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1 Inledning
Skolbiblioteket är skolans fysiska och virtuella allmänning, där information blir till 
kunskap, där läsförmåga, undersökande, tänkande, fantasi, upptäckande och kreativitet 
är centrala i elevernas lärande och kunskapsutveckling i alla  ämnen ”1. 

Mitt arbete grundar sig på skolbibliotekens roll i en ny skolsituation. Jag vill undersöka 
hur skolbiblioteken har förändrats sedan skolorna gått med i en datorsatsning som kallas 
en-till-en, det vill säga en elev en dator. Jag vill också undersöka om skolbibliotekariens 
roll har förändrats. Är skolbiblioteket och bibliotekarien fortfarande lika viktiga då 
eleverna har var sin dator?

Jag arbetar på ett bibliotek på en högstadieskola som för tre år sedan gick in i en-till-en 
satsning. När vi gjorde detta så förändrades elevernas och lärarnas sätt att använda 
biblioteket. Samtidigt som denna satsning startade fick jag tillfälle att tala med en 
politiker, ordförande i Barn och Utbildningsnämnden (BUN). Han menade att ”nästa 
besparing kommunen skulle göra var att lägga ner skolbiblioteken, då varje elev numera 
hade var sin dator” och då väcktes min nyfikenhet över hur denna satsning skulle 
påverka skolbibliotekets roll. Jag bestämde mig för att undersöka hur det var på andra 
skolor och hur skolbibliotekarien arbetade. Var biblioteken överflödiga?

Samhället har under senare delen av 1900-talet förändrats och vi har gått in i det som 
kallas för ett informationssamhälle. Detta har bland annat inneburit större möjligheter 
att snabbt sprida information, spara och ta emot information. Det kallas ibland också 
kommunikationssamhället. Den tekniska utvecklingen speglas även i skolan och där 
igenom även skolbiblioteken. Möjligheterna att få tillgång till information till bland 
annat skolarbete har förändras. Under 2000-talet har skolbiblioteken genomgått stora 
förändringar, precis som skolan i övrigt. Nya läroplaner och skollagar har bidragit till 
förändringar, liksom dagens teknik, som även fått fäste i skolorna. I början av 2000 talet 
skapades ofta datorsalar i anknytning till skolbiblioteket alternativt flera datorer  
stationerades inne i biblioteket. 2007 påbörjades det första projektet med en-till-en 
satsning, vilket skedde i Falkenberg 2. Idag arbetar allt fler skolor med en-till-en 
satsning som innebär en elev, en dator. Hela undervisningen bygger därmed på att 
eleverna arbetar med en dator. Samtidigt har det skrivits in i skollagen, år 2011, att alla 
skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek, vilket också har påverkat skolorna runt om i 
landet. 

Ny teknik i biblioteken ställer nya krav på bibliotekarien att exempelvis kunna vägleda 
eleverna i hur de finner informationen. Den nya tekniken öppnar också nya dörrar. Det 
är lättare att få tag i information och för elever med läs- och skriv svårigheter, så är det 
lättare för dessa att ta del av informationen, då den i större utsträckning är digital vilket 
gör att olika program kan läsa upp informationen. De kan också ladda ner böcker från 
Legimus. Legimus är en webbkatalog som Myndigheten för tillgängliga medel 
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(MTM) ansvarar för.  De är till för de som har en läsnedsättning. De flesta skolbibliotek 
kan i dag registrera elever som låntagare och eleverna kan där själv ladda ner de böcker 
som de behöver. Det är lättare att få tag i böcker, då man enkelt genom sin dator kan 
låna hem e-böcker och oftast inte behöver vänta på en populär bok, som det annars är kö 
till.

I denna uppsats vill jag undersöka innebörden av en-till-en satsning för biblioteket 
genom att intervjua fem olika skolbibliotekarier som arbetar på högstadieskolor om   
hur skolbiblioteket och skolbibliotekariens roll har förändrats. Det kan vara intressant 
att ta reda på om datorsatsningen har påverkat skolbibliotekets arbetssätt och i så fall 
hur. Eleverna har tillgång till så mycket information genom datorn idag så att de kanske 
inte behöver besöka biblioteket i lika stor utsträckning för att få tag i information. Har 
arbetsuppgifterna förändrats för skolbibliotekarien och i så fall hur, och används 
skolbiblioteket lika flitigt som tidigare? Skolbibliotekets uppgift förutom 
informationssökning och källkritik är lässtimulans. De ska arbeta med läsfrämjande och 
inspirera eleverna att läsa. I läroplanen står det mycket om källkritik och 
informationssökning i datoriserade miljöer, vilket rimligen faller inom bibliotekariens 
expertisområde. Arbetar man mer med källkritik i skolan och vem åligger detta?
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1.1 Problembeskrivning och problemformulering 
En-till-en är ett helt nytt sätt att arbeta i skolan. Datorn är en integrerad del av elevernas 
lärande och används således inte under enstaka schemalagda tillfällen. Datorn är en 
ständig följeslagare i skolans alla ämnen 3. Detta gör att eleverna behöver inte längre 
besöka biblioteket för att exempelvis slå i ett uppslagsverk, då de kan logga in på 
Nationalencyklopedin (NE) genom sin dator eller söka i en sökmotor. Detta ställer ännu 
större krav på eleven att kunna informationssöka på ett effektivare sätt samt att 
källkritiskt kunna granska den information de finner. Bibliotekarien har mycket 
utbildning i informationssökning och informationsvärdering till skillnad från lärarkåren. 
Håkan Fleischer menar att informationssökningar har blivit lättare, men han betvivlar 
lärarens kompetens att göra djupare sökningar 4. Därför har skolbiblioteket en allt 
viktigare uppgift när det gäller informationskompetens. De måste kunna hjälpa eleverna 
att navigera i dagens informationstäta samhälle och det kräver goda verktyg och goda 
strategier.

Enligt skollagen måste ett skolbibliotek finnas tillgängligt för eleverna. Detta gör att 
man ställer sig frågan om lokalen i dagens skola är lika viktig. Den digitala 
utvecklingen gör att biblioteken måste utvecklas och utvidgas, så att de fungerar både 
som fysiska och digitala rum. 

Jag har valt att att fokusera på skolbibliotekets roll och hur uppdraget för dagens 
skolbibliotekarier på en skola i en-till-en satsning har förändrats.

Min undersökning kan vara av intresse för skolbibliotekarier, som arbetar på skolor som 
ska påbörja en en till en satsning, men även för skolledare och lärare inom detta ämne. 
Min avsikt är att undersöka vad en en till en satsning innebär i praktiken i 
skolbiblioteket. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, skolbibliotekens roll på 
skolorna har förändrats under en en-till-en satsning. Jag vill undersöka hur 
bibliotekarierna ser på förändringarna i en-till-en satsning och vad det har inneburit för 
möjligheter i skolbiblioteket och dess verksamhet, men också om det på något sätt har 
begränsat dem. I fokus står fem verksamma skolbibliotekarier och deras berättelser om 
hur de arbetar idag, jämfört med hur de arbetade innan en-till-en satsningen.

Jag är intresserad av att undersöka hur bibliotekarierna uppfattar förändringar inom 
olika områden inom biblioteksyrket. Dessa områden har sedan legat till grund för två 
övergripande forskarfrågor, som innefattar samtliga nedanstående områden.
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3 Lydeén, Mimmi, Skolbibliotek + En-till-En = SANT?En fallstudie av ett skolbibliotek i En-till-En miljö, 
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 Förändringar i lokalen

 Bibliotekarierollen

 Biblioteksanvändning 

* Lärare

* Elev

 Bibliotekets verksamheter

* Beståndsutveckling

* Användarundervisning

* Övriga verksamheter (läsfrämjande, m.m.) 

 Rektorns inställning till skolbiblioteket

De övergripande forskarfrågor som har framkommit och som jag avser svara på i detta 
arbete är:

1 Hur upplever skolbibliotekarier att en-till-en satsningen har påverkat 
 skolbiblioteksverksamheterna? 

2 Hur upplever skolbibliotekarier att en-till-en satsningen har påverkat 
 bibliotekarierollen?

Frågorna besvaras genom kvalitativa intervjuer med fem verksamma 
skolbibliotekarier.
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång
I detta kapitlet tar jag först upp hur skolbiblioteken idag ser ut samt bibliotekariens roll.  
Jag försöker ge en ungefärlig bild och tillräckligt belysande för att ni ska förstå min 
undersökning.

Jag tar sedan upp tidigare forskning samt den litteratur som jag haft till grund i min 

undersökning. Jag har delat upp det i olika tema, som på olika sätt inverkar på 
skolbibliotekets uppdrag. Det finns mycket litteratur att finna om skolbibliotekets roll 
och nyckelorden i all litteratur är genomgående källkritik, samarbete, digital kompetens, 
och IT-samhälle. Det finns dock inte lika mycket litteratur eller forskning om en-till-en 
satsningar. Detta beror mest troligt på att en-till-en inte funnits i så många år, så 
forskningen har inte hunnit så långt. Jag har trots detta funnit en del intressanta 
avhandlingar och undersökningar som ligger till grund för min undersökning.

2.1 Vad är ett skolbibliotek?

Skolinspektionens definition av ett skolbibliotek lyder; skolbiblioteket är en ”gemensam 
och ordnad resurs” av information. Det innebär en fysisk lokal där biblioteket finns, till 
skillnad från att det exempelvis finns böcker spridda i olika klassrum. Skolbiblioteket 
ska också, enligt bibliotekslagen, inte bara rymma böcker, utan även informationsteknik 
och andra medier. Biblioteket ska även tillgodose behov av material för utbildningen, 
stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt bidra till deras 
språkutveckling. Detta ställer krav på såväl facklitteratur som skönlitteratur5.

Skolbibliotek har olika definitioner i olika utredningar. Sedan det skrevs in i skollagen, 
2011, att alla skolor skulle ha tillgång till ett skolbibliotek, har dess roll stärkts. 
Forskningen visar att bibliotekets pedagogiska roll har olika dimensioner; medierna, 
rummet, bibliotekarien, informationssystemet och pedagogiken6. Man bör betrakta 
skolbiblioteket som en funktion snarare än en fysisk plats. 

Det finns emellertid mycket forskning på skolbibliotek och dess utveckling samt 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarier och detta faller ju även inom ramen för hur 
skolbiblioteken har utvecklats. Enligt SLKs rapport har många skolor och kommuner 
startat ett utvecklingsarbete av sina skolbibliotek. Det bygger på samarbete över 
professionsgränser och på nya arbetssätt och visar på att det är i samverkan som en 
skolbibliotekarie kan spela roll7. Genom att bibliotekarien samarbetar med lärarna och 
är mer ute i klasserna blir skolbiblioteket blir en bättre resurs för skolan.

Den nya tekniken har förändrat skolbiblioteken. Verksamheten består nu av, dels 
infrastruktur för snabb och enkel åtkomst av medier, dels av en mellanhand, 
skolbibliotekarien, som med sin kompetens kan vägleda och bygga broar mellan 
teknologin och användaren. I den sista av de tre centrala delarna återfinns viktiga 
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5 Skolinspektionen, Informationsblad, Skolbibliotek, pdf s 5-7

6 Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt. 2. uppl s 89

7 Widell, Krister & Östling, Mats, Det obegränsade rummet: det moderna skolbiblioteket - en 
framtidsskiss, 2013 s 1

http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/infoblad-skolbibliotek.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/infoblad-skolbibliotek.pdf


verksamhetsområden; samarbete, läsning, utökat lärande via informationskompetens 
(IKT)8. Ändå är arbetsuppgifterna detsamma, tekniken har ändrats med arbetet med 
informationssökning, men arbetet med läsfrämjande är detsamma.

2.1.1 Vad är skolbibliotekariens roll?

Arbetsuppgifterna för en skolbibliotekarie skiljer sig från skola till skola men grunderna 
är i stort sett detsamma. Maud skriver att de traditionella ledorden för skolbibliotek är - 
samla, ordna, tillgängliggöra. 9. Det handlar om att hjälpa elever och lärare att söka 
information till skolarbete samt arbeta med läsfrämjande.

Enligt Sofia Malmberg och Teo Graner måste den bibliotekarie som engageras för 
uppdraget vara utåtriktad, driftig och kreativ för att skapa en lokalt anpassad verksamhet  
som aktivt bidrar till elevernas måluppfyllelse10. För att fungera väl måste de vara en del 
av verksamheten och inte en separat avdelning inom skolan, det vill säga de måste vara 
delaktiga i skolans pedagogiska arbete.

Några forskare påpekar att det råder viss osäkerhet mellan lärare och bibliotekarier om 
deras inbördes roller och fokuserar särskilt på att reda ut och klargöra de olika 
rollerna11.

2.1.2 Vad säger forskningen om en till en? 

Först ut med en-till-en satsning var USA. Redan i mitten av 1980-talet startade projektet  
Apple Classrooms of Tomorrow ACOT, ett  samarbete mellan Apple och offentliga 
skolor i USA. Tanken med detta projekt var att förändra utbildningsmiljön. År 2000 
avsatte en delstatsguvenören Angus King en avsevärd summa till att starta upp projektet 
en elev en dator12. Denna satsning gjorde att en-till-en fick ett genombrott i USA. 

Den första satsningen på en-till-en i Sverige var redan 1996-1999. Den pågick som ett 
pilotprojekt i en skola i Mellansverige13.  Men det dröjde ända tills 2007 innan 
diskussionen om en en-till-en startade på allvar i Sverige. I Falkenbergsprojektet 
utrustades år 2007 två grundskolor med datorer till lärare och elever, bland annat var 
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8 Lydeén, Mimmi, Skolbibliotek + En-till-En = SANT? s 13

9 Widell, Krister & Östling, Mats, Det obegränsade rummet: det moderna skolbiblioteket - en 
framtidsskiss, s 7

10 Malmberg, Sofia & Graner, Teo, Bibliotekarien som medpedagog: eller: Varför sitter det ingen i 
lånedisken?, s 100

11 Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt. 2. uppl s 80

12 Fleischer, Håkan, En elev - en dator: kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade 
skolan s 4-5

13 Loman, Niklas, Svensson, Daniel, 1:1 – En dator per elev och lärare, Om pedagogiska synsätt inom 
1:1-verksamhet, examensuppsats vid Malmö Högskola, Lärande och samhälle, 20111109, s 5



målet att öka motivationen och lusten att lära bland såväl elever som lärare14. För att 
satsningen skulle kunna få maximal effekt och  pedagogerna skulle kunna arbeta 
effektivt med eleverna, var det många skolor och kommuner som satsade på Tänk Om 
utbildning till sina pedagoger. Genom projektet kom det ut till skolorna 
utbildningskonsulter i samband med införandet av digitala verktyg och de hjälpte skolor 
att komma i gång med en-till-en. Regeringen ansåg att det var viktigt med en 
digitalisering av skolan och avsatte 39 miljoner till Myndigheten för Skolutveckling och 
därefter till Skolverket för utveckling av IT-undervisningen mellan 2005 och 2010. 
Innan denna satsning hade vi inom skolorna i Sverige haft andra datorsatsningar med 
inriktning på att höja elevernas lärande. En satsning, med avsikt att höja IT-kunskapen i 
skolan, var ITIS som stod för IT i skolan och började år 2000. Utvärdering av detta 
projekt visade att datorn efter projektet mer sågs som en integrerad del av skolan och att  
lärarna i projektet generellt hade fått mer kunskaper och en mer positiv syn på 
användande av datorn och den tillhörande tekniken i skolan15.

En del av de pengar som staten avsatte gick till lärares fortbildning i praktiskt it och 
mediekompetens, PIM 16. Skolverket stod bakom denna satsning, som var en 
webbaserad datakurs med olika delmoment.

Senaste undersökningen av en-till-en  är UnosUno som enligt Åke Grönlund, Annika 
Andersson och Mathilda Wiklund har varit framgångsrik17. Av eleverna anger 86% att 
de tycker att skolan har förändrats till det bättre, tack vare datorn. De beskriver att 
lärandet är roligare och enklare samt att datorn gör dem mer effektiva. En undersökning 
visar också att elever på en-till-en skolor i högre grad uppges vara involverade i 
samarbete och projektbaserat arbete. De är mer reflekterande och aktiva i sitt eget 
lärande. Själva intresset för undervisning och lärande har ökat sedan 
implementeringen18.   

2.1.3 En till en- undersökningar

Niklas Loman och Daniel Svensson har gjort en undersökning av det pedagogiska 
synsättet vid en en-till-en satsning.  De undersöker varför skolorna har valt att satsa på 
en-till-en och vad det kan ha för fördelar respektive nackdelar. De har också undersökt 
innebörden av den snabba tekniska utvecklingen i samhället. De anser att vi i dagens 
informtionssamhälle måste möta eleverna där de är och följa utvecklingen i samhället. 
De elever som går i dagens skolor benämns ofta som digitala infödingar, vilket syftar på 
att de växt upp i ett samhälle där datorn och internet ses som ett självklart inslag i 
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14 Fleischer, Håkan, En elev - en dator: kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade 
skolan s 35

15 Ahlros, Kicki, Datorn i skolan - en kvalitativ studie om lärares attityder, kandidatuppsats Örebro 
universitet, 2010 s 6

16 Loman, Niklas, Svensson, Daniel, 1:1 – En dator per elev och lärare, Om pedagogiska synsätt inom 
1:1-verksamhet, examensuppsats vid Malmö Högskola, Lärande och samhälle, 20111109, s 7 

17 Grönlund, Åke, Andersson, Annika & Wiklund, Matilda, Unos uno årsrapport 2013 [Elektronisk 
resurs], Örebro universitet, Örebro, 2014

18 Loman, Niklas, Svensson, Daniel, 1:1 – En dator per elev och lärare, Om pedagogiska synsätt inom 
1:1-verksamhet, s 15



vardagen19. Dessutom ska elever i dag, enligt skollagen, ta ett större ansvar för sitt eget 
lärande. Håkan Fleischers avhandling om en-till-en tar upp utvecklingen med en-till-en i 
USA, som var först med denna satsning, och hur den har påverkat oss i Sverige. Han 
skriver också om effekterna av den snabba samhällsförändringen och menar, att genom 
ITs genombrott så förändrades människors och länders villkor i grunden. Mot bakgrund 
av de förändringarna i samhället och skolan är det av vikt att förstå, menar han, vad 
införandet av en-till-en betyder för elevernas kunskapsbildning och för deras beredskap 
att orientera sig i ett informationstätt samhälle20.

En annan studie, gjord i USA,  The impact of Wireless on schools and libraries21, tar 
upp vikten av att skolbiblioteken hjälper både elever och lärare att hitta rätt i djungeln 
av information samt att biblioteken har en viktigare roll i dagens skola. Även om 
eleverna har växt upp med tekniken och kan chatta, titta på dvd och lyssna på musik 
samtidigt som de gör läxan, så behöver de hjälp att hitta på internet och utvärdera det 
som de hittar. Undersökningen är gjord på en skola som har trådlöst nätverk och ska in i 
en-till-en. Eleverna använder skolbibliotekets digitala tjänster i stor utsträckning. I en 
mycket spridd digital miljö måste lärarna och bibliotekarierna hitta nya 
undervisningstrategier och ledningsmetoder enligt Sam Farsaii och Alice Owen. Tanken 
med en-till-en i det här fallet var att förbättra elevernas studieresultat, och dessutom att 
eleverna skulle lära sig genom att göra, skapa och experimentera tillsammans i 
skolarbetet med var sin dator.

Guided Inquiry 22 är en artikel, skriven av Carol Kulthau. Hon menar att eleverna ska 
lära sig att lokalisera, använda och värdera informationen. Det är något som vi inte kan 
lämna eleverna ensamma med, utan bibliotekarierna måste vägleda och hjälpa dem i 
samarbete med läraren. Enligt Kulthau har ungdomar en annorlunda livstil idag. De rör 
sig mer i den digitala världen och detta måste man ta hänsyn till. Det ställer stora krav 
på att ha goda kunskaper i informationssökning. Mycket handlar om insikter i hur 
ungdomar rör sig på nätet, vad de gör där samt vad de får ut av det, för att kunna ge dem 
relevant stöd.

En undersökning av gymnasielever och hur de använder skolbiblioteket och dess 
digitala resurser är gjord av den danska biblioteksforskaren Nils Porse. Studien ger en 
indikation på vilka faktorer som påverkar gymnasieelevernas sätt att använda 
skolbiblioteket och på vilka förväntningar och önskemål de har 23. Undersökningen 
visar att eleverna föredrar generella sökmotorer, som Google, och det verkar som att de 
har svårigheter med att skilja mellan internetresurser och biblioteksresurser som till 
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exempel kännedom om de olika databaser som biblioteket ger tillgång till. 
Skolbiblioteket användes mest av eleverna för att låna litteratur till undervisningen och 
till informationssökning för skolarbete. Eleverna som satt och studerade på biblioteket 
hade ofta grupparbete, sökte i databaser eller använde internet. De flesta studenter hade 
fått någon form av informationsundervisning i biblioteksanvändande.

I Kerstin Rydbecks bok, Spelar skolbiblioteket någon roll24, skriver Christer Holmqvist 
om sin undersökning av samarbetet mellan skolbibliotek, lärare och skolledning. 
Lärarna ansåg att skolbiblioteket spelar en viktig roll i elevernas lärande på deras skola. 
Holmqvist fann att biblioteken bör fortsätta utvecklas och integreras med 
undervisningen för att bli en ännu mer självklar del av elevernas inlärning och en plats 
som inbjuder och motiverar till studier och läsutveckling. Holmqvist anser att 
skolbiblioteket bör vara en centralpunkt för alla typer av medier, ”resurscentrum” för 
undervisning och en utveckling av den IT-pedagogiska miljön. Studien visar att där man 
har en skolbibliotekarie med en lärarbakgrund fungerar det bättre. Lärarna svarade dock 
i utredningen att skolbibliotekarien är viktig och att samarbetet till stor del fungerar bra.

I Student use of one to one laptops25 utvärderas effekterna av elevernas en-till-en 
användning i skolmiljö. Forskarna undersöker om satsningen har givit eleverna nya 
möjligheter eller begränsat dem på något sätt. De fann att datorerna gav eleverna 
omfattande tillgång till information. Det gör det lättare för elever med olika 
funktionshinder som till exempel dyslexi att ta till sig informationen, samtidigt som det 
skapar en roligare inlärningsmiljö. Nackdelen är möjligheter att spela spel och sociala  
medier som avleder elevernas uppmärksamhet från skolarbetet. Dessutom tas det upp 
hälsofrågor såsom ryggproblem och huvudvärk,och andra risker kopplat till 
internetanvändning. IKT konstateras ha en inverkan på utbildningen och kunna förbättra 
utbildningen generellt.

Bärbara datorer är ett komplement i den vanliga klassrumsundervisningen. Ruben 
Puentudras har utvecklat en  SAMR-modell där han beskriver hur lärare bäst kan 
tillämpa inlärning med en-till-en. Han har delat in det i fyra nivåer. Nivå 1; Substitution 
- ersättning, datorn används som en skrivmaskin och ersätter pennan, nivå 2 
Argumentationseffektivisering, befintliga undervisningsmoment förenklas och 
förbättras, nivå 3 Modifikation ,modifiering, pedagogen har kommit så långt att  
lärprocesser utformas på nya sätt i syfte att utveckla lärandet, nivå 4 Redefinition, 
omdefinering, handlar om att omdefiniera undervisningen. Enligt Puentudras är det först 
på den fjärde nivån som satsningen ger mest till eleven26.

Den digitala utvecklingen gör att biblioteken måste utvecklas så att det fungerar både 
som ett digitalt och fysiskt rum, de måste komplettera varandra. Behovet av 
informationskompetenta elever har aldrig varit större och språkutvecklande och 
lässtimulerande aktiviteter efterfrågas som aldrig förr, eftersom många barn halkar efter 
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i sin läs- och skrivutveckling. Tekniken upphäver de traditionella gränserna för 
bibliotekets verksamhet, i och med att alla medier kan användas oavsett tid och plats. 
Därför måste skolbiblioteket anpassa allt innehåll som införskaffas eller produceras av 
skolan och se till att detta fungerar i alla de ”rum” och miljöer som de behövs i 27.

2.1.4 Skolbibliotekets utveckling genom åren

Louise Limberg har forskat mycket om skolbibliotek och relationen mellan lärande och 
informationssökning. Hon har studerat skolbiblioteket som en  pedagogisk resurs och 
dess förändrade roll. Hon tar även upp samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie 
som en viktig framgångsfaktor för ett mer kvalificerat lärande. Limberg anser att 
samarbete är  ännu viktigare på skolor med en dator per elev, där skolbibliotekariens 
kompetens blir mer tydlig och viktig. Hon finner att samarbete kan vara 
gränsbevarande, att lärare och bibliotekarier har svårt för att släppa in varandra. För att 
få ett bra samarbete måste man, menar hon, se varandras styrkor men samtidigt 
respektera varandras yrkesroller. Det har genom tiderna funnits en del projekt som ska 
stärka skolbiblioteket pedagogiska roll och deras samarbete med lärarna samt främja 
läslusten, ex Helvetesgapet, Smile och Läsk-projektet. Helle Barett betonar också 
skolbibliotekets möjligheter och beskriver digital kompetens som den fjärde 
basfärdigheten 28.

Limberg anser att biblioteket är en viktig plats som lokal och att det är mer en offentlig 
lokal i skolan än vad klassrummet är. Hon betonar att genom att vara öppet för alla 
fungerar lokalen som mötesplats29 . Rydbeck har studerat elevernas uppfattning om 
lokalens betydelse. I en intervju säger elever att de skulle ”sakna att kunna sitta och 
jobba i sitt bibliotek. De vill ha en lokal där de kan sitta, läsa och göra sina läxor”30. 
Eleverna sa också att det skulle vara svårt att hitta information till skolarbetet utan 
skolbiblioteket. I en undersökning, beställt av Skolverket, finner forskarna att lokalens 
användning har genomgått förändringar i och med introduktionen av en-till-en, eftersom 
eleverna har börjat att röra sig mot de öppna ytorna i skolbiblioteket, där fler kan sitta 
och arbeta tillsammans31.

Enligt Limberg är informationssökning en arbetsuppgift som har blivit viktigare och 
framför allt källkritiskt tänkande. Elevarbete brister ofta i avseende på källkritik, och de 
har har svårt att värdera källor på ett bra sätt32. Limberg menar att utvecklingen av 
informationssökningskompetens samspelar nära med utvecklingen av 
informationskompetens och digitala sociala medier. Det är tydligt, anser hon, att 
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förändringar av tekniker, medier och kommunikationsmönster i hög grad påverkar 
uppfattningar om skolbibliotekets betydelse och satsningar på resurser och 
verksamheter i skolbibliotek33 . Hell har arbetat länge med skolbiblioteksfrågor och har 
observerat effekterna på skolbiblioteket när skolor satsar på en-till-en. Hon relaterar till 
Loertschers taxonomi för skolbibliotek och de fyra centrala delarna i skolbibliotekets 
verksamhet: samarbete, gemensam planering, läsning, utökat lärande via 
informationskompetens (IKT)34. Det är viktigt för skolbiblioteket med samarbete mellan 
lärare och bibliotekarie, samt att ha rektorn med i utvecklingsprocesser. Först då 
kommer skolbibliotekets resurser att fungera som ett nav i undervisningen.

Sofia Malmberg och Teo Graner lyfter frågan om hur den nya rollen som 
skolbibliotekarie ser ut. De betonar samarbetet som en viktig aspekt och att lärarna 
börjar se bibliotekarien som en pedagogisk partner för att skolan ska kunna få ut det 
mesta möjliga i satsningen. I en modern skola med en-till-en anser de att bibliotekarien 
ska vara med på lektionerna och arbeta nära läraren. De betygsätter inte elevernas arbete 
men kan vara med på lektionsplaneringen. Tillsammans med läraren ska 
bibliotekarierna få eleverna att känna sig sedda och lyssnade på. Elevernas tankar och 
åsikter ska därmed bättre kunnas ta på allvar. Eleverna ska kunna känna att källkritik 
och informationssökning är angeläget och relevant i deras undervisning35 .

Skolverket menar också att en-till-en har förändrat skolbibliotekets fysiska miljö och 
skapat nya möjligheter för skolbibliotekarierna att samarbeta med lärare och elever. Här 
handlar det om hur skolbiblioteket förändras genom den tekniska utvecklingen och hur 
det fysiska rummet förändras och hur det fysiska biblioteket fungerar, men även vilka 
fördelarna är för eleverna. Utvecklingsarbetet med datorerna innebär att bibliotekarierna 
flyttar ut i skolan på olika sätt och kommer då närmare det övriga pedagogiska arbetet 
men de traditionella ledorden för bibliotek - samla, ordna, tillgängligöra - gäller i högsta 
grad också i en digitaliserad värld36.

2.1.5 Skolbibliotek inom en till en

Den mest relevanta undersökningen om en-till-en, som jag funnit, är en fallstudie gjord 
av Mimmi Lydeén, där hon undersöker skolbibliotek i en-till-en satsning. Lydeén 
undersöker hur skolbiblioteket används i en skola med en-till-en. Hon menar att det 
ökande användande av datorer och digitala resurser i skolan även ökar användandet av 
skolans bibliotek. Ett kollegialt samarbete runt elevernas kunskapsinhämtning medför 
en ny dialog, där skolbibliotekarien med sin kompetens blir en resurs och ett stöd till 
både lärare och elever. Bibliotekariens roll blir mer betydande i en skola med en-till-
en.37
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En annan satsning på skolbibliotek skedde nu 2014. Då erbjöds skolbibliotek runtom i 
Sverige att knyta sig till Statens Medie och Informations Kompetenscentral och bli 
MIK-centraler. Det är Statens Mediaråd och Svensk Biblioteksförening som stöttar 
biblioteken med utbildning, kunskap och material38. De anser att biblioteken har en 
viktig roll för att stärka eleverna i medieanvändingen och göra dem till medvetna 
medieanvändare. 

2.1.6 Skolbiblioteken används mer? 

Skolverket skriver att en-till-en satsningen har förändrat skolbibliotekets fysiska miljö 
och det har skapat nya möjligheter för skolbibliotekarierna att samverka med lärarna 
och eleverna39. Men har detta inneburit en förändring i yrkesrollen eller sättet att 
använda skolbiblioteket?

Våra dagars mediesituation med global tillgång till information och olika digitala 
medier tycks ha stärkt skolbibliotekariens ställning till följd av ökat intresse bland både 
professionellt verksamma och makthavare på olika nivåer för frågor om läsförmåga, 
informationsanvändning och källkritik40. Skolbibliotekarien får en starkare och tydligare 
roll på skolan. I termer av detta är skolbibliotekarier nyckelpersoner i en en-till-en 
projekt. Det kan även ha påverkat bibliotekarien att se sig själv i en ny roll som 
pedagogisk resurs och inte bara som en serviceperson41. Limberg menar att bibliotek i 
skolan har en särskild potential att höja kvaliteten på elevers lärande, men att denna 
potential endast utnyttjas i begränsad omfattning42.

Andra menar att den nya tekniken endast har förändrat bibliotekariernas redskap, men 
att arbetsuppgifterna är och förblir detsamma, nämligen att tillhandahålla och 
tillgängliggöra information, oavsett om det sker med hjälp av kortkataloger eller 
Internet43.

2.1.7  Skolbibliotekarien och eleven

Rollen för skolbibliotek har förändrats. Arbetet i skolbibliotek i dag är mer att 
tillgängliggöra material samt mer informationssökning och källkritik. De flesta 
undersökningar som gjorts med en-till-en har fokuserat på hur eleverna lär, vad de gör 
på datorn samt fördelar och nackdelar.  Dessa visar att skolbiblioteken inte är så 
beroende av lokalen längre och att bibliotekarien är mer ute i skolan och tar del i 
undervisningen med elever och lärare. 
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UnosUno är ett forskningsprojekt som studerar skolor som infört en dator till varje elev 
i skolan, till viss del eller i  hela skolan. De undersöker hur skolorna arbetar med 
datorerna, på vilket sätt och om det har förändrat undervisningen. Om det har förbättrat 
eller försämrat undervisningen. De kom fram till att den digitala kompetensen har ökat 
elevernas förmågor. Kontakten mellan lärare och elever har ökat och kvalitén av 
undervisningen är högre samt att lärare och elever är nöjda och upplever positiva 
resultat44.

En annan undersökning visar, att skolklasser som har blivit undervisade i 
informationssökning och informationsvärdering av bibliotekspersonal två år innan 
datorerna delades ut i en en-till-en verksamhet, med van hand söker i 
forskningsdatabaser, medan andra jämngamla elever utan träning nöjer sig med 
sökningar i Bing & Google45.

2.1.8 Den digitala miljön

Användningen av datorer i samhället kommer enligt många att leda till en 
samhällsförändring liknande den som ägde rum vid industrialismens genombrott. Det 
innebär en förändring i undervisningen och ett förändrat sätt att använda skolbiblioteket, 
men skolans uppdrag är detsamma. Det innebär också att bibliotekariens uppgift 
omformulerats till att analysera användarens behov, att bedöma olika källors kvalitet 
samt att lära ut ett korrekt sökbeteende 46.

Skolans uppgift är alltjämt att lära eleven att orientera sig i det samhälle den verkar 
inom. En möjlig analys är, att i en allt rörligare tid med allt större globalisering, finner 
eleven allt färre självklara kollektiva fixpunkter att orientera sig mot men desto fler 
temporära, individuella och emellanåt motsägelsefulla dito47. Det är först när elever och 
lärare börjar få tillgång till bra digitalt material som de flexibelt kan hantera 
informationen efter sina egna förutsättningar, och som IT verkligen på allvar kan bli 
användbart i skolan48.

2.2 Sammanfattning

Litteraturen visar att under senare år har en del förändringar skett i bibliotekslokalen 
men det är framför allt bibliotekarierollen som har genomgått en förändring. Samarbetet 
med lärarna har blivit större och eftersom bibliotekarien är mer ute i klassrummet och 
deltager i undervisningen, så träffar denna eleverna mer än tidigare.
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Biblioteket har fått nya uppgifter samtidigt som de gamla finns kvar eller har 
förändrats. Beståndet har förändrats och gått mer över till digitalt material. 
Läroböcker köps in i mindre omfattning, samtidigt som antalet faktaböcker har 
minskat och mer arbete läggs på skapandet av länksamlingar. Härigenom har 
användarundervisningen ökat. Trots detta har läsfrämjandet inte minskat utan 
det har fortfarande en viktig roll i dagens skola. Även rektorns inställning till 
skolbiblioteken är viktig. Hell skriver att biblioteksutvecklingen ofta beror på 
rektorns inställning. Hon menar att skolbiblioteket har bättre förutsättningar, 
om rektorn visar att detta är viktigt49.
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Som utgångspunkt för analysen av min empiri har jag valt professionsteorin som 
exempelvis Andrew Abbott för en diskussion kring. Han menar att professionerna utgör 
ett specifikt, relativt autonomt socialt system. Med system avses att förändringar i en 
beståndsdel medför förändringar i andra delar, dvs delarna är ömsesidigt beroende av 
varandra. Det professionella systemets interna dynamik är konkurrens mellan 
professioner om jurisdiktionen över specifika områden,  till exempel i 
skolbibliotekssammanhang kan lärare och bibliotekarier konkurrerar om vem som har 
rätten att undervisa om vad. I sin bok, The system of professions, ger Abbott rika 
skildringar av hur olika professioner, framför allt de som ligger nära varandra, 
konkurrerar om och försöker monopolisera områden.50 Till de historiska förlopp Abbott 
skildrar hör ”informationsprofessionernas”, juridikens och psykiatrins utveckling. Han 
menar att yrkeskategorier strävar efter att räknas som professioner genom att stänga 
andra ute och på så sätt skaffa monopol på en specialkompetens.

Lärare och bibliotekarier är två professioner som konkurrerar, samtidigt som de 
kompletterar varandra.  De ligger nära varandra i professionen och ibland kan det vara 
svårt att dra gränser för vad som åligger vem. Abbott menar att bibliotekarieyrket har 
förändrats under tid, men kärnan är densamma.

Anna Kåring Wagman undersöker i sin forskningsöversikt hur informationstekniken har 
påverkat yrket. Kåring Wagman menar att yrket alltid har präglats av en spänning 
mellan å ena sidan, en teknisk orientering och å andra sidan, en mer humanistisk 
inriktning. Hon tar upp den pågående diskussionen om huruvida bibliotekarieyrket har 
förändrats, och då särskilt i relation till den nya informationstekniken, eller om det i 
grund och botten är samma yrke. En del forskare menar att den nya tekniken har 
bidragit till att bibliotekarieyrket har förändrats till sin karaktär. Kåring Wagman anser 
istället att det är relationen mellan bibliotekarie och användarna som har förändrats. När 
allt fler har internet hemma och information söks mest på nätet, har bibliotekariens 
kunskapsmonopol försvagats. Detta blir en utmaning att möta för bibliotekarierna. Att 
söka med Google eller att söka i databaser skiljer sig åt. Kåring Wagman menar att 
googla har blivit ett begrepp och många söker via Google när de letar efter information 
om något. Men, enligt henne för att få information av säkrare karaktär behövs kunskap 
om att söka samt att söka i en databas.  Trots att användaren mer och mer kan sköta sin 
informationssökning på egen hand innebär detta inte att bibliotekariernas professionella 
kunskap är överflödig men att förhållningssättet till informationssökning har 
förändrats51. Professionen håller sig inte passiv, utan möter den förändringen. Sundin 
menar att tekniska förändringar har stor betydelse för bibliotekarieyrkets professionella 
kunskap, större än för de flesta andra yrkesgrupper. Tidigare var bibliotekarier experter 
på samlingarna och hade med andra ord ett kunskapsmonopol – användarna var 
beroende av deras kompetens för att få tillgång till rätt källor och information. 
Kunskapsmonopolet har dock utmanats i och med att användarna har fått större 
möjligheter att söka information själva och deras möjligheter att ifrågasätta expertisen 
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har ökat. I samband med att enklare och mer användarvänliga tjänster gjort 
informationssökningen mindre komplicerad, anser Sundin att analys och värdering av 
informationskällor och av användarnas beteenden och behov blivit viktigare delar av 
bibliotekariernas professionella kunskap52.

I sin studie av förändring på bibliotek diskuterar Maj Klausson vilka roller som kan 
komma att bli viktigare i framtiden. Det är exempelvis bibliotekarien som lärare, som 
handledare, som vuxenutbildare, som kulturförmedlare och som problemlösare53. Idag 
använder de flesta datorn då de söker information. Erfarenheter visar dock att vissa IKT-
färdigheter och kunskaper som är högre eller mer komplexa, måste läras ut i 
skolbibliotek54. Därför anser Klausson att skolbiblioteken måste bli dynamiska lärcentra 
med skolbibliotekarien som primära medel för att utforma nya sätt att lära. Nils Pors 
undersökning visar att elever föredrar generella sökmotorer. Det verkar som om de har 
svårt att skilja mellan internetresurser och biblioteksresurser55.

Jag kommer att i metodmodellen 4.5 gå in på hur jag har anknutit till teorimodellen.
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4. Metod
Jag har i min studie valt att undersöka hur skolbiblioteken har förändrats sedan en-till-
en satsningen samt om hur skolbibliotekarierna upplever att deras arbete har förändrats. 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för att kunna gå djupare i frågan. Jag 
ville ha möjlighet att ställa följdfrågor. Jag ville få ta del av hur bibliotekarierna 
upplevde förändringen som en-till-en satsningen har inneburit. Jag ville undersöka både 
hur lokalen hade förändrats, hur arbetsuppgifterna för skolbibliotekarien förändrats samt 
ur bibliotekariernas synfält, hur eleverna och lärarna uppfattar och använder 
skolbiblioteket i dag till skillnad från förr. 

För att få en förståelse så har jag läst olika undersökningar, på en till en skolor. Jag har 
funnit en magisteruppsats om skolbibliotek och en-till-en. I övrigt har jag läst 
kandidatuppsater om en till en samt litteratur och undersökningar om skolbibliotek.

4.1 Insamlingsmetoder 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju liknar ett 
vanligt samtal. För att få ett stöd i vårt samtal gjorde jag en intervjuguide. En 
semistrukturerad intervju följer ett intervjuschema. Frågorna behöver inte ställas i 
samma följd som på intervjuguiden. Anledningen till att jag valde att använda en 
intervjuguide var att frågorna är formulerade i förväg, men ger utrymme för följdfrågor, 
och gör att vi kan fokusera på det vi avsåg att göra. Det är lättare att komma tillbaka till 
syftet med undersökningen, om samtalet spårar in på annat. Hade vi enbart haft ett tema 
att utgå ifrån, kunde samtalet lätt ha halkat in på ett sidospår, särskilt då jag inte är 
rutinerad när det gäller intervjuer. Inga undersökningar är värderingsfria och mina 
uppfattningar om att skolbiblioteket har förändrats kan naturligtvis ha påverkat 
formuleringen av frågorna och utvärdering av resultaten. Enligt Bryman så är det inte  
vanligt att forskare påstår att de tillämpar objektivitetsprincipen, även om några forskare 
vill antyda att så är fallet56. Det tolkar jag som att forskaren får ha åsikter och 
erfarenheter, bara jag är medveten om dem och att de kan påverka resultatet. Jag har 
varit på skolorna och gjort fyra intervjuer, en intervju genomfördes via telefon. Att åka 
ut till skolorna och intervjua gav mig ett tillfälle att själv se biblioteket och hur det var 
uppbyggt. Jag spelade in intervjuerna och varje intervju tog cirka 45 minuter. 

4.2 Urvalsprocessen

Jag har gjort ett selektivt urval. Kriterierna vid urvalet av deltagare var att de var 
utbildade bibliotekarier och arbetade på skolbibliotek vid en skola i en-till-en projektet. 
Skolorna skulle vara högstadieskolor alternativt årskurs 1-9, 6-9. Valet av 
högstadieskola grundar sig på att jag själv arbetar på en högstadieskola och för att få 
bilden av förändring på ett bibliotek på en högstadieskola. Jag var intresserad av 
bibliotekariernas syn på förändringen och på hur de upplever att det har förändrats. Jag 
valde skolor där de arbetat med en till en underett par år.
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4.2.1 Bibliotekarierna

I studierna har fem bibliotekarier på fem olika skolor intervjuats. Tre av skolorna låg i 
Lunds kommun, en i Vellinge samt en i Värnamo. Anledningen till att jag valde en skola 
i Värnamo och de andra var i Skåne var att jag vill ha lite geografisk spridning. 
Bibliotekarierna har alla en examen i bibliotek och informationsvetenskap men de har 
arbetat olika antal år. De är i olika åldrar och har varit färdigutbildade olika länge. En 
del av bibliotekarierna arbetar både på skolbibliotek och folkbibliotek. En del av dem 
har endast arbetat under sin tid som bibliotekarie på skolbibliotek och ett par av dem har 
tidigare arbetat på folkbibliotek. De arbetar olika procent, från 50%-100%  på skolorna 
och har därför olika förutsättningar. 

4.2.2 Skolorna

Skolorna är alla högstadium men vissa av skolorna har årskurs 1-9.  I samtliga skolor 
har årskurs 7-9 egna datorer eller Ipads.

Skola 1 har 360 elever och är en 4-9 skola. De påbörjade en-till-en satsningen för fyra år 
sedan och eleverna har antingen en Ipad eller en dator.

Skola 2 är en 6-9 skola och har ett integrerat skolbibliotek och folkbibliotek. De har 430 
elever och började med en till en satsningen för fyra år sedan. Eleverna i årskurs 7-9 har 
var sin egen dator.

Skola 3  är en F-9 skola och har 460 elever. De gick in i en-till-en år 2010. Eleverna har 
var sin dator.

Skola 4 är en friskola, F-9. Där har eleverna i årskurs 7-9 var sin dator eller Ipad. 
Skolan har ca 400 elever och de gick in i en-till-en satsningen för ett par år sedan.

Skola 5 är en F-9 skola och årskurs 7-9 har datorer resten lånar på biblioteket. Skolan 
har ca 450 elever och gick in i satsningen år 2011.

4.3 Etiska övervägande

Jag har i intervjuerna tagit hänsyn till informations-, samtyckes-, nyttjande- och 
konfidentialitetskravet. De intervjuade har anonymiserats och så även skolorna till viss 
del. Eftersom jag sände ut intervjuförfrågan, per mail, förklarade jag syftet med 
intervjun och angav tydligt informationskravet. Även samtyckeskravet, då den 
tillfrågade själv haft möjlighet att bestämma om denna vill medverka. Innan jag började 
intervjun, så tydliggjorde jag konfidentialitetskravet samt att jag skulle anonymisera den 
intervjuade i studien. Jag har informerat om nyttjandekravet samt har den intervjuade 
fått ta ställning till om den vill att intervjuerna ska få spelas in. 

4.4 Genomförande

Jag tog kontakt med informanterna via mail och berättade om min undersökning. Jag 
frågade dem om de ville deltaga. Då de svarat att de ville deltaga, bestämde vi tid och 
plats för intervjuerna. Valet av intervjuplats fick den intervjuade göra, för att denne 
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skulle känna sig bekväm under intervjuerna. Jag utförde intervjuerna på deras 
arbetsplatser, utom en som jag gjorde per telefon. Intervjuerna spelades in med 
informanternas tillstånd. När jag genomförde intervjun hade jag intervjuguiden med, 
men den intervjuade fick berätta ganska fritt om biblioteket som denna arbetade på samt 
sina arbetsuppgifter och iakttagelser i samband med en-till-en.  Eftersom jag spelade in 
intervjuerna behövde jag inte anteckna under intervjuerna, vilket kan verka störande för 
den intervjuade samt göra att man missar information.

Själva intervjun tog cirka 45 minuter. Sen fick jag tillfälle att diskutera fritt med 
bibliotekarierna samt se hur de arbetade med sitt bibliotek. Jag transkriberade sen 
intervjuerna. Det blev 12 sidor i material och det gjorde det lättare att analysera 
materialet.

4.5 Analys

Mitt val av analys var tematisk. Jag anser att den på ett bra sätt kan få fram skillnader 
och likheter i de intervjuades svar. Bryman menar att för att analysera tematiskt söker 
man efter återkommande teman i exempelvis intervjuer57. Jag har sökt efter olika tema i 
intervjuerna som jag sedan använt mig av för att analysera resultatet. Bryman menar att 
temat uppstår utav händelser, ord och fraser som kommer igen i intervjuerna.

Därefter transkriberades alla intervjuer. Sedan identifierade jag olika teman i 
intervjuerna som sedan låg till grund för analysen. Jag lade in alla deltagares svar från 
intervjuerna under de olika temana. Jag såg då tydligare hur de hade svarat på de olika 
frågorna. Det var lätt att se likheter och olikheter i deras svar.  De teman som uppstod 
använde jag sedan som rubriker i resultatdelen.

Jag använde mig av litteraturen då jag utformade intervjuguiden. Frågorna vi 
diskuterade var utifrån vad som uppkommit i den tidigare lästa litteraturen. 

De tema som framkom under intervjuerna analyserades med hjälp av professionsteorin. 
Den teorin bygger på att professionen förändras när professioner konkurrerar med 
varandra men kärnan i professionerna består. Lärare och bibliotekarier är två 
professioner som konkurrerar och kompletterar varandra och detta framkom klart i 
intervjuerna. Därför tycker jag att den lämpar sig för min analys.
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5 Resultat och analys
I detta avsnitt redovisas resultatet av undersökningen utifrån den teori som tidigare 
beskrivits. De olika deltagarna samt litteraturen visar att en förändring har skett inom 
skolbiblioteken samt hur de används i dagens skola. Rollen som skolbibliotekarie har 
delvis förändrats och vissa arbetsuppgifter har förändrats. Det redovisas under rubriker 
som härrör ämnet i undersökningen.

Alla deltagare i studien påtalar att biblioteken används mer idag än tidigare. Eleverna 
vill sitta i biblioteket på lektionstid och arbeta. De vistades mycket i biblioteket även 
tidigare, men då mer på raster då det användes mer som uppehållsrum. Nu är eleverna 
där mer på lektionstid. Jag fastnade för vad en bibliotekarie sade;  ”I och med en-till-en 
kan eleverna när de sitter i biblioteket och söker på nätet dubbelkolla fakta i böckerna” 
Detta tyckte hon var bra. Eleverna söker sig i större utsträckning än tidigare till 
skolbiblioteket. 

Enligt bibliotekarierna har lokalerna inte förändrats så mycket möbelmässigt förutom att 
datorsalar har tagits bort och i vissa fall gjorts om till lektionssalar. Vissa av biblioteken 
har datorerna kvar eftersom inte alla elever har datorer (ex de skolor som är F-9), men 
de upplever att trycket på de datorerna har minskat och att eleverna använder biblioteket 
mer till didaktiska uppgifter. Det har kommit in fler arbetsplatser överlag i biblioteket, 
eftersom deltagarna har funnit att eleverna gärna vill sitta i biblioteket och göra sina 
skolarbeten, ofta grupparbete:

  Det dyker upp elever lite varstans ifrån och sätter sig här i biblioteken,vi har 
 ganska många plaster här. Dom sitter mycket här inne, men det är lite annan 
 anledning. Förut var det full trafik till mina sex datorer och det är i princip bara 
 de yngre klasserna i dag som inte har någon som använder dem. Dom är ju kvar, 
 men används på ett annat sätt. (pseudonym)

En annan deltagare tar upp fördelen med fler arbetsplatser:

 Detta gör att de kan sitta och ha grupparbete utan att störa varandra jättemycket. 
 Oftast sitter de här i grupper och jobbar tillsammans och använder sina datorer 
 och det händer ju så klart att de frågar mig om hjälp, dels är det praktiska saker 
 med datorn men det kan också vara så klart mer pedagogiska frågor och de vill 
 ha hjälp att hitta olika databaser. (pseudonym)

En del av biblioteken har gallrat hårt, mest bland faktaböckerna och på så sätt frigjort 
mer plats i biblioteket eftersom antalet hyllor har minskat. Detta har skapat fler 
sittplatser i biblioteket, fler bord att sitta och arbeta vid. Eleverna verkar uppskatta detta, 
för de har fått fler arbetsplatser att sitta och arbeta vid. 

Det är ingen märkbar minskning i biblioteksanvändning anser bibliotekarierna. Eleverna 
är i lika stor utsträckning som tidigare i biblioteket och utlåningen av skönlitterära 
böcker har inte minskat. Skillnaden har varit att tidigare så rusade eleverna in för att 
använda datorerna som stod i biblioteket. Nu när de har egna används biblioteket mer 
didaktiskt, så att säga till vad det ska göra, och det är en positiv utveckling. Självständig 
informationssökning med datorn som främsta redskap har medfört ett ökat användande 
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av biblioteket. En annan fördel anser några bibliotekarier vara att de numera slipper 
”spring” till skolbibliotekets datorer, där eleverna satt på sina raster och spelade spel. I 
och med att de har sina egna datorer, så sitter de hellre och spelar i uppehållsrum och på 
andra platser. Innan upplevde de ett väldigt tryck på att komma åt datorerna. 

Eleverna behöver inte längre besöka det fysiska skolbiblioteket för att söka 
informationen. Skolbiblioteken är efter implementeringen inte heller bundna till det 
fysiska biblioteket i så stor utsträckning som tidigare och de bedriver mycket av 
verksamheten ute i klasserna 58. De kan använda bibliotekets digitala tjänster genom sin 
dator. Tidigare var detta svårare, då de inte hade egna datorer utan fick använda datorer 
utplacerade på skolan. Sedan en-till-en infördes har effektiviteten i skolarbetet ökat, 
eftersom vissa uppgifter tar mindre tid och det är lättare att kommunicera med lärare 
och kamrater. Eleverna upplever att det sparar tid i skolarbetet och det har blivit 
roligare59. Samtliga skolor som jag har undersökt har även en digital lärplattform, där 
även bibliotekarien kan nå ut till eleverna med meddelande angående biblioteket,  
exempelvis söktips eller boktips.

Även skolans läromedel har förändrats och de har mer digitala eller webbaserade 
läromedel som eleverna kan använda på datorn. Här har skolbiblioteket en viktig roll 
när det gäller läromedel, både fysiska och digitala. Dels att sköta all hantering såsom 
registrering och abonnemang men även att hjälpa eleverna att använda dem. 
Skolbiblioteket fungerar inte endast som materialrum, utan också som stöd till 
pedagoger och elever vid val av texter och innehåll 60.

Biblioteken i min undersökning har sedan en-till-en samma öppettider som tidigare och 
samma bemanning, förutom ett bibliotek som har ökat sin bemanning.

5.1 Rollen som bibliotekarie i en till en skola

Arbetsuppgifterna är desamma, enligt informanterna, är det bara formerna som har 
förändrats. De upplever inte att rollen har förändrats. De har istället fått flera nya 
arbetsuppgifter. En deltagare i studien säger att: 

 Det kan jag inte säga att det egentligen har gjort, jag gör ju samma saker 
 som jag gjorde innan, jag har bokprat och jag lånar ut mycket läromedel 
 också så i början av terminen och i slutet så är det väldigt intensivt med det 
 och sen under terminen så byter de ju no-böcker och så det är mycket 
 sådana praktiska saker med. Men jag är ju ute i klasserna med och har 
 bokprat och så. (pseudonym)
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Deltagarna upplever att de kan gå runt bland hyllorna och hjälpa eleverna med diverse 
frågor. Eller så kommer eleverna fram till disken och ber om hjälp. Detta stämmer 
överens med tidigare forskning, då även i undersökningen skolbibliotek 1+1, fanns att 
eleverna numera spenderar mer tid i biblioteket61. Skolbibliotekarien är med sin 
kompetens en viktig medspelare i arbetet att göra eleverna informationskompetenta62 .

5.2 Vikten av att vara med från början

Enligt tre av deltagarna är det viktigt att vara med från början i satsningen: 

 I och med att jag var med i detta arbetslag från början, så fick jag
 också en mac dator och var med i denna satsning från början och det 
 gjorde att jag kunde följa med i skolans arbetssätt från början. (pseudonym)

En annan deltagare menade att:

 eftersom jag suttit med i IT gruppen och varit med från början, en grupp
  på 7 lärare, jag, rektor och en specialpedagog, så jag har varit med 
 där från början, så att har det blivit så att lärarna kommer till mig hela 
 tiden med frågor om datorer och paddor nätverk och var allting ska ske, 
 som gäller de digitala verktygen och så och det har ju ökat i och med att 
 de vet att jag är en av kontaktpersonerna. Mitt arbete gentemot lärarna 
 har ju förändrats men med eleverna är det ju lite samma sak, de kommer 
 också med frågor. (pseudonym)

5.3 Förändringar i biblioteksverksamheten

När man talar om hur biblioteksverksamheten har förändrats, att den används mer eller 
mindre än tidigare, så är alla bibliotekarier i undersökningen överens om att biblioteket i 
dag används mer. En deltagare säger att

 Alla pratar om biblioteksdöd hit och dit men jag vet inte. Alltså det är ju 
 formerna som ändras, vi kommer ändå att behövas. En annan deltagare säger att; 
 Eleverna är ju mer i biblioteket och jobbar  nu på lektionstid, det var de innan 
 också, men de är här mer nu. (pseudonym)

Informanterna tycker överlag att arbetet med läsfrämjande ser likadant ut som innan de 
gick in i en-till-en. I Lund till exempel arbetar man med bokattacker. Bibliotekarien går 
då ut i alla klasser en gång i veckan. Hon berättar om ett par böcker. Skillnaden mellan 
bokprat och bokattacker är att här kommer man ut mer spontant och berättar om ett par 
böcker, det tar cirka 5 minuter.  Alla klasser får var sitt bokprat i veckan, vilket gör att 
bibliotekarien kommer ut i klasserna mer än tidigare. Tanken är också att eleverna ska 
få träffa bibliotekarien, så även de som inte går till skolbiblioteket vet vem hon är. Det 
gör även att besökarna till biblioteket ökar, då eleverna blir intresserade av böckerna 
som förmedlas, men kan inte låna dem direkt av bibliotekarien i klassrummet utan, får 
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komma på rasten och låna den. En skola arbetar med att få in läsning av skönlitteratur i 
alla ämnen. I ett projekt arbetade bibliotekarien och idrottsläraren ihop med läsning 
avslappning samtidigt som de knöt det till läroplanen med ”må bra” tema. Då låg 
eleverna i idrottshallen på mattor på golvet och hade avslappning samtidigt som läraren 
eller bibliotekarien läste ur Zlatan-boken.

Yrkets grundkärna har inte ändrats av en-till-en. Läsfrämjande är fortfarande en viktig 
uppgift. En informant menar att för honom kommer det alltid att vara a & o som 
bibliotekarie att man kan guida eleverna i läsning och ge dem läslust. Att vägleda eleven 
i biblioteket med exempelvis referenssamtal har inte förändrats enligt bibliotekarien. 

5.4 Virtuellt och digitalt 

Alla bibliotek i undersökningen arbetar mycket digitalt. De har bloggar, sköter hemsidor 
och sociala nätverk och underlättar för eleverna att besöka biblioteket utan att besöka 
det fysiska. En deltagare uppger att hon har en sajt som komplement till sin 
användarundervisning. Hon har även en bokblogg som eleverna skriver där hon svarar 
och tipsar om nya böcker. När eleverna har läst klart en bok, ska de antingen skriva en 
recension eller få en uppgift att exempelvis skriva ett brev till en av karaktärerna i 
boken. Enligt deltagarna är de medvetna om att de når eleverna digitalt, även om de inte 
kommer till biblioteket i fysisk bemärkelse. En deltagare säger att: 

 det är mycket lättare tycker jag. De använder sina datorer hela tiden 
 och då kan man ju nå dem, antingen genom skolans lärplattform eller 
 en del klasser har egna facebookgrupper och jag har egentligen en blogg 
 för skolbiblioteket, därför försöker jag sedan det blev en-till-en att ha 
 biblioteket överallt så jag har en googletext sajt så de jobbar med 
 googelsajter, där har jag en sida, där jag lägger upp källhänvisningar och 
 informationssökning om vad man ska tänka på där, typ en blogg, 
 hemsida. (pseudonym) 

Deltagarna menar att eleverna inte längre är låsta till öppettider, de behöver inte ens 
vara på skolan. De kan sitta hemma med sina datorer och besöka skolbiblioteket. 
Genom det digitala biblioteket har de även tillgång till databaserna, vilket gör att de kan 
söka informationen likaväl hemma som i skolan.

En skola jag besökte hade precis börjat arbetat med sällskapstema och där  var 
bibliotekarien i färd med att ha en lektion med dem om nätetik och mobbning på nätet. 
Då märker de att bibliotekarien finns, det är inte bara att de ska gå till en bibliotekarie 
som sitter i ett bibliotek, utan hon finns, hon är ute i klassrummen mycket mer än 
tidigare. I likhet med Farsaii och Owen fann hon att även om eleverna har växt upp med 
internet, chatt och så vidare så behöver de hjälp att hitta rätt  och att förhålla sig etiskt i 
sina aktiviteter på nätet63.  

En annan positiv effekt av att eleverna har var sin dator är att skoluppgifter publiceras 
på deras offentliga blogg. Sedan arbetar klassen med att aktivt läsa och kommentera 
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varandras texter. Enligt informanterna får man ett mer levande lärande och det är inte 
längre bara de som går i klassen som kan läsa arbetet, utan vem som helst kan nå det via 
webben.

Globaliseringen och datoriseringen påverkar skolan med hjälp av internet, och 
därigenom även skolbiblioteket. En studie av Owen och Farasii visar, att kombinationen 
av trådlös teknik och internet har förändrats från lärar- till elevcentrerade klassrum. 
Eleverna hämtar sina läroböcker, tidningar, tidskrifter och böcker i digitalt format64 . 
Detta gör att eleverna kan använda biblioteket utan att fysiskt besöka det. Limberg 
hävdar att utveckling inom informationstekniken också har inneburit en fördelning av 
arbetsuppgifterna för biblioteken, där undervisning i informationssökning har ökat 65.

5.5 Samarbete med lärarna

De intervjuade bibliotekarierna känner att de har ett bra arbete som håller på att 
utvecklas. De menar att förutsättningar för samarbete förbättrats sedan de gick in i en-
till-en. Att undervisa med tillgång till så mycket webbaserat material som en-till-en har 
innebär att bibliotekarierna får tänka om och tänka nytt. De finner att lärarna behöver 
mer hjälp med material dessutom. Innan hade de sitt lektionsmaterial som var färdigt, 
nu är det mycket som ska sökas på nätet. Så här kommenterar två deltagare:

 I Augusti så skulle jag hålla i workshop om att man kan arbeta med 
 läsning i skönlitteratur i alla ämnen då fick de sitta och tänka över då 
 blev alla väldigt engagerade. (pseudonym)

 Jag har ett bra samarbete med lärarna, tipsar dem om olika databaser 
 och hjälper dem att plocka fram material samtidigt som jag arbetar med 
 dem i klassrummet i undervisningen. Vi har olika roller. Jag hjälper eleverna 
 att hitta bra information och värdera den. (pseudonym)

Deltagarnas syn på de förbättrade utsikterna för samarbete kring informationssökning 
bekräftas av Lydeén som påpekar att de två yrkesgrupperna har förts närmare 
varandra66. Detta påvisar att de två yrkesgrupperna kompletterar varandra på ett sätt 
som främjar elevernas lärande i enlighet med professionsteorin.

5.6 Källkritik

En mycket viktig aspekt av elevernas egen informationssökning är förmågan till 
källkritisk granskning. Eleverna måste lära sig att vara källkritiska. Enligt Kuhlthau  
behövs en ny form av lärande som förbereder eleverna för att leva och arbeta i en 
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komplex informationsmiljö67. I läroplanen står att skolan ska ge eleverna förutsättningar 
att vara källkritiska. En deltagare menar att bibliotekets källkritiska arbete har ökat 
sedan en-till-en: 

 Men det som jag mest har blivit tillfrågad om att komma ut till skolorna 
 och prata om är ju källkritik, för jag tror att många lärare känner att dom 
 är ganska duktiga på detta med informationssökning själva och det blir
 eleverna ju också då, när de får mycket hjälp av lärarna. Men det här med 
 källkritik det har ju inte bara med skolarbete att göra, utan det har ju med 
 hela livet att göra och där har lärarna frågar mig om hjälp att jag ska 
 komma och prata om detta då. Sen har det här med upphovsrätten blivit 
 mycket viktigare att lära sig, för att de lägger ut en del arbete på nätet 
 som är helt öppet. Tidigare om de fuskade och tog en bild så som de inte 
 fick använda egentligen så lade de bara till den på ett papper och skrev 
 och lämnade till läraren. Sen kom det aldrig längre, men nu sprids det 
 kanske för hela världen och då är det svårt. Det här tycker fortfarande 
 elever är svårt, det är ju en liten djungel med vad får man använda och 
 vad man inte får. Jag kan ju mer om just det här källkritik men sen 
 är ju eleverna jättebra på att snappa upp nya bitar så jag kan nog säga 
 att på ett sätt har det blivit mer demokratiskt, vi lär av varandra, eleverna
 är så duktiga på dessa bitarna. Det känns inte så för det här med datorer
  har funnits så länge så att jag kan inte uppleva att det har förändrats så 
 mycket. (pseudonym)

En annan deltagare säger att: 

 vi på vår skola jobbar väldigt mycket med litteraturförmedling, bokprat 
 och lägger mycket tyngd på att eleverna ska läsa skönlitteratur. Men det 
 blir mer och mer tyngd på att de ska lära sig källkritik och den biten och 
 jag menar eleverna översköljs av information i dag så jag känner att 
 skolbiblioteket idag om något är minst lika viktigt som innan en-till-en. 
 (pseudonym)

5.7 Läs- och skrivsvårigheter

Deltagarna tycker att situationen för elever med läs och skrivsvårigheter har förbättrats i 
och med introduktionen av en-till-en. Det är lättare för dem att följa med i 
undervisningen då, det mesta av materialet är digitalt och de kan då använda sina 
hjälpmedel på ett lättare sätt. Lydéen till exempel fann, att skolbibliotekarierna i hennes 
studie ansåg att de hade större möjlighet idag att med hjälp av nya medier kunna 
tillhandahålla individanpassat material och hjälp till de elever som är i behov av extra 
stöd68. Enligt deltagarna hjälper de lärarna att ta fram material digitalt, men också 
Legimus har förändrat uppgifterna. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers 
bibliotek. Där kan man låna (ladda ner) talböcker, punktskriftsböcker osv. De flesta 
bibliotek är i dag registratorer vilket innebär, att de kan registrera eleverna som 
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låntagare sedan lånar eleverna själva direkt i Legimus och laddar ner de böcker som de 
behöver. Samtliga i min undersökning är registratorer och de upplever en stor och 
positiv förändring. Bibliotekarierna känner också att detta har gjort att de har ett 
närmare samarbete med speciallärarna än tidigare. 

5.8 Beståndet

Alla deltagare är överens om att beståndet har förändrats sedan en-till-en 
implementerades. De köper inte längre in faktaböcker i samma utsträckning och 
uppslagsverken används i mindre utsträckning, i vissa fall inte alls. Emellertid har de 
alla en prenumeration på NE, vilket gör att alla elever kan komma åt denna genom sin 
dator:
 De använder inte faktaböckerna lika mycket mer, de äldre eleverna, 
 det kan jag räkna på handen när de kommer in och frågar och det kan jag 
 se som både fördel och nackdel att böcker har inte samma uppdateringsförmåga, 
 men sen kan man bli lite rädd när de kommer in och kan inte slå i ett 
 uppslagsverk och sådana saker.(pseudonym)

Istället för att köpa in så många faktaböcker så satsar biblioteken på databaser och har 
prenumerationer på NE, Landguiden, Alex.
Elever och lärare har tillgång till databaser genom kommunen, de är 
kommungemensamma. För att eleverna ska kunna arbeta effektivt med digitaliserat 
material krävs undervisning och det är en ny arbetsuppgift för bibliotekarierna. 

 Jag har alltid en introduktion med sexorna. Varje gång jag har någon 
 form av informationssökning så går jag igenom dom, jag känner att 
 lärarna här är ganska långt komna digitalt. (pseudonym)

En annan deltagare ser en annan fördel med en-till-en: 

 Ja de lånar lika mycket skönlitteratur, men de lånar inte alls lika 
 mycket faktaböcker som innan och sen läser de även en del böcker 
 digitalt och då har vi använt oss av vårt folkbibliotek då det är förenat 
 med en kostnad för dem, 20 kr per bok. Allting man lånar och lyssna 
 är något man kan tipsa lärarna om. Om man vill läsa en bok i hela 
 klassen, så kan man låna hem den som e-bok, så kan hela klassen
 läsa samma bok. Det som jag använder bibliotekets budget är, att 
 jag har satsat mer på skönlitteratur och faktaböcker har jag skurit 
 ner på. Sen har jag gallrat bort ganska mycket av faktahyllan. (pseudonym)

Detta innebär att även om beståndet minskat så har eleverna tillgång till lika mycket 
information och material som tidigare. Även möjligheterna till det skönlitterära 
beståndet har ökat.

5.9 Rektorns inverkan och syn på skolbiblioteket

Skolledningen är viktig för skolbiblioteket och för att stärka dess roll och legitimitet på 
skolan. Rektorn kan arbeta för att det ska bli en god samverkan mellan lärare och 
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bibliotekspersonal. Det finns olika sätt att gå till väga för att integrera skolbiblioteket i 
undervisningen. Att skriva in i de lokala handlingsplaner att det är hela personalens 
ansvar att eleverna når sina mål är ett sätt enligt Hutton och Johnsson 69. En deltagare 
menar att rektorn sätter riktlinjerna för hur skolan ska arbeta. Hon berättar att rektorn 
ville att vi alla skulle tänka nytt när vi gick in i en-till-en. 

 Rektorn var tydlig från början, att ska vi göra detta en-till-en så kan vi 
 inte bara fortsätta i det gamla, utan då ska det användas och då ska vi 
 skräddarsy det så att det fungerar bättre så lärarna blev också tvingade 
 att lära sig det på nytt tänk om och använda nytt och alla forum som 
 vi har som är webbaserade nu, och så att det föll sig  naturligt jag behövde 
 inte kämpa för att komma in där i min roll utan de ville ha med mig 
 om man säger så. (pseudonym)

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Det är viktigt att skolbiblioteket är 
väl insatt och arbetar efter dessa tillsammans med lärarna menade deltagarna. Alla 
elever ska enligt de övergripande målen i dessa dokumenten kunna använda IKT som 
ett redskap för lärande. Detta inbegriper att kunna söka, granska och lagra, producera, 
redovisa kommunicera och utbyta information70. Här har skolbiblioteket en viktig roll. 
De kan lära eleverna att orientera sig i en komplex verklighet som präglas av ett 
omfattande informationsflöde och snabb förändringstakt så att eleverna lättare kan nå 
målen. Owen och Farasii anser, att i en mycket spridd miljö måste lärare och 
skolbibliotekarier lära nya ledningsmetoder och tillämpa alternativa 
undervisningsstrategier i enlighet med professionsteorin71.
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6 Diskussion och slutsatser
När jag påbörjade denna undersökning, antog jag att något bibliotek skulle påvisa att det 
idag användes mindre. I inledningen citerade jag en politiker som menade att biblioteket 
blir överflödigt, då alla elever har var sin dator, där de har tillgång till information som 
de behöver i sin undervisning. Hans inställning representerar en del i den offentliga 
debatten om skolbibliotekets existensberättigande.

Min undersökning visade dock att det inte var fallet. Ingen av de intervjuade 
bibliotekarierna påtalade att det var så. Biblioteket används helt enkelt mer. Öppna ytor 
gör att fler elever sitter här på lektionstid och arbetar. 

Skolbiblioteket förändras då skolan förändras. Ett modernt skolbibliotek är något helt 
annat än att förvara böcker och media i. Det är ett pedagogiskt centrum för läslust och 
informationssökning. Skolbibliotekets roll är densamma som tidigare, men arbetssättet 
har förändrats, då skolan tagit steget in i den digitala världen.

Att tro att en dator till varje elev, en-till-en, automatiskt skulle ge bättre lärande till 
eleverna, är en synpunkt man ofta får höra inom skolan. Tvärtom, enligt forskningen 
kan det ge sämre resultat, om eleverna inte får en ordentlig handledning på vägen med 
informationshanteringen72. Det är inte bara att dela ut datorerna och förvänta sig att 
eleverna ska lära sig mer. Både lärare och bibliotekarier måste tänka om i sitt sätt att 
undervisa. Datorerna är ett redskap som öppnar nya kanaler. De ger eleverna större 
möjligheter att söka information. Därför måste skolbiblioteken tillsammans med lärarna 
vara mer aktiva i exempelvis informationssökning och källkritik.

6.1 Mer samarbete med lärarna

En-till-en ställer större krav på ett samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie. 
Bibliotekariens roll som medpedagog ska preciseras som en aktiv och självklar 
samarbetspartner för lärarna 73. Bibliotekarien kan med sin expertis hjälpa lärarna att 
exempelvis hitta bra material till olika arbetsområden, både i länkar, databaser och 
böcker. Att bibliotekarien ingår i arbetslag gör att den lättare kan ta del av vad eleverna 
arbetar med och kan därmed förbereda sig för eventuella frågor eller plocka fram 
material. Det gör också att lärarna ber mer om hjälp med olika saker. Här är ett exempel 
på Abbotts proffessionsteori då han påtalar två yrkesgrupper som ligger nära varandra 
och kan komplettera varandra. Skolbibliotekariens närvaro i klassrummet och 
undervisningen har blivit mycket mer framträdande när eleverna fått tillgång till datorer 
med bland annat informationssökningspass. 

6.2 Skolbibliotek mer tillgängligt

Både min undersökning och litteraturen talar om att vi i dag i skolorna har ett mer 
flytande bibliotek. Lokalen är fortfarande viktig för eleverna men 
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skolbiblioteksverksamheten är inte längre bunden till det fysiska biblioteket. Eleverna 
behöver inte längre komma till skolbiblioteken för att slå i uppslagsverken. Även om 
eleverna inte besöker biblioteket fysiskt, så kan de ändå använda skolbibliotekets 
resurser exempelvis databaserna genom lärplattformen. De kan också medverka mer om 
skolbiblioteket har en social nätverkssida där de till exempel tipsar om böcker eller 
sökstrategier. De kan ha digitala boksamtal där eleverna delar sina texter med 
klasskamraterna via bloggen och tack vare den respons de får utvecklar sina texter74.

Skolverket skriver att då de gick in i en-till-en, så började eleverna röra sig mot de 
öppna ytorna i skolbiblioteket, där flera kunde sitta tillsammans och arbeta. Det har 
även skett en stor gallring för att skapa mer luft i biblioteket75. Min undersökning visar 
att eleverna gärna sitter i biblioteket under lektionstid och att de finner det naturligt att 
då fråga bibliotekarien om olika saker. Jag ser det som att biblioteket som lokal är viktig 
för eleverna. Det utvecklingsarbete som i dag pågår i skolan innebär, att både 
bibliotekarier och böcker flyttar ut i skolan och på olika sätt kommer närmre det 
pedagogiska arbetet76.  

6.3 Skolbibliotekariens roll

Skolbibliotekariens arbetssätt har förändrats. Visserligen är arbetsuppgifterna desamma, 
men den nya tekniken har givit bibliotekarien andra arbetsuppgifter. Undervisning i 
källkritik och informationssökning har blivit mer omfattande. Bibliotekarien ska lära ut 
hur man söker i databaser, sökmotorer samt böcker. Det är också viktigt att eleverna lär 
sig tänka källkritiskt. Utöver detta kommer det läsfrämjande arbetet, där bibliotekarien 
arbetar med att få eleverna att läsa i olika projekt, exempelvis bokattacker.

Biblioteksyrket har genom den digitala intåget förändrats och enligt Wågman är det inte 
proffessionen utan arbetsuppgifterna som har ändrats. Skolbibliotekarien har blivit en 
”spindel” i skolan, då den är ute i undervisningen mer än tidigare och deltager mer i 
skolarbetet. Samtidigt har bibliotekarien ofta ansvaret för material utöver bibliotekets 
resurser, såsom exempelvis läroböcker.  

Skolbibliotekarien lägger också mer tid på att biblioteket ska vara tillgängligt digitalt. 
Bokbloggar, sociala medier är exempel hur skolbibliotekarien arbetar för att få ut 
bibliotekets tjänster till eleverna, där de befinner sig. Fördelen med detta är att eleverna 
kan nyttja bibliotekets tjänster, utan att behöva ta hänsyn till öppettider.

6.4 Beståndet

Beståndet har i en-till-en förändrats så att inköp av faktaböcker har minskat och 
prenumeration på databaser har ökat. Man har dessutom gallrat hårt bland 
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faktaböckerna, då de inte används så mycket mer efter införandet av en-till-en, där 
eleven kan söka i olika databaser och på så sätt få nya uppdaterade uppgifter. 

Antalet gemensamma läromedel minskar och eleverna söker i stället information från en 
mängd olika källor och använder sig av nya kommunikationsvägar för att dela, diskutera 
och komma i kontakt med omvärlden77. Deltagarna säger att allt fler läromedel blir 
digitala samt att minskad budget gör att de inte köper in så mycket läromedel mer, då de 
snabbt blir gamla och inaktuella.

6.5 Läs-och skrivsvårigheter

För de elever med funktionshinder, till exempel dyslexi, har en-till-en gjort det lättare 
att följa med i undervisningen tack vare olika program. Skolbibliotekarierna  som jag 
har intervjuat har också berättat, att de erbjuder alla dessa elever egen nedladdning 
genom Legimus, vilket gör att de har tillgång till skönlitterära böcker digitalt. Utöver 
detta säger alla fem bibliotekarierna, att genom en-till-en tar skolbiblioteket också 
ansvar för att material och specialmaterial finns för elever med olika former av 
funktionshinder.

6.6 Rektorns roll

I läroplanen står att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande 78. Skolledningens engagemang och delaktighet är av yttersta vikt 
vid en implementeringsprocess, så som införandet av en-till-en i skolmiljön79. I 
intervjuerna talade en deltagare om att rektorn hade suttit med i ITgruppen från början 
och vikten av att rektorn ställde krav på att alla skulle jobba så här. Skolledningen har 
det mandat som krävs för att avsätta tid och resurser, men också mandat att genomföra 
nödvändiga omorganisationer80. Rektorn kan stärka skolbiblioteket genom att samtliga 
lärare ska boka in bokprat, träning i källkritik och sökning. Detta kan rektorn skriva in i 
sin plan för läsåret. 

6.7 I dagens informationsflöde extra viktigt med källkritik

Nya kursplanerna säger att eleverna ska få lära sig kritisk granskning och källkritik 81. 
Här kan skolbiblioteket bidraga på olika sätt. En deltagare berättar att det finns ett 
behov att utveckla vissa av elevernas digitala kompetenser, exempelvis ett källkritiskt 
förhållningssätt till källor från Internet. Men detta bör snarare göras av It-pedagog eller 
bibliotekarie, då de har mer kunskap och utbildning inom detta område. Eleverna ska 
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också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna och tillägna sig kunskap blir därför 
viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och 
att inse konsekvenserna av olika alternativ82. Skolbibliotekarien kan hjälpa eleverna 
med detta och vara de som som förmedlar informationssökning, både i biblioteket och i 
klassrummen. 

6.8 Förslag till framtida forskning 

Det skulle vara intressant att göra en studie där man riktade sig mot lärarna och 
eleverna, för att få deras uppfattning om deras upplevelser om skolbiblioteket. Man 
kunde undersöka hur de använder biblioteket idag och hur de uppfattar skolbibliotekets 
tjänster.

För varje termin som går så kommer fler och fler skolor in i en-till-en satsningen och de 
skolor som redan är inne i satsningen kommer på fler och andra lösningar på de problem 
som de upplever. Att göra om denna undersökning om ett par år och i stället för att 
intervjua fem bibliotekarier skicka ut enkäter till ett 30 tal skolbibliotekarier och där 
jämföra svaren skulle vara en intressant studie.
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Bilaga: Intervjuguide .
Jag tackar för din medverkan i mitt examensarbete om skolbibliotek. Jag, 
Anneli, studerar sista året på Högskolan i Borås, Bibliotek och 
informationsvetenskapliga programmet.

Mitt mål med denna undersökning är att undersöka om det har skett några 
förändringar i skolbiblioteket samt skolbibliotekariens arbetsuppgifter i 
samband med införandet av 1-1 på skolan. I vårt samtal med dig kommer 
jag att ställa frågor med anknytning till dina egna tankar kring 
detta.Samtalet kommer att vara i ca 1 timme och jag kommer att spela in 
samtalet.

De område jag vill diskutera är

Lokalen 
-  Hur påverkas bibliotekets utformning av 1-1 satsningen?
-  Har lokalen förändrats?

Rollen
- Hur har rollen som skolbibliotekarie förändrats
- Har du fått nya alt blivit av med några arbetsuppgifter

Elevernas sätt att använda biblioteket 
- Hur ser eleverna på skolbiblioteket?
- Hur använder eleverna biblioteket nu jämfört med innan 1-1
- Vad gör eleverna i biblioteket

Lärarnas sätt att använda biblioteket / deras syn på det
- Har lärarnas sätt att använda biblioteket förändrats sedan 1-1
- Hur ser lärarna på biblioteket?

Beståndet
- Har beståndet förändrats något ex inköp mer el färre av något
- Är Budgeten densamma

Rektorns 
-  Hur ser rektorn på skolbiblioteket
- På vilket stärker skolledningen skolbibliotekets roll

Allt insamlat material kommer att användas förtroligt av mig och jag 
kommer inte att använda ditt namn i mitt skriftliga arbete.Är du intresserad 
av att ta del av resultatet av denna undersökning eller har frågor får du 
gärna höra av dig till mig. Jag förväntas bli färdiga med arbetet januari 
2015.

Tack för hjälpen
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