, s 
8, 35) kan en satsning på den moderna informationstekniken i Lövdalsgymnasiets 
bibliotek framstå som i högsta grad befogad. 

Förutom att en del lärare framfört önskemål om mer modern informationsteknik i 
Lövdalsgymnasiets bibliotek så har även en del ytterligare önskemål framförts om en 
förbättring av beståndet i Lövdalsgymnasiets bibliotek. För att göra gyronasiebiblioteket 
mer ändamålsenligt skulle nog ett större samarbete omkring exempelvis inköp och 
liknande enligt exempelvis Bregårdsskolans modell (Koldenius 1995, s 74) vara att 
föredra. 

De flesta lärarna har berättat att de försöker vara med sina elever i Lövdalsgymnasiets 
bibliotek för att handleda dem på olika sätt, men samtliga gör det inte och på den här 
punkten kan kanske exempelvis erfarenheter från Bregårdsskolans modellbibliotek ge en 
del ideer för att utveckla denna verksamhet (Limberg 1996, s 52) 
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Som avslutning på denna diskussion vill jag redovisa några reflektioner där jag har 
relaterat intervjuresultatet till de brister rörande samspelet mellan undervisning och 
biblioteksfunktioner i gymnasieskolan som jag refererade i uppsatsens inledning (Limberg 
& selden 1993, s 28- 29) enligt fOljande: 

Samtliga intervjuade ser Lövdalsgymnasiets bibliotek som en gemensam resurs fOr 
undervisningen i skolan och gymnasiebiblioteket står ibland i centrum for skolarbetet. 

En del av intervjupersonerna har framfört önskemål om en bättre anpassning av 
gyronasiebibliotekets mediabestånd till de behov som lärare respektive elever har. 

Läroböcker är, enligt såväl bibliotekarien som de intervjuade lärarna, något som används 
i undervisningen, men läroboksinnehållet är oftast inte detsamma som kursinnehållet. 

Lövdalsgymnasiet har datorutrustning utplacerad i gyronasiebiblioteket där den används 
för informationssökande ändamål och gyronasiebiblioteket står, enligt bibliotekarien, 
högst på prioriteringslistan då det gäller IT -stasningar. 

De läromedel l undervisningsmedier som finns på Lövdalsgymnasiet är ofta inlåsta på 
flera platser i skolan, t ex på ämnesinstitutioner respektive i materialrum. 

Lövdalsgymnasiets bibliotek används, enligt bibliotekarien och de intervjuade lärarna, 
som pedagogiskt hjälpmedel inom ett flertal varierande ämnen såsom exempelvis 
samhällskunskap, historia, svenska, engelska, tyska, franska, spanska, naturkunskap, 
marknadsföring och turism- och reseservice. Vidare framgår det att det inte i första hand 
är ämnets karaktär som avgör gyronasiebibliotekets roll som pedagogiskt hjälpmedel utan 
snarare de aktuella behov som kan relateras till vilken typ av kursmoment som är 
relevant i ett visst sammanhang. Gyronasiebiblioteket används exempelvis ofta i sådana 
sammanhang då klassrummens och ämnesinstitutionernas resurser av någon anledning är 
mer eller mindre otillräckliga, vilket ofta innebär olika former av undersökande moment. 

Bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet utför många arbetsuppgifter av rutinartad karaktär 
ensam eller tillsammans med kanslisten, men hon ägnar sig även åt sådan pedagogisk 
verksamhet som samverkan med lärare och handledning av elever. 

Undervisning i bibliotekskunskap är också en del av bibliotekariens pedagogiska 
verksamhet som i huvudsak avser vissa obligatoriska tillfällen, men även kompletteras 
ibland då önskemål om det framförs av t ex någon lärare. 
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7. Sintsatser 

Detta avsnitt syftar till att redovisa mina huwdsakliga slutsatser av det som framkommit 
vid de fjorton kvalitativa intervjuerna med bibliotekpersonalen respektive några lärare på 
Lövdalsgymnasiet med utgångspunkt från såväl syfte som frågeställningar samt 
diskussionen i föregående kapitel. 

Samtliga intervjupersoner, dvs. såväl bibliotekspersonalen som de tolv lärarna, anser att 
Lövdalsgymnasiets bibliotek utgör ett pedagogiskt hjälpmedel. 

Enligt bibliotekarien och de intervjuade lärarna används Lövdalsgymnasiets bibliotek som 
ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten inom ett flertal varierande ämnesområden 
såsom exempelvis språk, samhällsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vidare 
framgår det av intervjuresultatet att kursmomentets karaktär oftast är mer avgörande för 
gyronasiebibliotekets roll som pedagogiskt hjälpmedel än vad själva ämnesområdet är. 
Lövdalsgymnasiets bibliotek används exempelvis ofta i sådana sammanhang då 
klassrummens och ämnesinstitutionernas resurser av någon anledning är mer eller mindre 
otillräckliga, vilket ofta innebär olika former av undersökande moment. 

I samband med vissa relativt omfattande arbetsområden har Lövdalsgymnasiets bibliotek 
utgjort den huwdsakliga informationskällan enligt en del exempel som tOrekommit i 
samband med intervjuerna och de intervjuade gymnasielärarna betraktar allihop 
gyronasiebiblioteket som ett komplement till andra resurser som kan användas i deras 
pedagogiska verksamhet och då handlar det framförallt om olika former av 
informationssökande moment. Några av de intervjuade lärarna anser sig också kunna 
motivera användningen av gyronasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel med hjälp av 
de formuleringar som finns i den aktuella läroplanen för gymnasieskolan. 

Lövdalsgymnasiets bibliotek får, enligt samtliga intervjuade, bättre förutsättningar att 
fungera som pedagogiskt hjälpmedel om resurserna är mer omfattande eller av en annan 
karaktär och såväl bibliotekarien som en del av de intervjuade lärarna har uttryckt 
önskemål om ändrade arbetsmetoder då det gäller gyronasiebiblioteket som pedagogiskt 
hjälpmedel. 

Det har varit intressant att göra en egen liten forskningsstudie inom det här 
ämnesområdet och jag skulle vilja rekommendera fortsatt forskning kring pedagogiska 
aspekter på biblioteksverksamhet Jag har ju tidigare berättat att detta område är relativt 
outforskat, men ganska fascinerande att studera. Fortsatt forskning kan t ex belysa 
elevperspektivet på bibliotekets pedagogiska roll eller fördjupa sig mer kring olika 
exempel på biblioteksrelaterade arbetssätt. Att forska kring hur ett modellskolbibliotek 
bör vara är ett annat tips på fortsatt forskning. Jag är medveten om att en undersökning 
kring detta kan läggas upp på flera olika sätt och att såväl en metod som en kombination 
av flera olika kan användas. Den metod som jag har valt har givit de resultat som jag 
presenterat i denna uppsats och processen fram till detta har varit oerhört lärorik men 
inte alltid en dans på rosor. 
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8. Sammanfattning 

Den här avslutande delen av min magisteruppsats utgörs av en kortfattad sammanfattning 
av innehållet i sin helhet och tar endast upp sådana viktiga delar av uppsatsen som syfte, 
frågeställningar, metod, material och slutsatser. 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken roll Lövdalsgymnasiets bibliotek har som 
pedagogiskt hjälpmedel med utgångspunkt från intervjuer med bibliotekspersonalen 
respektive tolv lärare på Lövdalsgymnasiet samt att järnfora resultaten av dessa intervjuer 
med innehållet i bakgrundskapitlet i samband med en avslutande diskussion. 

De tre frågeställningar som jag har forsökt att besvara med hjälp av denna 
magisteruppsats är samtliga underordnade syftet och lyder som toljer: 

Vilka synpunkter respektive erfarenheter har bibliotekarien på Lövdalsgymnasiet 
angående gyronasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel enligt vad som framkommit 
vid intervjutillfållena ? 

Vilka synpunkter respektive erfarenheter har kanslisten på Lövdalsgymnasiet angående 
gymnasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel enligt vad som framkommit vid 
intervjutillfållet ? 

Vilka synpunkter respektive erfarenheter har de intervjuade lärarna angående 
gyronasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel enligt vad som framkommit vid 
intervjutillfållena ? 

För att söka svar på dessa frågeställningar har jag använt kvalitativa intervjuer som 
metod och då intervjuat sammanlagt fjorton personer på Lövdalsgymnasiet Inledningsvis 
har bibliotekspersonalen, bestående av en bibliotekarie och en kanslist intervjuats. I en 
andra intervjuomgång har jag sedan genomfört kvalitativa intervjuer med tolv av lärarna 
verksamrna på Lövdalsgymnasiet inom varierande ämnesområden. Bibliotekarien har 
hjälpt mig med urvalet av lärare för de kvalitativa intervjuerna. Samtliga intervjuer 
spelades in på band efter att intervjupersonerna samtyckt om detta och dessa har därefter 
fått läsa utskrifterna från de intervjuer som de själva har medverkat i. 

Materialet som ligger till grund för denna magisteruppsats består i huvudsak av 
kassettband respektive utskrifter från de kvalitativa intervjuerna med 
bibliotekspersonalen respektive några av lärarna på Lövdalsgymnasiet Litteratur som 
utgörs av eller kan relateras till forskning, måldokument respektive projekt gällande 
svenska gyronasiebibliotek och pedagogiska aspekter på dessa har jag huvudsakligen 
använt i samband med fötfattandet av uppsatsens båda inledande kapitel 
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stutsatserna är formulerade på följande sätt: 

Samtliga intervjupersoner, dvs. såväl bibliotekspersonalen som de tolv lärarna, anser att 
Lövdalsgymnasiets bibliotek utgör ett pedagogiskt hjälpmedel. 

Enligt bibliotekarien och de intervjuade lärarna används Lövdalsgymnasiets bibliotek som 
ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten inom ett flertal varierande ämnesområden 
såsom exempelvis språk, samhällsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vidare 
framgår det av intervjuresultatet att kursmomentets karaktär oftast är mer avgörande for 
gyronasiebibliotekets roll som pedagogiskt hjälpmedel än vad själva ämnesområdet är. 
Lövdalsgymnasiets bibliotek används exempelvis ofta i sådana sammanhang då 
klassrummens och ämnesinstitutionernas resurser av någon anledning är mer eller mindre 
otillräckliga, vilket ofta innebär olika former av undersökande.moment. 

I samband med vissa relativt omfattande arbetsområden har Lövdalsgymnasiets bibliotek 
utgjort den huvudsakliga informationskällan enligt en del exempel som förekommit i 
samband med intervjuerna och de intervjuade gymnasielärarna betraktar allihop 
gyronasiebiblioteket som ett komplement till andra resurser som kan användas i deras 
pedagogiska verksamhet och då handlar det framfurallt om olika former av 
informationssökande moment. Några av de intervjuade lärarna anser sig också kunna 
motivera användningen av gymnasiebiblioteket som pedagogiskt hjälpmedel med hjälp av 
de fonnuteringar som finns i den aktuella läroplanen for gymnasieskolan. 

Lövdalsgymnasiets bibliotek får, enligt samtliga intervjuade, bättre forutsättningar att 
fungera som pedagogiskt hjälpmedel om resurserna är mer omfattande eller av en annan 
karaktär ·och såväl bibliotekarien som en del av de intervjuade lärarna har uttryckt 
önskemål om ändrade arbetsmetoder då det gäller gyronasiebiblioteket som pedagogiskt 
hjälpmedel. 

Det har varit intressant att göra en egen liten forskningsstudie inom det här 
ämnesområdet och jag skulle vilja rekommendera fortsatt forskning kring pedagogiska 
aspekter på biblioteksverksamhet Jag har ju tidigare berättat att detta område är relativt 
outforskat, men ganska fascinerande att studera. Fortsatt forskning kan t ex belysa 
elevperspektivet på bibliotekets pedagogiska roll eller fordjupa sig mer kring olika 
exempel på biblioteksrelaterade arbetssätt. Att forska kring hur ett modellskolbibliotek 
bör vara är ett annat tips på fortsatt forskning. Jag är medveten om att en undersökning 
kring detta kan läggas upp på flera olika sätt och att såväl en metod som en kombination 
av flera olika kan användas. Den metod som jag har valt har givit de resultat som jag 
presenterat i denna uppsats och processen fram till detta har varit oerhört lärorik men 
inte alltid en dans på rosor. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till bibliotekarien 

l. INTERVJUPERSONEN 
Tjänst på skolan 
Arbetsgivare 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Utbildning 
Elfarenhet 

2. BffiLIOTEKET OCH LÄRARNA 
Hur vill du beskriva lärarnas förhållande till biblioteket ? 
När och hur ofta kommer lärarna till biblioteket ? 
Vilka lärare kommer till biblioteket ? 
Vad gör lärarna i biblioteket ? 
Varför besöker lärarna biblioteket ? 
Samband mellan läramas undervisning och deras biblioteksbesök 
Läramas undervisningsmetoder 
Läramas undervisningsmetoder relaterade tilllärarnas biblioteksanvändning 
Brukar lärarna vägleda och hjälpa sina elever i biblioteket ? 
Varför ska lärarna utnyttja bibliotekets möjligheter i pedagogiskt syfte ? 
Information tilllärarna om biblioteket 
Hur lär sig lärarna använda biblioteket ? 
Vad tror du att lärarna tycker om biblioteket ? 

3. BffiLIOTEKET OCH ELEVERNA 
Hur vill du beskriva elevernas förhållande till biblioteket ? 
När och hur ofta kommer eleverna till biblioteket ? 
Vilka elever kommer till biblioteket ? 
Vad gör eleverna i biblioteket ? 
Valför besöker eleverna biblioteket? 
Elevernas studieteknik och metoder för inlärning ? 
Samband mellan elevernas gymnasiestudjer och deras biblioteksbesök 
Lärarnas undervisningsmetoder relaterade till elevernas biblioteksanvändning 
Valför ska eleverna utnyttja bibliotekets möjligheter i studiesyfte? 
Information till eleverna om biblioteket ? 
Hur lär sig eleverna använda biblioteket ? 
V ad tror du att eleverna tycker om biblioteket ? 
Fördelar och nackdelar angående bibliotekets pedagogiskafunktion 



4. BffiLIOTEKARIEROLLEN 
Hur vill du beskriva din roll som bibliotekarie ? 
Vilken är din roll i förhållande tilllärarna ? 
Vilken är din roll i förhållande till eleverna ? 
Vilken är din roll i förhållande till skolledningen ? 
Hur ser du på bibliotekets pedagogiska funktion ? 
Vilken är din roll beträffande bibliotekets pedagogiskafunktion ? 
I vilken utsträckning samarbetar du med lärarna i pedagogiska sammanhang ? 
Hur ser du på läramas och elevernas roll i skolan ? 
Hur tror du att lärarna och eleverna ser på din roll som bibliotekarie ? 
Fördelar och nackdelar angående bibliotekets pedagogiska funktion 

5. BffiLIOTEKETS BESTÅND 
Hur vill du beskriva biblioteksbeståndet ? 
Biblioteksbeståndets omfattning och utmärkande drag 
Olika typer av medier i biblioteket 
Litteratur: skönlitteratur, facklitteratur 
Vad menar du med läromedel ? 
Läromedel i biblioteket ? 
Läromedlens placering i skolan ? 
Jkfediehanteringen 
Urval av medier 
Förvärv 
Klassifikationssystem 
Kortkatalog 
Datorbaserad katalog 
Informationsteknologi 
Fördelar och nackdelar angående bibliotekets pedagogiskafunktion 

6. BIDLIOTEKETS MÅL OCH ORGANISATION 
Hur vill du beskriva målen med biblioteksverksamheten ? 
Skriftliga målformuleringar för biblioteket 
Bibliotekets viktigaste funktioner 
Bibliotekets målgrupper 
Mål för bibliotekets pedagogiska funktion 
Handlingsprogram 
Dina synpunkter på bibliotekets mål 
Hur vill du beskriva bibliotekets organisation ? 
Bibliotekspersonalen: målmedvetenhet, ledningsmodell, ansvar 
Planering av bibliotekets verksamhet 
Ansvaret för bibliotekets resurstilldelning 
Vilka ekonomiska ramar har biblioteket att rätta sig efter ? 
Bibliotekets budget och budgetarbete 
Bibliotekets marknadsföring 
Information till bibliotekets målgrupper om biblioteket 
Utvärdering av biblioteksverksamheten i förhållande till gällande mål 
Fördelar och nackdelar angående bibliotekets pedagogiskafunktion 



7. BffiLIOTEKETS RESURSER 
Hur vill du beskriva de resurser som biblioteket har till förfogande ? 
Bibliotekslokalen: storlek, öppettider, möblering, stämning 
Studieplatser: antal, placering 
Bibliotekspersonal: antal, tjänster, arbetstider 
Ekonomiska resurser 
Biblioteksresursernas samband med målen och målgruppemas behov 
Fördelar och nackdelar angående bibliotekets pedagogiskafunktion 

8. BffiLIOTEKETS LÄGE OCH IDSTORIA 
Ltige i skolan 
Bibliotekets omgivande miljö 
Bibliotekets tillkomst 
Varför skapades biblioteket ? 
Bibliotekets utveckling sedan tillkomsten 
Fördelar och nackdelar angående bibliotekets pedagogiskafunktion 

9. FRAMTIDSUTSJKTER 
Hur tror du att det här biblioteket kommer att utvecklas i framtiden ? 
Har du några visioner om biblioteketsframtida roll i skolan? 
Hur ser du på bibliotekets pedagogiska funktion i framtiden ? 
Hinder och problem angående bibliotekets pedagogiska funktion i framtiden 
Förändringsmöjligheter 

10. ÖVRIGT 
Har du något mer att tillägga ? 
Är det något mer du vill ta upp beträffande bibliotekets pedagogiska funktion ? 
Fördelar och nackdelar angående bibliotekets pedagogiskafunktion 



Bilaga 2: Intervjufrågor till kanslisten 

1. INTERVJUPERSONEN 
Tjänst på skolan 
Arbetsgivare 
Utbildning 
Erfarenhet 

2. KANSLISTROLLEN 
Hur vill du beskriva din roll som kanslist ? 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter ? 
Hur ser du på bibliotekets pedagogiska funktion ? 
Vilken är din roll beträffande bibliotekets pedagogiska funktion ? 
Vilken är din roll i förhållande tilllärarna ? 
Vilken är din roll i förhållande till bibliotekarien ? 
Vilken är din roll i förhållande till skolledningen ? 
Hur tror du att lärarna och eleverna ser på din roll som kanslist ? 
Fördelar och nackdelar angående bibliotekets pedagogiskafunktion? 

3. ÖVRIGT 
Har du något mer att tillägga ? 
Ar det någotmer du vill ta upp beträffande bibliotekets pedagogiskafunktion ? 
Fördelar och nackdelar angående bibliotekets pedagogiska funktion ? 



Bilaga 3: Intervjufrågor tilllärarna 

l. INTERVJUPERSONEN 
Tjänst på skolan 
Amnen 
Utbildning 
Erfarenhet 

2. LÄRARROLLEN 
Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter ? 
När och hur ofta besöker du skolbiblioteket ? 
Vad gör du i skolbiblioteket? 
Varför besöker du skolbiblioteket ? 
Hur har du fått information om skolbiblioteket ? 
Hur har du fått lära dig söka information i bibliotek ? 

3. UNDERVISNINGEN 
Hur vill du beskriva din undervisningsmetodik ? 
Vad har du för mål med din undervisning ? 
Vilka läromedel är viktigast i din undervisning ? 
Vad betyder skolans bibliotekför din undervisning? 
Vilka resurser i skolans bibliotek är viktigastför din undervisning ? 
I vilken utsträckning är du i skolans bibliotek tillsammans med dina elever ? 
I vilken utsträckning ·samarbetar du med bibliotekarien ? 

4. ELEVERNAS INLÄRNING 
Vad betyder skolbiblioteket för elevernas inlärning ? 
Vilka resurser i skolbiblioteket är viktigast för elevernas inlärning ? 
Hur får eleverna information om skolbiblioteket ? 
Hur lär sig eleverna söka information i skolbiblioteket ? 
I vilken utsträckningfår eleverna besöka skolbiblioteket på dina lektioner? 
Varför ska eleverna använda skolbibliotekets resurser? 

5. FRAMTIDSUTSIKTER 
Hur ska skolbiblioteket utvecklas för att bäst passa dina önskemål ? 

6. ÖVRIGT 
Har du något mer att tillägga ? 
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