
Skolbiblioteksmodeller 

Utvardering av ett uniecklingsprojekt i Orebro lan 



Louise Lirnberg 
Skolbibliskeksmodeller 

Ufi~drderiag av ett uhlecklingsp?.ojekt i Orebro lan 
Omslagsbild: Hilma af Klint, Sjustjärnan nr 16 
Distribution: Publiceringsföreningen VAI~FRID 

Bibliotekshögskolan vid Högskolan i BorasIAvdelnirigen för Biblioteks- och informations- 
veterisniap? Göteborgs universitet, i samarbete med &&ro Iai~sbibliotek 

Copyright: författaren, Brebro lansbibliotck och publiceringsföreningen VALFRID 

Utgiven i serien Skrifter från VFx13RID 

Nr 7 
Tryck: Chalmers, bibliotekets reprocentral 

1496 
ISBN 91-97 1457-7-7 

ISSN 1103-6990 



C
C

C
F

 

+
+
+
M
 

C
n

V
i

P
W

 



DEL B: BESKI%lVNING AV PROCESS OCH RESUL,'/:U 

4 Projektets baiLgnirld och ~pplaggi~ii ig 
4. l Bakgrund och syfte 
4.2 Projektets upplagg-s~ing 
4.3 Skolornas motit fbr att deltdgd 1 prbijehtet 

5 Resursen- och insatser 
5.1 Insatser 
5.1.1 14ammal-s skola 
5.1.2 Sbrbyskolaii 
S +  1. J Mlkaelskolan 
5. I .4 aiaaiiundskalari 
5 .  l .-i Bregin-dcskolan 
5.1.6 Fellingsbso folk31ögskolri 
5.2 Stora sl;illnaden- 

6 Medivlanering och rnediabestand 
6.1 Mal 
6.2 Basbibliotek 
6.3 Mera kritiskt mediaurvaii 
6.4 Gallring 
6.5 Omplacering av ranedier 
6.6 Nya medier 
6.7 Datoriserade bibliotekssystem 
6.8 Sumspel mediabesikiind - disponering av Bokdler 
6.9 Mediahantering - sammanfatrnirrgg 

7 Srnispel anielllanl bibliotek och oirsdervasaiing 
7.1 Laramlas syn 
7.2 Bibliotekariernas syn 

8 Pedagogask utveckling 
8.1 Vad ar sj~lvstandige arbete? 
8.2 Fastare st~~tkrklilr av stridieaappgifter och handlednirag 
8.3 Att sovra och vardera infornation 
8.4 Progression i kunskaper och fgsdigheter 
8.5 Vad Jar vi dem? 
8.6 Svirigk~eter 
8.7 lJsidervlcning i bibliotekskunskq 
8.8 Pedagogisk utireckling - sammanfattning 



9 Elevernas roll 
9.1 Eleverna delaktiga 
9.2 Eleverna piverkas 

10 Demonstrationsbibliotek 

I 1 Folkbibliotekens roll 
11.1 Kvalificering och ansvarsfördelning - 

sammanfattniiig av folkbibliotekens roll 

12 Projektets karaktär 
12.1 Projektets betydelse 
12.2 Projektledaren 
12.3 Hinder för utveckling 
12.4 Projekt - hållbar utvecklirig? 

Avslutande synpunkter 

Referenser 

Bil. 1 : Projektansökan 
Bil. 2: Förteckaiing över deltagande skolor 





FORORD MED LASANVISNINGAR 

Rapportens disposition 
Uvarderingsrappollen består av två delar: 

A. Sammanfattning och analys av projektresultrir (kap. 1-3) 
B. Utförlig beskrivning av projektförlopp och resultat med konkreta exempel f r h  
olika skolor. Beskrivningen har tematiserats i fem ornåden: 

9 Projektets bakgrund och uppläggning (kap. 4) 
e Resurser och medier (kap. 5-6) 
9 Pedagogiska aspekter (kap. 7-9) 

Demonstrationsbibliotek (kap. 10) 
Folkbibliotekens roll (kap. l l )  
Projektets karaktär (kap. 12) 

En del av de ågärcler som skolorna genomfört kan förefalla välbekanta snarare än 
nya i skolbiblioteksv~lden. Nytt ar dock att man vid de sex projektskoloma lam- 
nat retoriken och övergått till konsekvent handling. Intresset att iaktta ksnkaeta 
följder av sådana handlingar motiveras den relativt utförliga beskrivningsdelen, 
del B. Det var en grundidé i modellskolbiblioteksprojektet, att skapa välfung- 
erande skolbibliotek "i verkligheten" som m h g a  människor skulle kunna lära 
någonting av och inspireras av. 

Lasanvisliing ar 
Den som snabbt vill få ett grepp om projektets resultat och vad som piverkade 
detta rekommenderas läsning av del A, kapitel 1-3. Den som vill finna utförligare 
beskrivningar och konkreta exempel på vad man företagit sig på olika skolor och 
vilka följderna blivit finner stoff i del B, kapitel 4-12. Resultatpresentation och 
analys i del A grundas i de iakttagelser som beskrivs i del B. 



DEL ,!i 
SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

B .  PROJEKT &lODELLSKOLBHBLIOTEK 
1.1 Bakgrund 
Projektet hade sir1 bakgmnd i rnsikteli hos Iiirare och bibliotekaner om gapet mellan 
skolans informationsrrïáljb ta uv ud saklig en^ bestaenlie av traditionella laroinedel, 
katederfiini~edlad kunskap och illa utrustade skolbibliotek 5 ena sidan och den 
informatïonsrniljbj skolelever lever i utarr"r skolan, Denna värld praglas av 
massmediaf6ranedlad kunskap, inIor~riafionsioverfi6d, snabbhet och förandring. 

1.2 Projektsyfte 
Projektet syftade till att skapa rnodejllbibliotek vid skolor 1 ~jrebro Ian fik- att ge 
lärare och elever ixöjligbeter att arbeta undersökande och piroblemofieriterat. Bib- 
lioteken skulle utfo~mas táB1 ändamiIsenliga redskap f ~ r  undesvisning och Par- 
ande (bil l: Projektansökan). 

Ytterligare ett syfte var att utvecua samverkansfonner och arrsvssGrdelning 
mellan folkbibliotek ock skolbibliotek. 

1 .3 Projektets upplaggning 
Sju skolor har deltagit, av vika sex omfattas av denria utvarderin-ngl. Skolorna 
representerar grundskolans alla stadier, ett ggyrainasiun~ och en folulögskola. Fyra 
av skolorna (Sörby, 'Vialund, Bregard och FelBingsbro) har renodlade skolblblio- 
tek, tvii (Hamrnar och Mkael) har kombinerade folk- och skolbibliotek. Projektet 
pågick I tre ah 1993-1995. Orebrrs länsbibliotek har ansvarat för projektet med 
Ianskonsulei.nten Malin Koldenius som pi-ojektledare. Projekkt har ffi~iaiasierats 
av Orebro länsbibliotek, Skolverket och Statens kulkurrad. Inga pengar har till- 
föirts skolorna genom projektet, utan de investenngar som gjorts 1 IT-utmstning, 
lokaler, medier och bibliotekarietjärnsiter har finansierats av skolorna själva. 

1.4 Genomfiralade 
Alla sltolor har frivilligt valt att gå med i projektet för att f6rverkliga sina egna 
modellbibliotek. Ingen msdelP har- lagts p& skolornra ~itifran. Motiv att g& med laar 

1 Slcolorna ar Hammars skola (LM) I Askersunds kortiniun, Sorbyskolan (LIM) i Örebro, Mikaelskolan (Mifi) i 
Örebro, Vialundskolan (M) i Kumln, Bregårdsskolan (Gy) i Karlskogn, Feliingshrcj fo1khog';kola. Se vidare bil. 2. 
Erfarenheter från den siatliga specialsko!an Ekeskolari redovisas pa annat satt. 



friimst vai t  st12ivan efter pedagogisk ut.i~eckling, meii i nAgra fall har orksa fun- 
nits strategiska motiv som att förhindra ~iedlaggnirig av nigot bibliotek. Urveck- 
imgsasbetet har koncentrerats till fem huvudontråden: 

uppbyggnad a\i mediabestånd 
IT-tillhpningar 
utveckling av undervisningsmetoder 
fördjupat saniarbete mellan bibliotekarier och laare 
mark-kriadsfiiring och informatioii om utvecklingeri 

1.5 Resultat 

$ .5,1 Mediahantcring 
(utGrlig beskrivriing i kap. 6j 
Skolbibliotekens medidbestand har byggts upp sa att dar Cnzis litteratul Err alla 
skolamnen. Gallring och omplaceang av medier frin %irnnesmm till bibliotek har 

a, en. 6igt mm. Nya medier, t ex CD-ROM har iritroducerats i de flesta modellbibliat-k 
Mediaurvalet engagerar biide larare och bibliotekarier ko~fiiazuerligt,  bland ocksi 
elitver. Svirigheter har skapats dels genom binster E álifc,rmatbon~ma1eria1 fbr yngre 
elever, dels genom överflöd av infonnation fdr gymnasister 

1.52 %T 
(utförlig beshirivning i kap. 5, 6.6 och 4.7) 
Alla skolbiblioteken har nu dattaaserade kataloger, dc flesta ocksa datoriserade 
utlåningssystem. CD-ROM-utrustning, kommuraikationsprogram och upp- 
kopplingar mot Internet har introducerats. Dessa nya elektroniska medier och 
informationsvagan erbjuder stimulerande mhngfald men skapar probHem i 
inhrnationssökningen gällande u i ~ a l ,  vardering, k%ilharit&, bedöiulnirng av tro- 
värdighet i materialet. Den nya tekniska utrustningen kostar mycket pengar, 

1.5.3 Metodutvecklirng i bibliotek och undervisning 
(utförlig beskrivning i kap. 7-9) 
Genom projektet har ett nara samspel mellarr bibliotek och undervisning iitveck- 
lats. Den metodiitveckling som ägt nim har påverkat både undervisningen och 
biblioteksarbetet. Fastare stniktur i studieuppgifter och hiindledning efkerstr&vas. 
Lärare lägger mindre tid på att plocka fram material till elever och mer tid på art 
hjiilpa dem att problematisera ämnet, analysera och vardera inforrnatioaz. 

Eleverna söker ofta information med bibliotekariens hjaly. Dc anavander iiu 
många fler olika informationskällor för sina inlärningsuppgifter &r) ariföre projektet. 
Detta ar både stimulerande och svårt för eleverna. Earare och bibliotekarier sann- 



planerar undervisn;np och haiidledt~ing, Inge~?ting har framkornmit som tyder. pi 
att svagpreséera~~de elever skulle missgyrsnas ay de eievL?ktiva arhetssBttcln. 

T ildditionell ., undt;r.vis~~ing i bib!ioteki,k~anskap f6rekomnricr inte I5r1gr.r i de 
skoibjbliolek soln j;r.rveckiats ineS:. Det ii1fc1rl~1at!oi1~iiï:~~:_rfi6iI sr,m eleverria möter 
tack vare nya ra~edier och sö'krrni3jliighetei kar f$~t larare och blbliolekaier att stalla 
niya Gagor om undervisr~ing l inf~iïiaafio~-;ssar~2Iii-~1Lets skola. b d  l& sig ele1,iernri 
egentligen? F& de nQonsin nigr:$ djtipa 2rnneski:nskaperq? Kz?i iii: mskilja skim- 

rnanhang i info1-n1atloils~~i21igciei1'~~ Mur kan biSliotek.;arizr och lärare skapa goda 
ii~82aningsvillkt,i f6r elevernu? 

1 5 . 4  Eflarkaaadsfdr111g 
(ukfc~slig bcskrivnnng i kap. 141) 
De flesta C ~ O ~ O T I H ~ L  har arbetix dktntt for ,[t s p n i % ~  kkunvL=ag drxt sina babllofekc 
piogckt och dela med sig ail ertareuheter Mzlrl;n:td>fannge~> har ofta riktats mot 
''bransdaz~". 61 ; andréi skolor och b~hhr~rek,  gei~oail medve~Kriii vitf koniereaser 
och genom dn man tagit emot sr~bie"oesok Utanfor branschen har politiker och 
allmanhet i loka2\3ink3llet varit de3 Brarzirtii m&llig~vppen 

Projektledaren ha rqperterat om .iitvechlirag~~rbet& v d  ett sto11 &inta4 konk- 
rensex och i artiklar i KoBdenius 1994; 1995b). I dea~,a frrrnc konla-eca exempel F)& 

olika delai av ajrverklingsarbetet. 

l -5 -5 Samverkan skola - folkbibliotek 
(lltf6rBig beskuivnirrg i kap. I I , 
Skaibiblioteksi1t'i~e(ihEinge11 ham Inte inneburit att skolans efierfrggasa pd 
folk%it?liotel%stj5r1ster minckat ~ I l e i  upphort Dal-emot efterfiagas anera kvalifice- 
rade tjimster f6r att Ko~~epliittera %m ~sraf~:<sr~natiolac,sOhning och litteraturf8rsb~jnOa1g 
som redan skett pA sholan Forandringdrria ha ock\& giwt exempel p i  att samar- 
hete mellan larare or11 folkbibhoiekaries, Ilkson~ nnellun skoBbihliotekar-let och 
folkbibliotekaaaer fbrdjupats. 

1.5 -6 Skillnader 
(forsnjbapas i kap 5 resp. 81 
Det ar stora skillnader i-naeUaa proijekt~~a~lcr~na biitie giiUaniie resursinsatser och 
metodut\ec&llng. Fyra lav skoloram hal genkbnifort mera dj~apgiende metod- 
f0ranaihringktr och ocksi ilivesrerat storre resurser. ITtvarderingera analysexar 1.nur-u 
dana sk~llirnaderna ar och varjo1 de finns. 



2.4 Metoder och matenal 
Projektet har utvarderats foi2löpande under trearsperioden. tytvardel-ingen har 
fokuserats på samspel mellan biblioteken och undervisningen. 

Material har samlats in under besök vid projektskoloma, dar intenjuer gjorts 
med bjbliotekarier, lärare, elever och skolledare, Besök och intervjuer har också 
gloas vid folkbibliotek i skolornas näshet, 1993 skickades enkäter till rektorer, 
bibliotekarier och lärare för att skaffa ett underlag f6r bedömning av vidare ut- 
veckling. Utväxderaren har också fått del av skolornas egen dokumentation om 
biblioteksprojektet, t ex mal- och planeringsdokument, artiklar för lokaltidningar, 
infornationsblad för extern och intern marknadsföring, verksanihetsredovis~inngar. 
Ytterligare underlag för utvarderingen utgörs av projektledarens två delrapporter 
efter första respektive andra projektåret (Koldenius 1993; 1995a). Utvarderaren 

L arela. har haft kontinuerlig kontakt med projekrl,sd 

2.2 Utvarderingens fokus 
Analysen av projektets process och resultat har inriktats pA att forstå varför skill- 
nader uppkom anellan olika skolor avseende resursinsatser och metodutvecHing. 
Varför har biblioteksutvecklingen varit olika framgåragsrik p& de olika skolorna? 
Vad har piverkat eller avgjort utvecklingen? 

Projekt Modellskolbibliatek sökte lösningar på problem som berörde skolors 
behov av bibliotekssesvice och in.Esmationsförs6gnnng i undewisningen. 2; ana- 
lysen av skillnader i biblioteksutveckling mellan olika skolor har det f r a d o m -  
mit att utöver pedagogiska oclr metodologiska faktorer finns ramf&torer som har 
haft sta& inverkan p& både process och resultat. Organisationsstnikturer, lednings- 
funktioner, utbucfet på mediamarknaden har påverkat utvecklingen. 

Utvärderingens huvudsyfte är kunskapsuppbyggnad och kunskqsspridning. 
Vad kan man lika om villkor för skolbiklioteksutvecHing, pedagogiskt och stra- 
tegiskt? 

Utvärderingen ha inte karaktiireii av ett vetenskapligt arbete. Framställningen 
vilar dock på viil dokumenterad grund. I analysavsnittet refereras till viss relevant 
facklitteratur om skolbibliotek. För att inte tynga rapporten presenteras inte litte- 
raturen i ett särskilt avsnitt. Den soai vilt fördjupa sig vidare hänvisas till den 
avslutande referenslistan. 

2.3 Konklusioner av utvarderiiagen 
Skolbibliotek och undervisning 
Det går att skapa skolbibliotek som är andamalsenliga redskap i problemori- 

enterad, elevaktiv undewisning, förutsatt att biblioteken uppfattas som en del av 



skolans karriverksamhet. Sadana bibinolek bidrar till att uppblla l~crplabxrsri~al 
som att eleverna skdl 121-3 sig att orlenaera sig i en hsmpfex värld som praglas av 
srlabb filrandsiiag och jinfonnaiilolisöl;eri16c1. D e  underlaitar arbetssaft. dar elever 
tar stort eget ansvar fi3r sina stt~r;ii+i~. D:: visar samtidigt att det ar svarr att mv2nda 
infornation f i r  iltt bygga kuriskap. 

Valfuizgeraade skoibiblloiek kan direkt stinilrlera och ~lnderiatta probiernoii- 
entesad undervisning, men de kan ocksa verka sttirande eller hotfirlia felr den som 
anfe örasitar saidzri undeniisrrirrg. 

g Rt*Tlirser 
Det kostar alt ~ k q i i  sdda-aia biblzo~ek Rzsur sT6a "Stc?rkn~ ngar behovs hi medaa- 

bcstarrd, HTuxmstiiing, I~?\~t ier  i>cti persondi. Prujebtet jrar yrhar att det varnr moj- 
ligt h r  de flesta .ikvIonna ittt f~ri~risiera sBdan tippgusrnmg Dc cxf~ a nnedel som 
rillforts har skblcrrna seer till att skafii:$ frdm på s1ik:t satt Pr~jcS;le~ sillforde inga 
s&dana ~laeciel till ckoloaxa Alla si;olar har satsat n&ga,opa extra fistirser d sina bib- 
liotek under projektet. 

e ilfedier 
P i  mediamarlataden rader brist p2 jnfua~xataonsmaterlal av god Bcsial1t6 fesr 

yngre elever. Bristenla galler hatle uppslagsbiilcker, facklitteraernr och elektroniska 
medier. InfomationsQJve~~Ied fbr vt~xaia  kapar annoduinda pasblenl p3 gymna- 
siet. 

Orgd~ziscztionssir~bktid~~~ ledar.vkap lagar bet^ 
Varken skolans srsrlek, stadium eiler kurflbi~aatisrii rned folkbibliotekrok har 

varit utsliagsgivaride f ~ r  ski11w~der ineILa~1 ?;e~ursi~1sa~~erna. Skillnader r skol- 
ledanlas syn p& biblintela, a~ademisnlng och sa1~12li"l:sansvar samspelar med skill- 
nader H resursinsatser. Nar skolledare haft en helhetssyr1 vii slika uppgifier och 
funktioner har detta gynnat bikBioteksulvcckIia~geip, medan en atomistisk t~ppfatt- 
ning, som separerar dera erna funktionen frin den andra har skapat pnoritefings- 
korinflikter och därmed inte genererat Inka stora bibliotekssatsni~~gar. 

Fralxg2ngsrik skolbiblioteksutvecUing ar roszilkatet av ett utpraglat lagarbete 
mellan Isiaare, "rPibSPotekaKiesi skolkedarr och yrc-iJekledare. Elever har varit del&- 
tiga, ibland padrivst~ade. Idagarbete och larativ$ %amspel rndlaai olika professio- 
nella gmpper hdr drivit p5 utvecklingsarbetett frinvaron av lagarbete har f&svô- 
rat eller förtiindrat utvecklingen vid några skolor. Folkbibliotek har bidragit 1611 
lagahetet med fekrrikstöd och steEd i nledlaurvalsat betet, perisnalutI>ild~~ing, nya 
kontakter, mer kvalificerad service t111 skolan &n tidigare. 

Sanzverkaasstmtegiep-anhyL~trategier 
Folk- och skolbibliotek Itar haft gemensamma, strategiska intressen att satsa 

p3 skolbiblioteken. Genom att psofilera skolbibliotekskasakt&en a kombiraerade 



fdk-  och skolhihliotek har man astadkoxlairiit andamSlsenliga bibliotek f i k  undens 
~ ~ s n i n g e n  sanltidlgt som Xvaláth p& servicen kil1 a3lrnmhete11 hojts. hitr olihe- 
tema i Euplktloner tiillitits komma fsam och uttecklas har resarssr tillt~rti, i tom 
av srtrustning, ïriedin 0 ~ 1 1  ki~nlpeti;!ls SOIII gylirrai i.erbicekbralii2n for bS& 
m2Ignipperna. skolan och alli:iiahe-ccn. 

Aspekter och gxoblern forhn~ppadc meil var och en av ovanariende koniklra- 
b alV5fillt. sioner diskuteras och f6r-jrapl-n.i i fdjand- * 



3 ANALYS AV RESULTATET 

3.1 Va1 fungerande skolbibliotek - möjlighet eller hot? 
Det som skiljer ele fyra skolor dar biblioteken ut1 ecklats starkt och de som haft en 
svagare utveckliilg rOr i hOg gratt metodfragor. bet handbar både om metoder i 
biblioteksarbete och urrdcivisi~ingsnietoder. Bristande gensvar eller intresse f6r 
biblioteksutveckl3ligen bland laaare på en skola tyder p i  att dessa larare hlarar sin 
uridervisning utar? hrstarkt stbd frau biblioteket 4ndrd faktorer bedoms som vik- 

' tigare. Det 3r sallsyna ;i% nagon deklarerar sig som motstAndure till bib!iciteket. 
i 

noero satsningar p& brblioteket tillåts inte ske si att de inkr&tar p6 andra resurser 
som varderas kogre, t ex fler 1iirobi;scker eller möjligheter ;m siitta upp mnusik- 
eller teaterfCjrect2liaringar i biblioteliee 

Tidigare utvsriteringar av sliofan (t ex Snndsuöm & Ekholm 1984) har visat 
att f6randrirag i skolan siilillan her&% skolans kalnverksamhet, den egentliga un- 
dervisningen. FBrnyelcc och utveckling har ofta gallt orgailisationsfor~ner~ 
beslutsordningar, friluftsdagar, fGreningsfivskontakter~la, stadieövergångarna. 
'CJtifrån en Lista civer fbrgndringar i skolan säger författarnla "Vi tycker ass kunna 
konstatera att de omriden som finns upptagna på listan i relativt singa utstrack- 
aning handlar oin det allra vanligaste arbetet på skolan - undervisningen n klass- 
r-ummen" (ibid. r 8 8). Deil senaste nationella utvarderinigen av skolan konsuterar 
att "De slika unidersokningarnla ger en bild riv att det fbrandringstryck som finns 
mot skolan, I vanje fall Unnu inte Liar medför3  a ag ra stora förax~dn-ingar ifraga orn 
vilka undervisningsform som dominerar (Skolverket 1996, s 52). 

Bibliotek har länge betraktats som något visserligen neidvandigt men en tarrn- 
ligeii oforarblig och betydelselös fireteelse i skolan (se t ex Nobel 1979; Limberg 
1990; K5hne 1993). Man kan se modellskolbibl~c~teksprojektet som ett försök att 

"andra bibliotekens roll i skolorna genom att utvecltla deni t611 gmildlaggailde ar- 
betsverktyg för undervisning och likande och därmed utnyttja den inneboende 
potential i skolbibliotekeni som många forskare och praktiker skrivit och talat om, 
men som sallan fdrverkligats A Sverige (se t ex Limberg 1987; Loertscher 1988; 
Kiihne S 993). 

En to&ning av orsaken till skillnaderna inellan de lyra skolor som genomfort 
en stark biblioteksutvecacling under pro.jekttideii och de två som inte gjort det ar, 
att man vid de tv& senare just uppfattade biblioteket som en randfeireteelse i sko- 
lan och önsltade att det skulle förbli SS. Det v a ~  trevligt att ha etfialskött bihlio 
tek, naen detta rQrde inte skolans kalna, dvs metoder eller resurser för den egent- 
liga undemisningen. Nar larare i en arbetsenhet stalls infor ett val mellan att an- 
vända pengar till inkbp av traditionella Iitroniedel eller biblioteksmedier pAverkar 
beslutet de fattar deras egen undervisning. Om de beslutar att satsa läsornedebs- 
pengar p; litteratur till biblioteket blir konsekvensen att de antingen måste lagga 



om sin egen unde~~isning s i  att de utnyttjar den nytc~rvhnadcr lineraturen eller 
ocksi beh5lia den traditionella kaeedenundelvisn~ng.vn n ~ e d  Iijalp ;iv aidre och 
farre I~robocker. Biblioteket blir Inte langre en randfdretzelse utan berrP; 
kamverksalnheten, sjiiilva mde~isrringen. Hhr i';& e11 grms h r  $UP- Ihgt  biblioteks- 
satsningarna kan tolereras. Skulle denna grans öv7er"irddas, skf;i?lc clet innebära att 
man miste forandra i sjal-va kamverksamhrteii. Nar Fellingsbrcs ai~sthller en 
bnbiioteknrie 1.996 tar nian i anspr& lomirtryrme soin kunde mvanbs till l2rallo11, 
dvs just skolaris kbverksamher. 

P5 SUrby vill man ~ n t e  nicka. p i  skolarrs kultuyrof l genom att g0ra biblno- 
[eket till en anclamilsenlig studielokul. &)m personalen ya iferina skola verklrgen 
hade upphttai biblioteket soni ett nodv5ntjigt redskap fbi sin undervisning, skulle 
man kulinat utnyttja skolans ryaliiga rnaieteal ibr eievernas kulturprogram och p& 
så shtt konibincra kultu~yrofiieii med ett aridamålseniigt skolb~bliotek. En >&dan 
utvesMing av biblroteket skulle berera delar at skolverksa~zaheren inklar.si~e 
undervksningsnnetoi4iken, som man inte ar beredd at1 iorhndra. 

'Varför kominer k u l t ~ ~ r ~ i ï l e n  i konflika: med sknlbiblioteks~itveckIingen~V 
Enligt Davd Cari, amenkmsk bz~ïkulturforskze oehn pedagog, ar hlttannstitutio- 
iier nailjber dar man kan finna rnaring for ilya ta~kar. Hiin havdar Lite både skoiisr 
och kulturinstitutioner, nar de är sona bast, skulle kunna ge abring $1 intellektet 
och vara platser där nya idéer, tankar och k:anslor vicks och eievecldas2. I offiri- 
ella dokument h a  man i Sverige lange beshivit. skolbibliotekens furktioner som 
tredelade: en pedagogisk, en kanltairell och en social. Varibr gir d ~ t  inte att i 
SOrbybiblioteket fbrena gynnsamma villkor for bide lagande och kialturellr ska- 
pande? ,&- det så att informationssa~ällers skola kraver infomationsresurscr 
och kompetens hos persorialen som tranger undan kultmen? På Sörby vi11 man 
behålla "Kuiituren", Bibliotekslokalen anvands for nlaisik- och draraaaundervis~a~ag 
och för elevernas musik- och teateriörest3llningar. 1 kultinrverksamihekeli ntnytt- 
jas Sörbybiblioteket i första hand som lokal, ett stost, vackert inrett mm utanm fa3r 
mycket möbler på golvet. Kan det vara s3 att Kultuprafilen bekvamt skyler över 
en traditionell undewlsningsmetodik i andra dmnen, I den egentliga amnes- 
undewisningetz. Svar på denna fråga hiiver en föraupad tindersöknilag. 

På de fyra skolor dar biblioteken utvecldats och fS>l&~ldrats radikalt under 
projekttiden har bhde skolledare, biblnotehrner och larare stravat efter att biblio- 
teket skulle få en central roll i kärnverksambeten, nahniligen uridervisningen. På 
vägen har man stött p5 olika problem, shväl ekonomiska som pedagogiska. En 
del har lösts, mycket återstår att utveckla frarraför allt pedagogiskt, men <iven 
avseende lokaler och bibliotekspersonal. 

En slutsats av utv5rderingeia ar att orn biblioteken skall bli andamulsenliga 
redskap i skolan måste lärare, bibliotekarier och skoileciare ugpj'afta biblioteket 
som delar av en skolas kamverksamihet. Å andra sidan, när skolbibliotek utvecklar 

2 "the only environmenis extsting precisely to Iiurture life on the horizon ot one's own thoughts (Carr, s 218) 



andarnäiisenliga pedagogiska f~nlktioner, konmer detta at: piverka rnanga Iiisares 
undervisning på en skola. Valfungerande ckolbi'nllolek hiin direkt*stirriulera och 
underlatt2 p i ~ b l e ~ i t d  unr3ervJsning, I/i;'(fi{ngct.a~~iItl skolbibliotek &::in ocksc? 
vcricc? siii:1s?lile cilrt- i~i?[fi f / i i i , f?j~ den srim itrit- ;?ns!:ilt. sl.:.d~n ~ilderi~irriirzg. 

I arbetet med art bygga upp awandbara xnediai';esr?nii'n i skolbiblioteken har &gra 
tydliga problem i~tkrfstailiccrilts: 

-i grundskolan, p& alla stadier. rader brist p i  Lit~,rxatu:\np i mänga 2n111en. 
Medan rnart;ntldere ijs~vea-o;v~.~n~ani;s av bi9cker oni djur och Iliitior fik bxn ,  
saknas böcker om samhiille, politik, ekoilurni, historiska fGrkIaringar. Bra 
uppslagsverk f6r bar11 saknas. Nya l-lektroniska medier av god kvalité 
fia~ns endast i begrarisad oinfattnk~g. 

KvaBitéri p i  CacHitteratrrr h r  barn a~liriar mycket óvrigt att unsha. M h g a  
fackbbcker 31 alltfor ytliga, beriiitar g-ulligi~ h~stsriei snararc an preseinte- 
ras eller bcjrs3Jupar kunskaper I ett a m ?  

Larare och skoIbiblioteka9Terr bns-iar att databaser inniehbjlll fler referen- 
ser till arti4cl;er barn och art söksysteroen va- bbaetre ai~passade till ban1 
sam izaformationss6kare. 

Spfaiket i Fdc;kliEeraluren iir ofta fi9r sv&? Bven f61. högstadieelever, en- 
ligt deras liirxe, Detta galler bade fac~ililkeratblr i al!raranhet och l$iroböcker. 
Sprgkee 1 de nya elektroniska medieanle 21 oftast engelska, vilket skapar 
sv8riglacter för yngre elever och för era dc1 gymnasieelever, k a m e r  allt i 
yrkesfGrberedancIe prograln.. 

Pnfonmatio1isöverBl6d, inte, "orist p6 litteratur, ar det stora problemet för 
gylmasiet. Att fGBjd littercaturutgivningen, att gör a urval och bedörnaniiágar 
om vad som passar e~nde~visraingei~, att vaga f6r- och nackdelar mellan 
beicker, tidsknïfter och elektrcann~skn medier &r ett tidskravande arbete som 
genornfirs av Iarare och biblioueltarizr tillcaminans. Elever f& genom 
Znforrnationstekni1:en dit storre frihet att sjalva viilja irafonnalionska~Io~ 
Hur ska81 de Mara detta? Ldrare och bi&Biotekarien kan inte iángre styra 
valet. Vad skall de g99a E sthllet'? 

Dessa iörbA!landeri skapar svair~gheter f6r Iarxe och elever att arbeta undersö- 
kande i skolm. Y m h g a  &r has bade fc~skare oe%n politiker kritiserat att laro- 
böcker styr undenisningen alPti;i,r hart. Brister i laromedel har påvisats och dis- 
kuterats (t ex Nobel 1973; Svingby 1985; olilta !äromedelshttrcdningar, senast 



R~nstrCrm1988). 1 grlindskoIans laroplan, idgr 80. inf9rdes ett vidgiit 'Laro~nedels- 
begrepp. 

1 ï X år har iamrsigiia'ieï ljudit ailg3endi- l~rirnbokens skailrling :,ch barns t~llgzorig 
till bijcker i den ekoncsmiska krisens Sverige. Ssatens kuFriir;Ad har publicerair en 
rapport i iir~~rret (Higard 7395). Av de:nna franagar att utgivningen :iv baim- och 
ungclomslitterarur minskade 1993 Ejii- uedje iret i E-.i'i!vudintresset rilrtac i 
rqgorten mot skiinlitteiat-iar och iiisen dbj~aparire analys finns ofri ratsivningen a\: 
fi~cklitteralur på olika am:ieson~radera. M~idellski~Sl~ibliatioks~jrojektet har visa[ 
uppenbasa brister. Nar iiirrsre ticil bibliotekarier konsekvent o'iiirc0kt I~yggct upp 
nneijiabestand fiir att slippa I2roboksdominansrsi, visar iiet sig a t  p& vikriga 01x1- 
saden sakrias fiicl-nlitterat-ur fik bara och :Inga. M r  finros ~rrn~anilndii ~~ypgifter f&. 
fikfattare och fhrlag att skapa litteratur som lir anvtiilidbar fCir serinst kunskapande 
elever och deras larare. 

Sp~&et I fL~ckr3i6ts?ratunne for barn och unga utgor ett asariat p~ot~le:~~a,iiatZtl~ 
M h g a  Larare s progrhtskolorria pripekade att spr5?let olt,i :nr for selk-t ioi deras 
elever. Detta gallde aven for hogsiadieele vi.i Ji trdigare undersokningdi har spiildi- 
liga biister i iiiromcdel p8talars (a ex Ai4ard & Suddblad 1988). Texiciraa ar tur 
korta och konc~sa, infolmatltionsmnngden 1 \':ilje bah blils Ikarf~x aibifcx stol Spt-5- 
ket blnr abstrakt, inga konkreta cietiiiijcr: f~nris med. Detta gor kexteinm;l svirlista 
De sva-rgheter pro~eklskolornas larare ?al:u om kanris ngera f r h  forqkrainas a r~dy-  
ser. Bra fackbócker kannetechnas b4 a ald ett syrik xbr lzcig Lvalaté (se f ix Fakta- 
boken i skolan 1984), Ett stOrre utblrd nv ki.ra.fac klli~<>~roti~r.fiir barn och unga 
skulle bidra lill en god i~pr6krati eckltrag ilos eI~vrr.~.lu. 

Å andra sidan, rizir spriket i nya iolelctroniiiia rmiedeer oftast ár engelska, upp- 
star nya spr&problem i skolan. For att elever pi s8~olti.11~ lhgre stadien, liksom 
ocksil rninga elever p3 hogstadiet och S gymaslet, skall kunna arbeta naed ett 
karierat spektrum av iriformatior1skal20r~ krbivs i~iycket nier inatermal p5 svenska. 
13ar ar utglvniriigein hnmriu alltfoi Idteil. Koriimcr dr; t i n r~ l  som bfri f{~rtrogna nred 
informationsteknologin alt vara hänvisade arilingen till ëiilderia8llám~igsi11dusir~ns 
spel eller kil1 engelskspr&ig inforriration? Detta komrner inte att gynna elevernas 
trtveckling i svenska spr"k-et. 

3.3 Hur blir information kunskap? 
Projektet visar att betydande svårigheter är fbrknippade rned undervisning och 
Bärande solii sker genom användning av en mangfald olika infoimationskal3or ($1 
kap. 8-9). Elever, bibliotekarier och lärare ar overens om att det ar s\&-% fbr elever 
att finna relevant infornation, det ar svart att välja u t  det material som är viktigt, 
det är svart att bedbrna lcvalité och trovärdighet i slika inlonnationskallor. Det ar 
viktigt att redovisa kallor, men hur ghir inan med material .;om hämtats direkt frin 
Internet, dar informationen ofta andras? 



För larare irirrebiir ulidervicnim;gen dramatiska fijrhciririgar jrirnffirg rcizd l & g  
tiders pedagogik. Aver! liir~are som urider lang tid Litit sina eleirer nrbeta sjalvstan- 
digt har stött p; nya prohlem i modell;kolbihiio~eksprcj,jekte~. 

Er] del av svirighetenm skaprar genom alt eiever~a arbetar med POr stora am- 
nzn eller har fCjr vaga uppfiitlningar e~m vad anmet %r  deras tindersökning skall 
handla arid. Der ar 1locks3 svart srt~ bedöma, 1r2r rnail har skaffat frarn tillracklige 
rned informaiiori. Ei~t~~siazrrier, &ler att finna ininga,ka!lor kan giara att \elever 
agnar sig mer at att filma iiranu flex %n &t att triinga iri i ett amsie genom att bearbeta 
redan framtaget material. 

Sedan gaxnra~alt kar L2raxe upprii2i.ksarrrrna~ problem niir elever söker informa- 
tii«~i i bibliotek, eftersom eievennsr gama skriver av direkt ur. böcker i stallet f6s att 
anjranda texterria i ~ r  -;riaif fiirsig ilagot om sitt. amare, Genom IT-t2knikea dyker 
gamla problem upp i ny skepnsd, Elever Iáan "ktlppa och kiilstra" aned hjiilj- av ny 
sohstikerad teh.lP: 

~nfi~rrnntio3l,sc~k~i~1g ar en Li~inplex plocea~ Fcrlil-iAgan att Lr~nna fc~rn~ulera 
** 

sokf~igor, att t s l ~ ~ t d  : ~ ~ O ~ E T L A T P , O I L ,  gdra ~-elevan~bedOmt~~~~g;tr~ Sr ie~iomen som 
u-coftasskas t biblicrteks- och informaCionavete~1sh3p~ Med vaxande infomaéiions- 
ovecflcxl I~irskjuts intreaser deivih fran hur man s6ker informzt~on xill Iiur inan 
anvandes den. 

Begieppet "InkorinatPo~ litzracy" lyftes fram i USA 1989. Eez kommitté besta- 
ende av forskare, representsnter fbr myndiglleter incm eit"onlc-2ningonar5cIiet och 
praktiker vid universitet, skolor och bibliotek publicerade est dokonaent som dis- 
kuteril: vad det Inliebar att vara "infoswi;atii~riska~n~~ig'~ i vira dagar (Infornation 
Literacy 1991 j Atski~li~:i feisök att ringa In och beshiva vad informations- 
fard~gtneter innebgr har gjorts under de sendste tvil decennierna, niinga av dem i 
USA (t ex Iinfonaationa Literacy 899 l ) och Stol-brhtanmeil it ex Marland ed. 4 954). 
De d i k a  tappsISX1~llngam och resonemangen Iikriar varandra. Kanneteckiarz~~de 
ar att de omfattiir ingicket mer 511 fOrn13gaal att sölca. fr1.11n1 ratf information. 

1 Sverige har Go~oni~:a. ~~.at\ecklat. temar i nagla p~if;lnBcatiorier, 1 boken Aktivl 
IN1-ond13 med ~LoJb~bIi~teJi besbi~is  informationsf&rdighetcr k arislutning till reso- 
nemang ona undersiskdnide ktrbeebsatt. De sags han omfzitta sju delar: "rrnggrin 1) 
att stalla frigsr ercEr planera frarnit. 2 )  att sölca i~tc~rmibtlon, 3) att anvanda der 
fkan~tagna materidlek, 4) att jclmfbna, vaidera och valja infox~~aabion 5) att sam- 
nnai~sihkla ge11 c~rganisera anfom~kkion, 6) att presentera och kommunicera il;hr- 
matiorsen, i )  att  ritv va ide ra arbetel (Gómeï & Svenne 0996, s 45-47). 

Bide anglosaxisk och svensk litteratur i &mer ~ande~strqker att det Ar en kom- 
plicerad p r ~ c e ? ~ s  att lara sig att sbka ocka anvhda  inff3rmatio~. Processen bos f$ 
p k 5  under Ile13 skoltndeij. Om rlerr pgborjas redm nar eleverria ar mycket tunga an 
det vhsentligt att eleverna s!hlls rntor Irja slags uppgifter och annrorlunda krav i Sk 
7 an i ;k 3 och att de senare r gylxmaslet moter nya u t m a n ~ n ~ r ,  inte standigt 
samma drill0vningar. Del ar ocksa centra11 att informati(isn5sOkning fixetds 1 
aneningsskaparide syfte och daraaled i direkt anslutning till amnesrrnder~~isn~ngen. 



Del viktiga iir inte iitt eleverna liir sig anviiridii en katalog, ear databas eller e i i  
bibliografi ezran att de Iär sig anvanda inhnnarion fik sa fiirst3 nägot oril vadden, 
t ex om "~algoxeri" eller oril "orsaker till f;irsiinr?ing ab- sj6ah'' (I.,ii~~"aqj 1996a). 

Sadana problem galfande inform~?ionsa1i!~2nd11j11g sona h a r e ,  elever ~ i i h  
bibliotekirrier uppm"ksm~nai i Modeilskolbiblioteki~~roCi~ektet skall ilste under- 
:;krittas. Med uppfinraingsrikedom och kreativt af'&& jrar man ibrsökt lösa en de! 
av dessa problern gesom alt t ex byggit CII fastare struktili kring studieoippgiiteu 
och kiandhedniiagsinsatse~~ (UtfGr!ig beskriaiining och diskncsioii o;n ciessi. fragur 
finns i itap. 8 (rc9-19). Profsiclrnst ~mnBrl~ns ablen i deil senaste nationella r.marde- 
ringen ar skolan (Skolverket 1996, ::, 3427). E.rfarenheter Can projektet Bik~om 
Liteeratur och forskrniog p5 omradet visar att mycket 5ierstir att Iara och iaoveckia 
f6s alla inblaridade parter 1 derina prcc?ss. Pijr bartre ibjg.s!aelse iiV de k~b*li*pk~ia 
processer sorn handlar on? iinhr~natit~nsrio~~~2n~Ini11g C ) C ~  iarande behövs vidare 
forskniag. 

3.4 Resurser och organisation 
Av kapitel 5 frdrrrgir iitt dorlelten pi de ~~~:df-,rPejia in:~i",st~riaigarnd i \hoIitib!iote- 
ken varierade betytil~gt mellan projektskolonma X,;arh,r blev det sa olPka? Rika 
faktorer avgbr, oiin man inviistelar I ,>ina ski_~lbrib'ldotek eller inte? 

Ingenting tyder pi att Mikaelsltolan has  gea~reijl iraera pengar an Irialurad, 
eller Hammar nier an. Siirby. Irite heller sLcoIsradis~n eller storlek pii skici%ssrma ar 
utsXagsgivanade. De fyra skoloi som scati;hr lamebf. :eg?iesenterar samtliga stadier: 
lag- och mellanstadium (Hamrnar), hogstrrdium (_Makael), gymsnasiun~ (Bregard), 
foM6gskola (Fellingsbro). Bland saiaanlu byra skoiéss finns Vd& med rurit 100 elever 
(Haanmar och Fellirigsbro), en med ca 3%: elever (Mikael) och en med ca 650 
elever (Bregard), 

Andra faktorer som kan k&&as p8vt"rka filok~iilanderaa ar skilda orgairii~a- 
tionsforn~er, dvs renodlat sks%'bibliotek eller korntsjnelat folk- och ~~kolbiiblioteh. 

Vialund, Bregardsskolanl och klhngsbro har renodiade sk09b1$1iotek, medarr 
Hammar och Mikael Prar koldinerade hlk-  orlm skoibibliotek. Sbrby ila ern hybrid 
genom art Sörbybiblioteket har biide skolbaral och firskolebam som sin maligaupp 
sedan kommundelcrns filialbibliotek lagts ner 1993. De kom"onesade biblioteken 
Hammar och M~kael hade frannfdr a31t stbrrc nazdiabest8nd an de renodlade skol- 
biblioteken. Inen abetet med att fbrnya och fbrbsttra mediab-iristiii~dewa har pagitt 
lika intensivt i dessa bibliotek som i övriga pr;ojiektbibllotek som var reriodlade 
skolbibliotek. Det lilla Fe%lii~gsbrob&lioteket utnyttjar lankas t111 lansbiblioteket 
f& att öppna sig mot dela stora infonraatioi~svgrlden. De tvii bibliorek som radikalt 
utvidgat lokaleina under projektet ar Bregard och Mikael, dvs ett renodlat skol- 
bibliotek och ett konibinerat. Inte Iiellcs i ifrlga om personalförstärkaaingar tycks 
organisationsf0men som re~~tsbistt skolbibiiotek eller kombinerat bibliotek vara 
avgörande. De skolor som satsat mest på f~rstgrkning av bibliotekspersonalen ar 



Bregårdsskolan, Feflingsbru och Mikael, chs: t\.,& renodla<-ie skol'uibticrtek ocla ett 
kombinerat. Fellingcbrru 21 cia lireri skola med ca d 00 eiever och Bregirdss1:c~lan 
ar projektctc ~iö:stfi skola nizd Jrjrgt 600 elever. Gessa skolla. har de liidsta staelevera 
av projekrskolorr~a: gq~nnasis~er respektive vaxznsrudcrani-ie, 

Sl'~ltsal:s;eti blir nri v ~ u k e n  skolons .rrr.)r-lek, st~-~~liliin rbiw kunibiilariu?l med ,folk- 
biblboteli-ei- nr ulivirrXsgiva~lcl"e-fiir skill!?adei- iizel/~itr ii.sunuin.rar.sr~~17i~ i slcolhiblio- 
teken. 

3.5 Ledning 
P2 alla prit~ekfskolornd har ~kolleciaii~~i i é~n i m: cker pO2i t iVt  i~sseaktda till ~iojeii-- 
tet. Handii~lgskrdften h a  duck vaierak. o")e s k ~ l o r  S ~ J S ~  cats~t  111ec1 p& sina biblio- 
tek (Bx.eg&rd, FeIlrrig~hu:. i.lal?zrr_a* C K  11 MikaeI) iadr haft mifrnedvetct stod fcr 
DlbI~oteksutvecklri?g~,n hos sina ~ k ~ l l c d ? i e  Vid d e m  fyr,? skolt~~.a har skolledarna 
haft iydliga uppCdKnii~gaz <im vi.,cl dt vn?ic r n ~ d  -~~.ksBbiblroteken och v:~-for. i l e  har 
srtf blbliucpket : ;mr  et2 red~ktlp fijr cst? pd nlrkd rar! si"tnt,d/enr och uiidrrliitiupro- 
k,!~r?.zonrnte,rad unricnilientng. i"; ~iebsá skolor har rektorer och siud~ereiaorer ta- 
git som sin uppgift dels att ansla mycket pel:giir till verksshetens olika delan; 
dels att p h o l ~ k a  satt, uppminnina, sttidja ach ly f ta fram bbblaotekets och 
bibliotekariernas betydelse. Breg5rc1, t%ana~mar och Mikael utmalker sig ocksa 
genorsa stora satsningar p5 personahtvecklirig med ~ levaa i s  [Gr blblrorek ets roll i 
undervisningen. lerconalantveckliirlg ii1 ett utpragllit ledningsansvar. 

Led~lingenrs syn ~"iaaycks p5 o8aka s&t av de olika skolediima. 1 H a m m  har 
rektorn haft err Eielketscyn p5 ol&z~ delnr ;iv fijmyelse R skolan "Biblhotekspr&oiektet 
har van[ som en EdppnBng ok b valdlgt bra stöd for hela denna fi3r&ndring9* iinlervju 
24ill-95) Saban ftji~r-jordring rektorn talar hr genomfG3ira~zdet av k,ps 94 och 
den f6rnyade lararroll 564111 fciijer av den nya Laroplanen, Andra ir~citament Bor 
Hamrsix hrtr varit bibliotekets och r~~orrnationste4a1ke11~ betydelse som tecken 
g& kvalité och inoderr~ uWecHilmg i en Iiten bqskola. I-i-satsnirrga~-rra har givif 
prestige och frmtidshro AE bygden. Denna rektor f i a h i i l e r  att det varit en hrdel 
att modelhskolbiblioteksprojek~et Ynk anslagit rtSgia s3rskllda projektrliede% till 
skolan. Det gör utweckLEwgen mera h,?"r%b,i;. 

Aven pi Mikaelskolari ser skollc-darrla bnblioteket som en motor i det falrr- 
nyelsearbete sorn k~iivdez fc-ia Lps 94. ''FCilx~t hade V I  skolbibliole8c nv tr~dnion, 
det skulle sa vara, nu drsver biblioteket skolan franait" (intervju 22/11-95). Rek- 
torn p5 Mikael Inaf också en helhetssy3 p i  bibliotekets betydslse f6r kommu11- 
delen. Aveam denne rektor anser det som f=n styrka att projektet Ir&e gick ut p& att 
skolan skulle "ragga" prgektn-iedel. Stud~eiekteir pi Mrkael betonar sarskilt hur 
"oilblioteksprojektet kunde st~miélera eleiraktlva arbetssaft 

Skolledningeel p& BregArdsskoLan ser biblioteket som pjdrivare i utvecliltngen 
av pedagogikea-i, ett instrcimenl och fbrutsattning for problenhoriented under- 



visning En av rektorerna betonar ocksa ~ ~ ~ ~ E O ~ P X P I S  ,v// fil; &tt E ~ ~ ~ N L F ~ C J  ~!~ZSV~?I/!- 

nader t I ~ L ~ O T ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ I J T ~ ~ ~ ~ E I L ~ ~ ~ ~ ~  GPIZOW bihiroteket <,siz JPSA I T - ~ z I I c I ~ I z ~ J ~ z I I I ~ ~ ~ T  far. 
rilln elpilt?r oh~rornde uv utbildnlngsprogrdriln och heri?bibk,ul?irnd nn~jjl~zhet att prova 
csch isra sig an\ s~fo~ariatlc)nslek~~~h i olika meni:~i;slilli,a sar~iii~dr~harig. Iáarr 
/@gel ocksá janzsiallii/~~rss-i~zjtunklrr p i  fugan  geilofit ati bzlonn alt Ilrckor, som 
ofta ar me1 frAlmrandc for den tekniska bidan av I F  a r  ~iloia 9 ~ h  nnvbi~~db~ del3 
nya reknrken i blblncttekct. dar de ofta x mer l-izarlniaara~ida ;:n gsqli~trna Srdani ar 
vrktlgt i en gymnasie.ikoia. 

Rektor I Fell~npsb~o betomr att ett akt11 t titx;ytijarïd~* av  bibliotek 1 under- 
vi\iaingen~ ar hele I konsekvens med hkirthogitolans pedagogrk. Ofta hai dessa ncli- 
TOTCI ccki,; piipek'it varciei av professzonell bibliotekal iezxpereii I ~rtvecklingiao - 

Flelet 
Medan de ovcrnndnlnda iihiiloiaias !cdare pekat y2 Iiur hrblroteket szjnispei;ar 

ined rnriderv~iningcn och den pedagogiska uïvecUrngcn ltkcorn rned ktimmure- 
iiek115 cervicerirvii eller franitidshopp, hdr andra rehtoret beeonar hiiilaar f01 
hibliotekssiltsns~igarna och svangheter ale pnortkera ratt. P2 en skola hiar allii 
luromedelspengar foldelaes mellan arbelrenhelema Cs$m bliblloteker skrdle ha hs- 
gre medraarisirtg naAste lararlagen i arbetsenheterna n i  &t pengilr Rrktesr har lam- 
nat 1frin  SI^ makten och karl darfor inte st4 rct a:letaIen Det skdie ~nriebarc: att hori 
g i ~ k  enlo[ Larares vijri, ulket hon ansåg varn odemokiat~skt och eventuellt skulle 
l n ~ l ~ e l k a  projektets syften. 

Rektorerna p& ViaBund och SOrby pipekar 1994 O L ~  4995 att det ] n k  funriars 
atrymnle for studredagar om hihiiotzkets roll i uezdesvrsningen, elterseni maxi 
irinste behasltBBa Lpaj 94 eller skolans sasskrlda prof~iprogranri. Har ses forfarande 
biblioteket som ett raiii8 i sig, avskuret fran sktalans huvudsi~k1iga ~ ip~gl fé -  narnli- 
gen underv~sni-rig. SLádaoia upplaatn~ngar Rotalraskerar mot en tlppfattni3g om $ab- 
liotebek integrerat i undenisningen, dar f>iblioteket skulle kunna underlatta ge- 
nolziforandek av Lpo 94 med dess forandrade laearroll, underv~sning ramed många 
olika kunskapskallor i stallet fbr larobocker och Inera elevaktiva arbetssatt. Om 
biblioteket uppfattats som eni integrerad del av skolans undetvr~ning hade det 
kunnat forstarka skolans surskilda profii som t ex miljoskola elle1 lcralterrskola. 

SEufsiat,serz blir att avgörande skillnader aneklatt skolor som invcsrerut myckei i 
bihlnoteks~ttveckEing och sddana .<om Errte gjort &f rerzder projriiiticlcaz bzar sam- 
spelat med skillnader i  rektorer,^ u~~pfatrïzinga P& de skolor dar mycket investe- 
mts  i DibEio feksu~eckling prdglas re-ek~urerno,r leppfannlngar cav en heNletssyaa pk 
skolans utveckling, dar pedagogik, bibliotek, samhdllsk~.a~: fosrrun och ekonojni 
Izdnger ihop. 

På de skolor dar insatserna varit blygsamma har rektorerna betraktat biblio- 
teket som en separat furiktion i skolan, en institution f6r sig som hiiver sal-skilda 
program sch särskilda budgetmedel och därmed hamnar i h-onkiirreiis med andra 



funktioller sori-n ocksa kr21ier séor:~ investeringar. t ex geaion1fi3rar1ile av Lpo 94 
med elevens val och skolaiis profif. Priori.;eringskonBikttr har uppstitt. Sidanii 
i?ppfat!nir!gar hos dealr!ingen innebar rn  atcirnistl.4 syn p i  olika cielf~itlktioi~iir i 
skolan, dar det lipgis& Go~:kt:rreii~ ~:~eitsn deiriri-ta acli diii- helheten kixrrmrr i 
sliyniundar;. Re~~irt2rrl;ande.t breder ur sig. Denrria syn ilar iiltc gctgnint E-7ibliuseks- 
iatvecklingeai. 

3.6 Professiooei~a roller - speciaiisrriil:, och samspel 
. .. I fbreliggtindc utu,irLSerrrig 11iisonl r asdra texter so;n ,ii\hirti..nai blbliotck-<:m pe- 

dagogiska fudctsciiler frdmhavs F i k t e ~  av ett nar3 s;ilnnrbete mellan Iar~r~e och 
bibiiotekarlei (?e r ex Oderistdm 89'77 Loertschel 1988; Lfinberg 1990) Ett v d  
jungerande sanlail~ete inriebar bl a en tydiis ans~,arsfcridelning mellan denn sorn 
sama~ktar ,  Ir9csbr1-n ornses~~diga iritresben: av att n: gemeiisaannia mii  Laart: och 
bihiiotekanrr tillhor olika profes:,ie:nzr. Hua har detta pizvrerkat grolektct? 

S2mspeSet mellan olika prolesuro~sella experter p3 skolails respektive biblho- 
tekzns oimAd,i 4 1 x  genererar ~ltvelikOirig och fon~;re?se av metoder hade i biblioteks- 
arbetet och undcrt ~ s ~ ~ i n g e n .  Det har berört ~nediaurvzl och bestandshautefing, 
struktur och leánehalil i sl~~dieerppgiitci., fornet tBPr handledning Iilcsorn liircereu och 
bibliotekarjrrs plaacrBngsar5ete. 

Den tntvccklirig ,av undervisn~ngsmetod~h- som agt rum vid de olika sltolorna 
'nar llardrna statt %r. Upprkistningcn och fbrdndnngsrnci av biblboteken har under- 
Iiittal det pedagogiska aot?ieckiingsarbr=tet. Projelttledaren &r inte pdagogisk ex- 
pert naen klar f6rsi7PkB farsta och m8ta rsndervisuingens helaov och villkor f6r att 
forma bablioteksutvecMirage~i dhrefter. 

Bregard, Mikael sch Fsllingsbso f6rsfkiade sig om p10fes~ioncI1 expertis ge- 
nom att inratta eller utvidga sina, bibliotekarietj3nsier. Hammar, som 3r en liten 
skolla, utvidgade inte tjiinstetiden fbi sin skolbibliotekarie men skaffacle sig 
bhliPiotckarieförstBrkni~~g dels genom s&t anlita pryektledaren medvetet, dels ge- 
nom ett tiitare sa~narbete rxied sin fillalfförestainda~e liksom rned komunens  huvud- 
bibliotek, friirn$t med dess ba~mbibliotekarie. Både Hammar och Mikael hade visst 
st6d genom organisatoriska banad till sina kommranbibllotek. 

Eansktsnsuleriten har fnllfbrt skolorna professrozielii expertis p i  bibliokeks- och 
inform;cationsom5det. De olika prc?jektskoloma har utnydijat I3nskon%tnlenten p2 
olika satt. H& f ~ ~ m s  cn huv~adsbtnllnad ~nriellan 2 ena sidan Fellii~gsb~o, Hammar 
och Mikael och ,?i arrdra sidan Sch-by sch Vialund. De tv i  sistni~mnda skolorria har- 
tagit projektled3rer~s n Ad oclr tjzir~ster i anspnlk mindre aktik t iiin bvrrga skfilor. De 
h a  saiian sjalva korakalitat henne sch bett henne komma for att delta i arbetet. 
Dessa skrilc~~ har heller inte ottrsyttjat anndn biblioteksexpertis mer Lin före projek- 
tet. Deras forligllanden till sina respektiki: kommunbibliotek och skolbihlioteks- 
centraler 31 ofc~riindrade geilternot tidigare. Projektledaren h011 fast arid den tar- 



spmnglfgu filosofin ,art det var skolorna .jalm soni skulle styra. sin biblioteks- 
tztvecMing. 

Rektor och ckoibjbliote?.carie p6 Viairinii havdade att bili~ioliikcutvecfiinge~~ 
stagnerat ht 1994 p; gmnd av afi ;;jr m h y a  Iiilare p2 skulan inte var benagna att 
~ G c ~ P - ~ ~ O P L ?  i~ndervi~nirigsun~etc'de~nii~ UtrArderrin-eas bediimning 2.r att hiradren f61 
eitvecHing p5 Vialund irite bara Iág utaner bibliorektit titan ocksa 1Bg i biblioteket 
sjiilvt. Detta bibliotek, liksoni Söibybibliotekei, skörtcs I<>ita.leaiianilevh rradntio- 
nella. De var areviiga lokaler meci mediabestAnd iluvudsakligen sarrimansatta ;ltl 
böekt:r, f& perjodica och ngsran ingw IT-iitrustning. L2rhnrhBbliotekarier~1a tycks 
2-ia varit 12tt ensarnana p5 sina respektive .skolar i salt intrvssc ut1 uiktickla bibiiore- 
&;en. Fragim. ar varfijr de inte fhrsiikte 14ra riyna i1.i projekdedaren mera effektiv?. 
Va det ri:ect 2ndam33ser:ligt f6r tindervisrsii~gen p i  dessa skolor art bikilioleket 

.,.. . 
fick fi5rbll i perirenI1; en trevlig och of6rarglig rai1i4fGreti_.eLcai+? Kunde projekt- 
ledaren sjal:: ingripit mcru aktivt? 

3.7 Lagarl~ete 
)%ila skol"nmb1iotekarier miste bit akervt stod och intreist frin bide I2r;irkollcger 
och skod2edane föi att ulvecbla bihiioitk h o r n  dr. nligof eaecaver trevloga rum ? o r  
bocker. Den bom ansvarar for b lb l r~~ek .~ !  nlistz kuna~a och vagn driva b'rb%iotrks- 
frigon~a bland kolleger och skolledare Vu! Sregitrd rtch hlikael inrattades i5xc;ijfda 
projektgrupper fbi att driva b~hl~oteks~~kiir~icldnge$i~ Hhr var shctlbibllotekariesrnd 
inte ensamma .clm ansvaret, P i  L-banulinrs tikola blev hiibl~a~reksprcjektet en ange- 
Lágenkmet for niistan alla iar*are I Fellrngsh~o inrg~ck bii-slic,refcarren x t s l i k c s  iihets- 
grtappel, 'wirken iiid YBrby eller "iJralr~n3 rnrattacje\ nggora gaupp fcjr at& driva 
Bjbliotek~projehfet~ Skolleddmas syii pA s;imcpel mi-il211 bibliotek, underi.asiiing 
och skolans sarnknallsansvar liksom ckra3 aktiva stod r ,steeckiingsarbetet IIX starkt 
påverkat projektresultatet vid valge skola 1 nil0deIksdiOlbjbisciteksprojekte1 gr fram- 
ghgsrikt ut~1eck8irngsarbetc resliitut at. kxeativt Icigarbete. T arbetslagen har ingiise 
bibliotekarier, larare, skolied,ile och pogektledane E otrka konstellallonei, dvs 

,oner manniskor med olika kompetens och $insi[' - 
P& omidet  or~ganisatnonsteo och ledarskap s'krivs mycket oan hur vjktigt det 

ar för en organisation att skapa cai miljo dár nya ideer uppkornmer och sprids. 
BdierarLska koninarxnikationsvag;lr skall brytas och crsatitas av kommunikation i 
sidled. Verksamheten skall bedrivas genom at: m211rnnskor arbetar i lag, kreativa 
grupper. Sadana gmpper skall sattas sarnll-iani av perroner som kompletterar var- 
andra genom olika kianrkaper sch gersonlrghetstgiper ( t  ex Olaisen 1994; Lim- 
berg 1996 b). 

9 en serie studier om vad son1 avg0r hm skolbibliotek kan utvecklas fön elev- 
ers och lärares infomationsfo~s0rjninig i problemorienterad undervisnirig visar 
Kuhlthau att en av fyra gru~idlhgga~~de SLrut~8atnlngn~ ar- att arberet genov@rs i 
arbetslag, ddr- skolledar-c, (iirare och bibllutek~zrier spelar huvud 



cJzi~~is~li?lge~~".  Ovriga tre föm8sa"htnnga; iiï LILE mari inom ci,ossa t ~ a m  Inar en ge- 
mensaln kunskapssyn. s o n  it~riebar att eleverna skall tilliigna sig kurasitaper ge- 
ncrn aktivt larnnole. Man maste ocksa vara ii1st5ll~"ji att f~rbereda eieveriia fös 
livsl5nge krande och mnn maste vara k e a i j v  och uppfinriingsrik fbr a& airpassa 
;1ndervisniagsmetoder11a sa al.', de passa- olika ejever. 

I eir undersökning om vilker: roll en skolbihl~urek~~~.ie spelar i ett laram-lag fann . i \varet att Dodann van Delisen att rollen rrtvidgas fiacrecsivt. Den grundas i T:: 
tillhandahilla ett brett artl~ud av irnafornratio~rs~~~~teriiiii och vidgas iiil att ge r&cl till 
Biirare och elever om urval oclr anvandning av olika knformationsmnleriai. 
BiSLioteknriens ro21 vidgas diirifrixi till att ii:uii idkgivare, inspirattir och samord- 
nare 1 lararlaget. Lärare uppsk:ittai sarskilt att bibliotekarien iir en "outsidern*" och 
samtidigt en i laget. Rollen som %de insider och outsider ar speciell Mr blhliote-. 
karmen. En ckolledase? t ex kar, vissertigen var:: i?-iirdi:f~rli soni hade insider (la- 
rare) och outsider (rektor), men iir som rektor acksi Bjverordnsd chef och iir dar- 
%r inte riktigten i laget. BlbliotekarScn arjStmst5lld med lararna i oqanisaïionen. 
Detta gör det rnqlagt fOr henne att stalla ~itriianarrc!~ frigor och utcala ;sikter som 
en järnlike. Bibliotekilrien ar. bide insider och outsirler p5 jambördig nivi (Donhai~. 
van Deusen 1996). 

Pi de skolor son: natt langt nied biblliokelis~itveck1ingen kan vi kanna igen 
mönster som stammer med vad som sägs i den refererade litteraturen: utveck- 
Iingsarbetet har genomförls i närd samspel mellan Earare, bibliotekarier, skolle- 
dtue och projektledare. Det har varit en poiirrg att de hafi skilda puc$essionella 
kornpetenser och positioner och tillsa~~c~~nans bidragit till ett kreativt utvecklings- 
arbetet. L a r m a  hade sedan tidigare erfarenhet av att arbeta P lag. Det nya är att 
bibliotekarierria ing3r i arbetslagen. Pi% de skolor som inte nått s& l h g t  med 
biblioteksistveck111kger1 har EribBiotekrxierna inte ii~gAtt i sidaila arbetsg~xpper el- 
ler lag. LararbibBiotekar-Eer deltog i arbetslag b fi5rsta hand som lärare och projekt- 
ledaren slapptes inte riktigt in. 

3.8 För211drade y rkesrollier 
Metodutvecltlingsa~betet p5 projektskoloz-n;i Elar inneburit att hade bi"@iotekarier 
och lairrire f;cirandsaL sitt satt att arbeta. Ar? kunna sovra och vardera informatior1 
fralnstir allt Warare som det viktigaste bibliotekarier och Larare kan hjalpa elever 
att Iara sig. De olika yrkesgrupperna besitter denna kompeterni; p; olika satt, 12- 
rama genom sina facBunskaper i amnena, bibliotekarien genom si3 fackkun- 
skap om infonnation.sk5llor och infornationeoas vagar. 

Vad hander? nar larare agnar rnin~dre tid åt katedel~mdervisraifrg och mera tid i t  
handledning samtidigt som bibliotekarierna överger traditionell undenisnilag i 
biblistekskunskap Eor att ocksi agna sig i t  haridedning av elever, som s6ker och 

3 "A team approach to ieaching with admiiiistrators, teachers, and library media specialists playiitg essentia1 roles 
in the instri~ctional team" (Kuhlibau 1993, s 16). 



använder information. Bibliotekarier och larare arbetar tillsammans med media- 
t arv al och uppbyggnad av andamålsenliga rnedibestirid. De slutar att arbeta som 
encam17argar för att i stallet ingå i arbetslag som planerar undervisning tillsam- 
mans. Bade larai-roll och bih1iotek;irleroll förimdras pa giund av riya informations- 
vagar och medrer. Lsraren mister hegemnrrrn 6ver kunskapen och bibliotekarien 
ifarlorar kontrollen över infomationskäiiorria. Vad hander rned (Seras yrkesroller? 
Blir de mera Iika varandra? 

Av projektet kan man Inte dra en sådan slutsats. Snarxe tycks motsakseil galla, 
namligen att undervisning oclil inlärning i 1nfomati~x~ssamh~1ets skola haver ca1 
Jfijrdj~lp?l~f7g nv de olika ko??~pefeii~~eï soin idï~l1.e ilch Dibliutekarier beftffet. idag. 
Nar larai-e skall fungera som handledare för kunskapande elever innebar detta att 
larare niåste ha ett niera redlektcrmde ocli vetenskapligt fGrhalliiingssatt både till 
sitt ariine och till själva undervlsningsmt'todike~i An tidigare. Förr kunde Bäraren 
behärska det ki~nskapsstoff sorn skulle fbrrnedlus till eleverna. Informations- 
averflöd och aktivt larande elever kraver att läraren har djupa 5riineskunskuper 
och förmåga att problenlatisera Sninet, samtidigt som det kräver bredd ocli varna- 
tionsrikedom i u~idervisningsmetoderna f6r att inista elever efter &ras olika be- 
hov och intressen. 

Inforrnatiorasöverf16dei g8r akt bibliotekarien fbrlorar kontrollen över 
iriforniationskäillorna men stakler samtidigt krav på hennes byerblick över 
Informationsutbudet och rnöjliga navigationsvagar igefiom del. Av bibliotekcll-aer 
kriivs inte i första hand alt de kan plocka fram raU svar tiU elever utan att de kan 
handleda elever som sjalva miste anvarida Pnfom~ation för att 12ra sig något om 
fenomen i viirlden. Bibliotekarien måste kunna möta elevernas behov av Ihjalp 
med augra~rsning och fokusering av iimnen för studie~nppgifter~ liksom elevers 
olika intressen och inlamingsstilar. Pedagogiska och komn~iunikativa aspekter p3 
biblioteksarbetet ftirdjupas i kombinatio11 med kvalificerade krav på överbliick 
och kunskap om navigationsvagar i Informationens ei~iiversum. h9jopai-c studier 
av hur informationsöveaflöclet och tekniken piverkar lärares och biblictekarieis 
professionella kompetenser ar angelägna. 

3.9 Folkbibliotek - skolbibliotek: gemensamma strategiska in- 
tressen 
Folkbibliotek har spelat en betydelsefr111 roll i förandringsarbetet. Eansbibliote- 
kets projektansvar var avgörande för utvecklingen. Kommunbiblioteken i Karl- 
skoga, Orebro och Askersund har förändrat sin service till skolan geriom mera 
kvalificerad service till elever och mera fördjupat samarbete med larare och 
skolbibliotekarier. Teknikstöd, utbildningsdagar, stöd i arbetet med mediaurval, 
nya kontakter via bibliotekens niitverk har påverkat skolbiblioteksutveckhgen 
positivt. 

På de stallen som haft kombinerade skol- och folkbibliotek ar det intressant 



att konstatera att har har funnits strategiska intressen att satsa p i  skolbiblioteken. 
Vid Mikael menar man sig ha raddat sitt ormidesbibliotek genom starka utveck- 
lingssatsningar. 1 Hammar Ilar b~blioteksutvecklingen skett i samspel med ortens 
företag och givat prestige at bygden genom &n nya teki~ikerr och den tlpp~nark- 
samher detta vaicke I omvzirlderi. Del ger hopp och framtidstro till en krisdrabbad 
ort. Både har och h iv%&aels kommundel planerar man ytterlig:ire utveckling fljr 
alt gbra biblioteken till moderna kunskapscentra f ~ r  ailmanhet 0611 skola med 
i~tnyttjande av modern teknik. 

Dessa smii lokala brbliotek har funnit eimsesidiga kntresseri r att ldggcr upp en 
strategi fiir,fru:n~t~den I er1 karv kor?z~iz~~iizal ekonomr. Detta borde bara intressant 
for oiianga sm5 lokala bibl~oteh i Sverige. 25% au de skenska folkbiblioteksen- 
heterna ar kombinerade folk- ock skolbibliotek. Bhde folkbi'~1ioteksfilialer och 
skolbibliotek ha- lagts ncr rander 1990-talet p% gmnd av ekonomiska nedsk&r~i~~gx 
i konlmunenra. 1 Mikaels kommundel liksom B Hammar har det vlsat sig att skola 
och bibliotek ilar mycket att vinna på att cat\;a p5 gelnensam utveckling. Detta 
betyder inte at: antingen skolbibliotek eiler fol?iltbibliotek Xaggs ner fGr att det 
andra skall overfeva. %vart om,  de^ betyder att de olika biblioteksf~nktionerna 
starks (;amtidigt. Det ar vQsentIigt att lagga marke till att vid Hammars och MPkaels 
bibliotek isar man genom prr-jektet tydliggjort: dessa biblioteks dubbla uppgifter 
som skolbibliotek och folkbibliotek, Tidigare var folkbiblioteksfu&tionerna det 
som präglade bada biblioteken. Nu har båda fått en tydlig karaktar av skolbiblio- 
tek samtidigt som kvaliten p i  servicen t i l  dlmanfieten h6jts. Nar oll&etema i 
funktioner tillåts k o m a  fram och utvecklas tillförs resurser i fonn av utnistning, 
media och koinpetens som gynnar servicekvalitén fijr båda målgnippernia, skolan 
och alhnanheten. 



DEL B 
BESKRIVNING AV PROCESS OCH RESUL- 
TAT 

4 PROJEKTETS BAKGRUND OCH UPPLAGGNING 
4.1 Bakgmnd och syfte 
I Breblo IAn iaacbe man sedan shutet av 1980-taict lagt ner ett omfattainde arbete pi 
att fördjupa sainarbetet mellan folk- och skol'oiblioteken. Bl ri hade en koriscslena 
fran lansavdelniiigen i samarbete med davarande Lansskolnamnden deltagit i 
utvlirdenngar av skolornas arbetssgtt. Sarnarbetet med först iknsskolraamnderi, 
&$efter Skolverkets regionala undervisniragsr2d, restalterade 1 en probleminvefi- 
tering rörande bibliotekens funktiorler i skolan. Man fann bl a allvarliga brister i 
skolbiblioteken avseende mediabestaaid, utn~stiiing, personal, lokaler, Samtidigt 
fanns anvandbara bbcker och datorer inrllista Z k%assranm, krrinesinsbtutioner eller 
materialrum, dvs andra lokaler ara biblickeken. Lxarbibliotekxie~ arbetade med 
knappa resurser utan rnbjligheter att integrera hiblisteken i skolans nazdewisning 
utom for den egna klassen. Undersökande, elevaktra abetshatt Iroreltom spora- 
diskt i alla skolor men utan systehatiskt utnyttjande av bibliotek. Skolbibliote- 
ken ansags st& vid sidara av det egentliga skolarhelet och deras eventiaella gjedago- 
giska funktioner diskuterades aldng, vare sig 3 arbetsenheter eller vid personal- 
mbten. Man fann också att sanaarbetet mellaiï sliolornaa och de lokala kotnrrouri- 
biblioteken ofta var outvecklat eler Iöpte i konventiorae7la banor. 

Det samarbete mellan länsbibliotek och skclrlbibliotek som gåb~sjats i Orebro 
Ian före projektet var framst inriktat pH att förbattra mediabestanden genom ett 
mera medvetet urval av bticker och andra infornationskallor tili skolbiblioteken 
och genom öve~cyn och gallring av skolbibliofekens befintliga niediabestArrd. En 
arbeksgmpp bestaende av Iiisare oclr bibliotekaner hade staUr samman en basbok- 
Lista avsedd att anvandas av alla skolbibliotekarier. Ett aktuellt basbibliotek fanns 
~itstä11t p& lailsbiblioteket. 

Projekt modelfsko8bibliotek syftade till att "skap modellbibliotek vid skolor 
i Orebro lan ftir att ge lärare och elever möjlighet att arbeta på ett undersökande, 
problemorienterat satt. Dessa modellbibliotek ska pröva och utvnrdera: - vilka 
informationsk2lillor som behövs f ~ r  skolan? alla a~nnen; -vilka funktioner (mate- 
rial, sökmöjligheter, hmdledning etc) som ar avgörande f & -  att ett problemonenterat 
arbetssätt ska kunna genomföras; -tjäna som dcmonstrationsbibliotcek med aktiv 
infonnation genom studiebesök och utbi1dniiigsdaga.r vid modellbiblioteken" (bil. 
l ,  s 4). 



4.2 Prnjektcts upplaggning 
Modellskolbibliotek skulle upprattas i cko!c>r i Ilinet incm sa~ntliga skolfornler: 
I&- och meliansbadiunl, hlpgstadiuni. gymnasium, fislhhögskola och starlig speci- 
alskola. BAde skonor med renodlade ski_nl"cibliotik och s3daila mzd kornbinerade 
fo'sll- och slcolbibliokek skulle ing8 i projekter. Villkor ftir att deiraga i projektet 
var uti varje skola skulle avsiitta 25% av Iärirumedelsansl;iget so111 resurs i projek- 
tet. Vidase skulle larare beredas tid att afbeta inom projektet urider arbetstid. Varje 
skola 1n5ste ocksa för egna medel skaffa de11 utnxctning som kunde komma att 
behiivas, .t ex piissondaiorer, CD-ROM-utrdstl~ing. Deltagande skola måste ocksa 
ta emot studiebesök och aktivt inhrniera om verksannlieten under prqjekttiden. 
Projektet pågick under tre h. 1993- 19%. 

Sju skolor kom att inga i projelitet, v r a v  ses ornfattas av denna ratvarde~-ing~. 
De sex skolorna ar Harnmars skala 4 Ackersunds kommun (lag- och mellan- 
stadieskola med skolbibliotek kombirlerat med foIlcbiblioteksfilia1en), Sörbyskolari 
i Orebro komn~un (lag- och msllcriistadiesko1a med renodlat skolbibliotek), Mika- 
elskolasi i Orebro kommun (mellan- och högstadieskola rned koonbinerat folk- 
sch sliolbiHliotek), Vial~rndskolarn i K u d a  (högstadi~im med renodlat skolbiblio- 
tek), Bregårdsskolan i Karlskoga Qgymiasium med renodlat skolbibliotek) och 
Fellingsho folkh6gskola (nied renodlat skolbibljiotek). 

Alla skolorna har aktivt valt att g i  med i projektet för att skapa sina modell- 
bibliotek utifrin sina specifika behov, f6rutsattningar och visioner. Skolledare, 
Iarare och skolbibliotekher har tiilsammans beslutat att deltaga i projektet och 
både "re och under projekttiden fort diskussioner med projektledaren om idéer; 
och atgärder i utvecklingsarbetete Det har varit en central tanke i projektet att inga 
modeller eller åtgärder skulle laggas p i  skolorna utifrån, utan varje skola. skulle 
styra sin egen biblioteksutveckiing. Projektet tillförde professionell biblioteks- 
expertis genom lansbibliotekets konsulent. 

Inga särskilda projektmedel har anslagits till de skolor som deltagit i projektet 
utan projektmedlen har huvudsakligen varit knutna till Iön at projektledaren, en 
konsulent vid länsbiblioteket i Orebro. Andra mindre kostnader av projektmedel 
har utgjorts av utvärdering och begränsat materialstöd till skolorna, "uppmuntrings- 
pengar9'. mtalramen för projektet ber&nades till 1.385.000 kr i projektansökan. 
Finansiärer har varit Skolverket med 435.000 kxcs., Statens kulturråd med 230.000 
kr och Orebro IXnsbibliotek med resten. 

4.3 Skolornas motiv för att deltaga i projektet 
Personalen vid varje skola har aktivt valt att gå m d  i projektet. Dessa beslut har 
föregåtts av diskussioner mellan olika grupper inom skolan och mellan projekt- 
ledaren och berörd personal på skolorna. Som framgår ovan har projektets syfte 

4 jfr not 1 och bil. 2 



valit att pi6vrt olika rnetoder att goia skolblbl~olelce~i t111 petldgoglska rsJskap to8- 
prohlemonenterad unii;rv~srarn,o De toriseredande di~kussionernlr 11,arsdlfaile om 
+r:d man kurade gora med Iziblinteker-i pi ilen egna ~k~11311, rnan onkkadz g ~ ~ r a ,  
onai rnogligheter art genanifora ~déer  t ex hur sratsrzuigaaiaa sh~alle fina~isitrzs, o l i~  
,ansvarsf'srdelni~~g rnelisn !anskonsulenten, shoili~bl~eiekar~m, hrarr och skolle- 
da re. 

Kravet ,itl varje skola bkulle satsa s& mycket som 25% J V  sina farcirnedcl- 
ranslag a hihI~ote'ksp1~3jektef gjorde flera ixeksamnza, t ex latarna n Hammar or& 
skolledare och larare vid Mikaelskolitn kfter noypra~ria kalkyler och sesom- 
mdng h i in  Enarn att haver war niiojlngr dto tlppfj11a. VIL? j*%11caeI ?rade nican redan 
a t  sevarda hostnndea for bibt ioteket genim en r e l aé~~ t  ~ t o r  per sol:n! V ~ i i  Hiim~fi;11 
skapades budgrtuhrynniriet y n o m  oppnungar av kt,r~t+>nad nie!l,tn Ia~t~rnedel och 
bnhlioteksmeii~er hrid Vialund beslutades att dr t:e ;irhelienkietcaap,a skirlie foao 
over Larismedelspcng,ir till biblrotekels mrLirdal;nIag i;Jtro:ligarc besbitnirig iiii 
hur de ofnks. skolorna finansierat srna bibi1olehsratsri1r1gb~r Inljen i It,mprtc;.l 5 Ha1 
>kall blott pipehas att ekonornrska spor\mhl aahifndxadiis 4 de da~sl \~i \s i~~l t r  war 
toregrck vdqe skolas beslut att deltaga 1 jïrolekiet 

Nslririigr nrog Inar man vid de cii;k,r *;Orolonia s t l~v l i i  i ; t ~ ~ ~  alf paisa in b~bP~oteL. S 

projektet r den cgrla p~ufilera eller ii:iriga ve1 ksaanhel L P C ~  s t tuu t io~~~ h31 hacBcko%a-i 
hade ny akulledning, stoil infor omfattande onabvggridd, aacik en tiadrtiol, av pe 
dagog~skt ~itvecklir-mg~arkrere pi oliii:: omriden, "DI d 13 i~ t . j  n ~ t ~ ~ ~ k l i l a s ~ e r  och ales" 
elevdemoknar! Man for"n1eddt.l sig isr Lgrr 93 och ~ n t e  nranst ~Liille~inangew :*ag 
kiilr bikoliotehrp~ujekiet pdssaile ira i ovrlga planp!. MaB:azl~ bihhotek fursgvr;ix biide 
iorn skolbihlsote'b, och kommundel~hnblrntck. 19993 hade ni3n e:k ho! från kum- 
masner1 ona eventuell nedl,iggniing av bi1,lrotwLeá Komanundelen hade iv5 b i b h -  
lek och ma11 plarnerade att stanga del eaia av i~zspalkngsskal. Skoihrb41oteks~~rojekte1 
skulle kunna radda Mikaels kjlblaotek. 

SOrbyskolan hade en rarpraglad kuku1prcf13 och bedomde lik! b~k>I~~tekspro- 
jektet skulle passa val isi i derind Vid HJarrirnar som :kr en liten byskola, dal man 
maste skota det niesta sjalva, blev man uppmuntrad av den uppmarksamliet uti- 
frin som skulle agnas skolan genom projektet Har htde man ocksi sedan tidagare 
positiva erfaredleter av salnarbete med laiasbibt~otekea, da man geliomibpt en 
omfattande forandring av sj& a lokalen och omfl) ttnrng av böcke~, for att battre 
anpassa det koinbinerade folk- sch skolbibliroteket klll skolans behov, 

I Fellingsbro hade man pibib0rjat samarbetet med IBrrsbrbhoteket genom att 
do,eta omfattande pallring ,IV nled~abestindet Rektor och många läsare v d  fok-  
h0gskolan s5g del som sjalvklart att ett mera konsek~lent utnyttjande av bibllastek 
i undervisnmgen Bag helt I linje med iollkhogskolepedagog~ken Rektor poangte- 
lade sarskilt vikten av att anvaaida skhinlitteratirr $om kuiishapskalla i S A  anirrga 
amnen som rnbjligt Bibhotekalien i Fellingsbro var entusnast~sk ~nfor  rnojlighe- 
tema att arbeta iner pedagogiskt i ansIutn~ng t111 olika piojekt och kurser. Vialund 
hade en tradition av progressiv pedagogik. 5l;ol"obIic~tekarh hade dessutom re- 



dun inlett ett samarbete med i2niskorsculenren biide f5n att rirsta upp bokbesi2ndet 
ock k r  att renovera lokalerxa. kia1-und och Fctlingsbro var de t\-5 skolor sona 
tidigast beccamde sig iiir att g2 in i projektet. 

Vki BregSrdssiici!a.i f~~~iilns ny ~koliedning, en relativt n:;anci5lld bibliotekarie 
och h21- pigick ett intensivt arbete med att infira det d5 ny2 prngaralgymnasier, 
Badc skolleilning och bibliotekarie sa. o hur ett v5lf~tngernr1de hibliutek skulle passa 
viil i n  i den pedagogik son1 skulle ztvecKLas och s"Iri<as i och med 
gynr-insciepropositior~e~i och den komn~ande I,pf 44. War förberedde man sig ocksa 
diretit bor att söka perngar frsi, N i j lEK till TT-satsningar sorl1 en del av bi'oiioteks- 
projektet. 

Hur finns siledes en rad pedagogiskta motiv iior att deltaga i projektet. Det 
fijrekom ocksi strategiska motiv, sorn 23th radda ett bibliotek från nedlaggning, 
liksom har fanns iinzbitioner art fGrst3rka olika pac;sfiler som skolorna redan ska- 
pat, Viss tveksa~nkset gallanck ekcpilomin fanns ocksa, främst i Manunar och Mi- 
kael. Dessa tv2 skolor d r~ jde  larrgi-e $n övriga och fattade inte defi-il~ikivl beslut 
om att ga med i projektet fGrriini 1994. Det första projektål-et, 1993, agnades hu- 
vudsakligen $t diskussioner och eftedanke. Disktissionei-na fördes de!s inoa~~ sko- 
Borna, dels mellan olika gruppen pa skolonra och yrqjektledaren. 



5 1 Insatser 

5.1.1 Hamrriars skola, lag- oci-i rnei!,uisraditini tir) Si IOO ek; er 
SXoiatis riii.atser 

Perconzl 
Larbibl: P vtr 

1T 
Daérsrer itjr sairirnanlagt ca h5 tk r  
Forsta Latatoen hoptes 1994 och ki;siia;tk.i? p2 20 tkr fmdcliades anc%Xm skoliiris 
in~.antnnclkt>roco 3 tkr, byalaget 3 tkr. sho4forvriltliinge~l 5 &t, datorfbrelagel 
sponstade 10 du- 
Datoren bleb 3 t ~ j 3 1 ~  ht <??_j 

J alya datorer ikafl~clcc hosten i W 5 .  Bydiaget Cli;a~~~ïh*ar slaget engtsgzn-zde sig bor 
art -haffa pengar gencv-n art f5 dtaretil~ I ajygdeai att 4 2 ~ ~ 1 s ~ ; ~  \'Z~CJP, daior uti~bstdd 
med fargskiiva~a; sch CD-KOh4 spelaae kallade j5 :kr' Bygdens siorsta $'oretag 
Svensk glasitert 11sning bekostsde en darur, det xnni~sr-a loretaget fiitb<dr 500 ?I. 

Hummals skola hade E ~tece~nber l995 5 datorer pltece;ade n bakinoteii, klassnurza 
ocli gnxppriirra och viir damed komr.nune;is datortataste skula. L3rm in5tallerades 
i januari 1996 och behosiades s v  aiummunera 
Sedan skolan Pitt de sij a datorr~rrd jbe4l?bj: orn att  kolii in flch Lov att ra rmot g5t.c~ 
fattades s v  ku:minetr~,6ullnihkeige a oktober 199.51, vaalde maii sig tsil Wenn R skola, 
som sponsrade 5 nyn ilatdpniysain av hug hvalifé, 
H biblioteket finns ,~ven.i en aldr e dator for bibliotekskaterlogoin dar eleverna kan 
saka rnat~rlal dels i dei egna bibiiotek~t, dels i Askcrcu~rls huvuJb~blrotekc kata- 
log 

Medier 
Skolbibliotekets iriediaaiislag: X tkr / Sr 
OrizfbrdelrnIng av lkromedelsan~lag, K1ass~lpps~ttninga-r kops inte mer. d stdlet 
skaffa1 man grerppuppsattn~ngx eller enstaka exensiplar som fbrdi-las rnellan bib- 
liotek och klassmm p5 andan~alsenliga satd. Bocker. har ilyttats friira k4assmm tjiil 
bibliotek f8r att skapa ett ar~vandbasr& mediabestand. 

Perssnalutvecklir~g 
Förelasningsserie i petlagogik i Orebro bor de krare son1 önskade. 
Studiedag oui skolbibliotek i Orebrra f 994. 
Studieresor till andra bibliotek i början av projektet. 



Projektlnsiirser 
1 CD-vgxlare 
Modern och kurninu~~Lkationsprogra~~~ ca -3 tkr. 
l larares konfereiisdeltagande i Norge, ra 2 tkr 
Ca 50 bmc! ftickbdcker. 
Exper-tmedverkai~. Rektor och Ldiare betonar hiln mycket projektledarens klnnska- 
per och idber betytt for utvecklnrlgen. De har haft stor nytta a\ diskussioner nicd 
och innpulser från projelttledaren 

Rektor understryker att det inte varit nagon nackdel att det inte funnits sarskilda 
projektpengar f6r skoharr. Prcqektpengar kan avleda intresset friin sjalva 
fGrandringsprocescen / utvecklingsalbetet enligt sektor. 

5.1.2 Sörbyskolan, lag- och mellanstadirann, ca l e5 elever 
Skolans insatser 

Personal 
Eararbibliotekarie: 3 vtr (ca 5 tkr / år) 
Extrapersonal 3 veckor för inlaggniilg i Bibfiomatic 
Del i ALU-anstall$ kanslist 

IT 
1 dator och programmet Bibliomatic för bibliotekskatalogen, ca 20 tkr, 
Ytterligare en dator med CD-ROM-spelare har placerats i biblioteket, men an- 
vands huvudsakligen för musikundervisnirrgen. 

e Medier 
1993 25 tkr 
1994 25 tlcr 
1995 15tkr 

Projektinsatser 
Kommunik-ationsprogram och modem, ca 3 tkr. 
Expertmedverkan: projektledaren med samtal, rådgivning, gallring 

5.11.3 Mikaelskolan, mellan- och högstadium ca 400 elever5 
Skolans insatser 
Svårt att urskilja, eftersom rektor betonar att omridets kostnader ses som helhet: 
skola, barnonnsorg, kultur, fritid. Gemensamma resurser som alla vinner på, det 
spelar ingen roll vilken sektor det galler. 

5 Drygt 200 elever från två I5gstadieskolor i området anvaiider Mikaclskolans bibliotek i viss utsträckning. 



Personal 
1993 Personalkostnad: 322,5 tkr som betalade li2 sk~7lbibliotekskans1jst -t- Ii1 
filialförestandare 
1994 332 tkr, samria personal 
1995 309 tkr för l i l  bibliotekarie -t kanslist 40 % 
ALU-anställd personal 

IT 
1995 finns '7 datorer, varav 2 arbetsdatorer för personal, I 1Hntagan-reminal för 
katalog och Artikel-sök, S statlonsr för orclbehandling. I! datorer fix söliningar p i  
Internet, Skolclatanater, CD-ROM-skivor m m .  

Medier 
Mediaanslag 
1993 91 tkr 
1994 90 tkr 
1995 103 tkr + datakommunikation 35 tkr 
Mediabestandet har fiirstarkts genom mesa noggrant och genonitar~kl urval, ge- 
nom inköp direkt från bokhanidein (billigare och snabbare an Bibliotekstj2nst), 
gallring, inköp av CD-ROM-skivor (ca 15 st). Orsiplacering av bticker från Insti- 
tutioner till bibliotek har genomförts (jfr avsnitt 6.4). 

Oppethallande 
1993 23 tiin 
1994 23 tim 
1995 36 tirnlvecka 

Lokal 
Lokalytan har ökats från 150 m2 1993 till 200 m"geom en ny sal för facklittera- 
tur, CD-ROM apparater och studieplatser. 

Personalutveckling 
Skolbibliotekarieii soni ar ämneslärare genomfir bibliotekarieutbildning vid 
Bibliotekshögskolan i Borås på distans. Hon far resor och uppehälle för studier 
betalda av skolan. 

Rektor om ekonomin och skolans satsningar: 
"Ekonomin alltid begränsande, men det ar ej den avgörande faktorn. Projektet 
har f6rt med sig en ny grad av medvetenhet oin vad bibliotek kan betyda. Detta %r 
projektets och skolbibliotekariens förtjänst. Biblioteket ar på väg att bli centnim 
för information, fakta och kunskapssökning. Det är också något som förenar 
området: banloinsorg, socialtjänst, lite av en områdesskapmde enhet, kitt i omra- 



det, nav. Det ar nigot att vara stolt över, lyfter sjalvkanslan på skolan. Vi har ett 
bibliotek och det ar bra. Aven ej skolintresserade blir medvetna om biblioteltet. 

Bibliotekets förandring ar en del av den stora övriga farandriaigen. Har finns 
ingen konliurrens om pengar, lokaler el dyl, Biblioteket ar hela skolans samlade 
mediabas. 

Projeki;et har varit kensekvent genom-fört, eilpplggget har hållit. Finansiarerna 
behöver inte skammas. Det ar ett lyckat projekt, ett seriöst projekt - rnan gick inte 
med f6r att f& pengar. Vi fick tillgång till know-how" 

(iriter\~ju 2111 1 1995). 

ProJ'ektitzsnrscr 
Modem och kommunikationsprogram, ca 3 tkr. 
Expertmedverkan gitnorn radgivning, samtal, information, gallring 

5.1.4 Vialundskolan, högsténdium ca 375 elever 
Skolans insatser 
O Personal 
Eararbibliotekarie 2 vtr 

IT 
1 dator i biblioteket f6r katalog och cirkulationskontrd. 

Medier 
Bibliotekets mediaanslag 
1993 S3 tkr + 20 tkr från arbetsenheterna 
1994 22 tkr + l 0  tkr frin arbetsenheterna 
1995 20,s tki- t- 9 tkr från arbetsenheterna. 
Bibliotekets mediabestand var gallrat och uppmstat med hjälp av ia~~savdelningen 
redan vid projektstarten. 

Mediabestånd 1993 ca 6 400 band, 20 tidskr, O dataprogram 

Projektinsat,ser 
Modem och koinmunikationsprogram, ca 3 tkr. 
Ca 60 band fackböcker. 
Rådgivning, saintal med skolbibliotekarie, skolledare, lärare huvudsakligen vid 
arbetsenhetsmöten. 



5.1.5 Bregårdsskulan, gymnasium ca 650 elever6 
Skolans insatser 
O Personal 
Bibliorekarie före proj. 20 tirnivecka 

f om" 35 '' 

940801 30 " 
Kanslist före proj. 30 tirnivecka 

forn proj 15 " 
Viss forstarkning genom diverse ALU-anslaflda, omplacerade larase, ungdorns- 
pr&t&anter-. . 

IT 
Utnistning i biblioteket ca 600 ikr varav 
11 PC h 15-17 000 kr med programpket (Office) = ca 20 tlU- / station. Tvii av 
terminalerna ar utrustade med multimediafu~lktion. 
Niitverk rned CD .ROM (server, CD-spelare, CD-stapel, reservaggregal, 
natverkskofl, terininalbord, kablage från %Tia, sarskilt mm "r sesvern, stöld- 
lam.  Skolan fick hjälp av skolf6rvaltpringen med finaaiciering av servern, ca 200 
tkr.) 
CD-.skivor ca 30 tkr 

BAde rektor och bibliotekarie understryker att skolan sch biblioteket haft ett in- 
tensivt och utmarkt samarbete med komin~~nens ADB-avdelhg. D& finns 4 tjäns-. 
ter varav l ,S numera betalas helt av skolförvaltni~agen. 

Medier 
1991 65z;Lcr 
1993 1130 tkr 
1994 1 3 0 t h  
1995 152 tkr 
Ilppluckring av granser mellan olika konton. Biblioteksböcker handlas varje år 
f8r institutionsanslag. Bibliotekets mediaanslag tas slut i augusti varje år, vilket 
betyder att det ar för litet. Utökas i praktiken genom att institutionernas pengar 
används för biblioteksmedier. 

* Lokalen 
Bibliotekslokalen utvidgad till niistan 3 gånger ursprunglig yta genom att två f d 
magasin och elevernias uppehållsmm införlivats med biblioteket. Utan omfattade 
före projektet 117 m%ch idag 297 m2 (dar 20 m2 upptas av nybyggt flaktmm). 

6 Anm. Under projekttiden har omvårdriactsprogrammet flyttat till Alnängskolan och nai~irvetenskapsprogrammet 
till Bergslagsskolan, vilket inneburit avtappning av elever. 



studiebesök för bibliotekarie -i- S rektoler till Agnebergsskoiari i Uddevallit och 
t111 Dragonskolan i Ilme5 

studiebesök till Umeå UB for att srudera CD-Ron% i nátuerk 

stndiebesölk för bibliotekarie och er: gmpp larare till LTtrikespolitiska institutets 
bibliotek och Fritzes, Stocbolm 

studiebesök till Solna far studiulri av videorsdigering och bildhanteriiig 

deltagande fös bibliotekarieil i SAB-cem~inerieï om CD-ROM och nitverk 

studiebesök med projelitledaen till grtandskolebiblioteBc i Virsbo och Sur&amma 

3 studiedqar om undervisning och infomationss6hing. 

Projektinsatsr v 
Konferensdeltagande på Åland för bibliotekarien. 
Experlmedverkan fran projelcdedaren i första hand genom viss information och 
rådgivning. Mindre insatser från projektledaren an vid övriga projektskolor. Ex- 
pertisen har p2 denna skola f ramf~r  allt frigjorts internt genom utökning av 
gymaciebibliotekarietjänsten och genom personaIuivecl\-lingsinsatserna (jfr ovan). 

5 1.6 Fellingsbro folkhögskola, drygt 100 elever 
Skolans insatser 

Personal 
50% kanslisttjanst utcikad till 75 % bibliotekarietjiinst 8993 och 100% 1994. Bib- 
liotekarien pensionerades i december 1994, Under 1995 besattes tjänsten åter 
med 50% kanslist, vilket ej fungerade. I december 1995 utlystes en tjänst och en 
utbildad bibliotekarie arrstalldes på 75% tjänst. 

HT 
2 datorer i biblioteket: en för bibliotekskatalogen och A-sök på GE), den aridra f6r 
olika uppslagsverk t ex Stora Focus, SCB-statist&, Nationalatlasen. 

Medier 
11993 76,4 tkr .+ 25 Tkr till klassuppsattningar 
1994 76,4 tkr -f- 25 tkr till klassuppsattningar 
1995 76,4 tkr c 25 tkr till klassuppsattningar 



Lokalyta: X5 m'. 

Pt-c?jektinsut.sal- 
Projektledaren: ridgivning, inforination, gallring, inlaggning av bestand i dator- 
katalog. 

Oi~ri,ga ilzsatser 
Gåva från Bibliotekstjänst: en dator/arbetsstation i bibliotekxienc ar%etsrum för 
uppdatering av blbliotekskcltalogen, CD-kat. Rtj skhkte 3 CD-ROM- skivor / Ar 
"r iippdatenng av katalogen. 

Fellingsbro fick ett anslag från FolkbildiiingsrAdet pi 50 tkr f& utvidgningen av 
bibliotekarietjanisten 1994. 

Lansbiblioteket har k6pt nya poirlar till sin karalogdator fbr att öka tillg2ngliglhekera 
för folkhögskole- och gymnasiebjblicttek. 

5.2 Stora sluflnadcr 
Resursinsatserna i biblioteken är  nycke et olika srajra, Som alltid är det att 
järnfura siRrorria. Ett försök skall dock gOras. 

Vid tre av skolorna har man investerat stort: 
I-4ammars skola: ITutmstning Mr b5 000 kr; gener& perssnalutweckling. 
Mikaelskolan: IT-utnusting, lokalutvidning, perssnalforst%rki~hg, pensonalutveek- 
ling. 
Bregårdskolan: IT-utrustning flor ca 600 000 kr, personalförst&k~^~,ing~ Iokal- 
utvidgning, ambitiös personalutvecHing. 

1 Feilingsbro gjorde Inan re-jgla investeringar 3 IT-uttustnnng och en stor investe- 
ring i personal under de två första projeklåren. Urider 1995 stannade utvecklingen 
upp efter bibliotekariens pensionering i december 1994. I början av 1996 anställ- 
des en ny bibliotekarie och biblioteket kopplades upp mot Internet, dvs Ilya sats- 
ningar skedde efter det att projektet formellt avslutats. 

Vid tre av skolorna, Fellingsbro, hlikael och Bregard, kom invesleringsmedeP 
fran skolornas ordinarie budgetar, i Bregårdsskolans fall f'ijrstärkt med ett extra 
tillskott på ca 200 000 kr från skolförvaltningen. Huvuddelen av investeringarna 
har gjorts över den egna budgeten. Harniinars skola l-iar blivit sponsrade av företag 
i bygden tack vare aktivt engagemang fran byalaget. Vid Slorby och Vialund in- 
vesterade man i Bibliornatic, dvs datorisering av bibliotekskatalog och utlinings- 
system. Jämför man de två låg- och mellanstadieskolorna visar det sig att 
Sörbyskolan haft betydligt större löpande anslag an Hammars skola: 



Trots Sörbys a~~sev%l t  högre löpande anslag har f~randringsaheter satt djupare 
spår i Harnrnas, 

Jai-nifQr man högs6adieskoiorila finner man att Mkaelsltolan har fäet bide större 
löpande anslag och stosa iilvesteringar i utrustning, personal och lokaler. Vial- 
undskolan har inte f6ranciraes avseiinde g~ersonal elber lokaler. Bibliotekets 16- 
parnde mediaanslag har rriinskat under projekttiden, bade den delen av anslaget 
som EjrdePas direkt ëiver skolans budget och annu mer den del som tillf&-ts bib- 
lioteket frin arbetsenheterna. 

Mikaels bibliotek har hela tiden haft betydligt större resurser an Ti/ialiurids- 
bil~lioteket. Dessa bibliotek %r organiscleoriskt mycket olika. Mikael as omrades- 
bibliotek i en komn~uaidel med en rnålgrupp soin omfattar alla om3dets invinare, 
inte bara skolan. Vialund 2r ett renodlat skolbibiiotek. Före projektet ratades 
huvuddelen uv Mikaelsbibljotekets resurser mot allmarinheten, axedan skolan nu 
fat- ern betydligt större andel. 1995 bedömer bitsiiotekarien att hon agnar 80 % av 
sin arbetstid At skolara och 20 %I at allmanheten. Hon menar dock att dlinariheten 
f& battre biblioteksservice %n f6re projekttiden. Oppettiden har exempelvis utö- 
kars radikalt. 

Ett fi)nsök att sammailfatta resurser och insatser i de olika skolbiblioteken ger 
en brokiig bild. J3mförelsea- mellan löpande anslag för medier eller personal visar 
inte alltid att mest pengar ger bast utveckling. Däremot ar det uppenbart att inves- 
teringar i personal och ulcnistnirig har varit störst vid de skolor som utvecklats 
mest under projektperioden. Pä de skolor dar man investerat stort har skolledare 
varit synnerligen kreativa nar det gallt att skaffa fram medel. 



6 MEDlAPLANERINC; OCH MEDIA - 

6,l Mal 
Fran projektsearteri fokuserades ett starkt intrease p i  skolbibliotekens nied- 
iabestand. Malet vax att bygga upp _i,ndctmAlsenliga best&l(l i tarje IrlbloutL:.:k an- 
pahsade tiil den ensklIda skolans pro-til, behm och onslcena4l Medierna skulle 
vara direki: anvandbala a slolcirbetzt och blblfoteken skulle ante ayngrrs ,iv iiitera- 
bur sosn kan anses bra I allmanhet, ~"ean skulle jucr pasbd ett 20rm1lerCII mai or11 
"oblifeoteke: sora nt.ds%;ap i uundervisningr<n Planerila val att undet forc;la projekt- 
aret sarskilt inrikta 4ig p5 at: b y g q  upp ined~abesr,?rnd t tatt c:imai.bete nse?Ian 
skolbrbliotel~aa~err~ss, Ydrarna och praektledarc-n 

Ett led i Ideerna orn tindaanYdsenliga latterattirbestand var Irrrrsrzvd~la~angcn~ "bas 
bibliotek" Bmsbablisi,te!;et bestod av nuggrcknt istvaIc9 aktilel1 facklartc~atair som 
skulle passa a311 skolans alla amnen. Afbeter mcd basbabllotek var pibogat Pose 
1993 ins;n genom pnqektet skulle alda medcilbiblsotek utnyetla detta. Basbibliotek 
definierades enligt folj ande, ' de up~sslagsverk och lack-och skonlstteriir.ra bocker 
som oundgangligean behbvs ilaom de onrradeai skoi,in arbetar Dessa. fix skolaraf 
arbete, nocfvandiga bb-sckek- - de som vaje  dag behovs for att SIA UPP uppg~fter i - 
skall finnas I flera exemplar och vara synnerligen aktuella. Det ska vara bocker 
som ~ n t e  tas frin bibl~oteket eller skolan" (Koldeniu~ 1993, s 9) Bacbjbho~ehet 
fanns utstallt p i  Iansbiblioteket sch kunde anvaridas av skolbibliotekarier och 
ilasiare som Iqalg, fix iarval vnd aayfdrvarv. M5kt var att i"cpirtl6pande BnaIBa bas- 
biblioteket aktuellt genoan att yrojeaiaaedaren foljde bokiatgnvningen uch succes- 
sivt fyllde p i  och gallrade ut latteratur. De bockel som irzgack i basbiMlnoteket 
skulle noggrana. v&deraiz utafrin ~nnehållsaspekter, pedagogiska aspekter och fo;inrn- 
aspekter. Kr~terier utarbetscles av hibljotekaner och Barare t~llsananrans. P i  flera 
av projektblbliotelten hade man r~cksA Bren folc 1993 forstarkt sina mediabestand 
med relevant litteratur av basblbliotekskaaakthr. t ex V~aluad och Hammar. 

Basbiblioteket ledde tnli aktiva och Boordjeiparle d~skussiones orn bokurval, men 
redan under farsta psojektaret minskade intresset Ior basbiblrotekstanken Vid 
varje skola intensiflerades urvalsarbetet och engagerade IGdr skolbibl~otekarier 
och larare. Projektledaren deltog aktsvt i arbetet ined snedlaurval vid de olika 
skolorria i stallet for att agna tiden i t  att fooia bokutgrvningen for att bygga upp 
basbiblioteket Forbattnngar av mediabestinden kom att foretas med många olika 



metoder: gallring, omplacering av medier, tidskrifter, fcirvarv av riya medier som 
CD-ROM-skivor och genom ett kontinuerligt raedvetet mediaurval. 

6.3 Mera hitiskt mediaurval 
"Allt dett,i arbete och forskmde i brhlioteket har lett trll art vi som Iglangrupp 
utxdecklat diskussionen nm Ibrornedlen o:h SQckernas rnnekill. Vad ar bra barn- 
faktahcicker, vilka amnesomraderi bor vi ha rner litteratur om. r-idkssniter, CD- 
ROM.,." (I2rarrapport fr5a Hamm:ir vt 1945). Cltatet ar kmakt;iristiskt for den 
process soni agt ~ i ~ m  vid flera av p~ojehtskoloi~~a nar det gjller tirval och IQrvhrv 
av litterat~sr och aridra medier. Den1 ursprung1 rga p~{~jekttd&en ona basbrhliotek 
liedförde att intensiva disbibissioner fordes p5 alla projektskolorna om vilka "ocker 
som sktalle finnas i biblioteken, vika I~robosker man eventuellt inte behbvde, 
vilka nya digitala medier man dnskade introducera. 

Projektledaren iignade en stor del av ;talkletstiden under det EGrsta projektåret åt 
sadana samtal, genomgingar, analyser och plarieringar. L&-are, skolbibliotekarier 
och projektledare gralskade kritiskt tillganglig facklitteratur och konstaterade att 
det fanns stora brister I litteratmrr~tgivningerj idatecade till de kvalitetskriterier 
som fornulerades fdr basbiblioteket och de bnskemi! som fanns på skolorna. 
Sådana brister kunde gälla vissa 2mnesomsåden, t ex samhalllsvetenskap, demo- 
krati och politnk. Andra brister gällde böckernas form, komposition och framställ- 
ningssätt. Många fackböcker fbr barn sahade pagineing, innehållsförteckning, 
register, ordförlclaringar och litteraturanvisningar. Bättre samspel mellan illustra- 
tioner och text efterlystcs, liksom presentationer av f8rfattare. Lägre priser, fler 
böcker av svenska eller nordiska författse eller också bättre be~betade för svenska 
fbrhållanden var andra önskemål (Roldenius 1992, s 8) 

Genom projektet blev rninga lärare mer kritiska till facklitteraturen an de tidi- 
gare varit. De studerar niu texterna mera noggrant och ställer frågor som & de 
upplagda &r barn? H~imdant är spraet? En bok som handlar om ett land skall 
inte handla om en familj i det landet. Det är svårt för barnen att f& fram fakta ur en 
sådan text. Skolbibljotekarien på H a m a r  har blivit alltmer försiktigt med att 
köpa in översättningar: Många fackböcker för barn gr alltför ytliga. En nyhet som 
hon uppskattar är fackböcker för barn på både svenska och engelska med ordlis- 
tor. Mellanstadielärarna talar om ett oändligt behov av fackbocker för banla. Vissa 
änmesomaden är väl tillgodosedda, framför allt djur och natur. Historia är också 
tacksamt. Det råder brist i vissa ämnen, t ex om USA. Bra uppslagsverk för barn 
saknas enligt flera lag- och mellanstadiel3rare. Uppslagsveh har numera blivit 
sista utvägen, då man inte finner någon annan llaqlig text. Förr gick barnen och 
lärarna alltid först till uppslagsböckerna. Genom Epo-nyheten "elevens var' ökade 
behovet av facklitteratur för barn. Det ar inte ovanligt att lärare letar böcker på 
folkbiblioteket ocfi tar med till någon elev i kiassen. Sbrbyskolans bibliotekarie 
önskar att det fanns flera referenser till artiklar för barn i Artikel-sök, liksom att 



söksystenlen vore anpassade sa att barn Iiittape kunde sOka sj2lv;a. 
Aven iiögstadlelarare på Mikael pokngterar hur elever numera anviirider fler 

kallor. FGrr gick de mesi till uppslagsböckerna rru kombinerar de och j3mlGr il"iika 

kalior fl-;n fackbucker, tidslirifter, CD-ROM.-rnateslaf och uppslagsböcker. E:I del 
högstadielZrare anser att rnhga fackhocker ar "r svira fbr de;;.tc elever. Deaia 
galler iiven lärob0cker. De önskar böcker skrivna pi mera li3ttlast spxki;. men inte 
böcker dar bilder ersatt text, som ararit vanligt de senaste deser~nierna, .Amileso~n- 
raden dar det finns gott om litteratur i?r geografi, nazism, rasism, uppfinnare. 
Armen som politik, ekonomi, hisioriskz fC%r1<iarirrgar ar viktiga, izren bia material 
saknas. 

Genom prqjekret hrtr.flrra bltvit del{~h-fig~z 1 skolbibiiofekens ur-v:llsarbete. %i&rrcn 
1995 startade anan gemensarnina bokinköpst~~cite~ï iijr filia%l;jrest2ndare och 
I5rzrbi"olotekarier i Askers-inds komliiun. F G ~  att fackbohsbesthmtclen skrall bli s5 
bra sonl mijjligt vid skolbiblioteken pilaxïeras tv5 sSdana gemelisalmiia m5ten per 
ar. Folkbiblioteket tar huvudansvar for skcinlitteriaQurer1. 

Vid Mikaelskolan inslittades l995 ett biblio~eksrid besiaende av representan- 
ter f6s larare och elever samt bibliotekarien. Bib?.ioteksrådet mGts var tredje vecka 
och skall delta 4 urvalisarbetet. M m  diskutera ~iiaskrlftsabo~nriei~iang~ besöker 
liaisaens utst%llnirig av nya böcker p5 larasbi@:ioteket, Liir sig sOka i d~italsaserraa. 
Syftet är dels att bibliotekarien skall få rik! fran lärare och elever arigsende 
biblioteksrelevanta flågor? dels att hon skall ~narknadsf6ra I7PPPlioteket gentniot 
anx~bdarna. 

Att kraratera problemet att f5 nnrzaterial alt racka tilE f6r 33 elever siim samtidigt 
arbetar asred sannma 5mnesoimide kraver ett Eångcbktigt arbele med "Qs151ads- 
uppbyggnacl. Breghdsskoian har sys~tesnati~kt under flera Sr byggt upp  aled dia- 
bestgnd icir bl a inaturveterlskapllgt fdjsdj~.lpningsarbete, Miljöiitterataor finns 1 over- 
fltid, det ar svart att veta vad som ska l  kopas. K r  $r problemet halte brist utan 
infon~~ationsöverfl~d~ Att fdja  'iit&erakumtgivninr&, att göra urval och 13edö111sirigas 
som passar undervisninagen, att vaga f&-och amckdelar ane48al~ böcker, ridskriiier, 
digitala medier ar ett arbete som utf~iors av larare ocla bib';loiekarii: tillsammans. 

6.4 Galll.hg 
För att skapa överblickhara och andarnålsenlipa nnediabestand var det nödvan- 
digt att gallra befintliga bestand i alla prcjektbiMlioeken. Wcdan fdre prqjekl-- 
starten hade gallringsarbete och Oversyn av fack8Ptferature1-a genomfbits vid kria- 
Ilandskolan och i Hammar. kiknande arbete hade pibörjats vid Mkaelskolan, 
Sörbyskolan och i Fellingsbro. Alltför gammal litterat~~r, 3 vissa fall b6cke.a frAa 
gamla realskolans tid men ofta inaktuell facklitterdur frin 1960- sch 70-talen 
utrangerades. I lag- och mllanstadiebiblioteken Aldersanpassades litteramreal battre 
an tidigare genom att alltför svåra vuxenböcker plockades bort. I MikaelsKiblioteket 
och i Fellingsbro gallrades mycket skonlitteratur, t ex langa sviter av olika delar i 



serier. 
Gallring ar eTt kaiislig: a.Pxne och vikcker ofta heta kii-rislor7. De11 ratt radikala 

gallring som fGresogs i aiia prqjeltbibllocek under der Etjrsta gret tycks ha gesiom-. 
es tican svira konflik:ter. De kcintrovcrser som i.Ra f;ri!jer p i  gallring undveks 

genom tiitr: samarbete mellan projektledaren, skoli>ibl~otekarii-rna uch I2i.urc pi 
ile olika skolorne. Skoiledzrnii \mr infi3r;iadiia med alt i ~~rojektmilen fanris visio- 
nerr om iirrdz,~naisenlig arbetsbibliotek t i j s  eisver och i,isa-e. Detta cnnliorstatid 
om prqjeiitmalen och vad varje skola Bitngit sig fC)r att skapre ett mode1)ihiblioiirlk 
niddes gen:,rrr g~xinC~.?bliga dislcdssioner nneilaei projektledare och berörda ute pi. 
skoioma. Att siriing gallring klev en k;?niekvens accepterades av alla efter. hand, 
sr~~erndtals dock med etr visst venlod hos coiriligu lgrare. 

6.5 Omplacering av medier 
Ytterligare ett sait fatt fersfarka sksbibiiotekëns ritediakiesrirrd var att flytta litte- 
ratur fr&n Massrum odl &n~nesinstitutisner tP11 biblioteket. Delta hade pabiirjats 
p5 Hamar nedan före préop;ekkstarten och d'mllföl$des under ftirsta projektYret. P5 
Mikaelskolan~ fijrde masi över becker frAn flera Zirnnesinstitutionec till biblioteket, 
t ex idrott och halsa, Englich tornen, böcker fr5e-i mellaaistadiebyggnade~1~ En hel 
del litteratur fr2a Bregal-Qsskolaais 2rnnesinstit~itioner omplacerades ocksi, pi Iii- 
rares iiaskemil, frara Ins:itest:ioraer till bibliotek. Detta g3l.ller i högre grad sam- 
h2llsveteraskapliga %n naturvete.e-si:;rpIiga iirnnen. P5 Na-instit~tionen har man 
öeh&Bljt en hel del marerid. De~r Iittrrcpttlr sum star kvar p i  insbtutionema regist- 
rerades i bibliorekets kavdog. Böcker ock ai-tiMas- kal8 komplettera -varandra. 
Antalet tidskriftsaboazne~a~a~~g till irastitutioxien har ininskats p3 senare &r. 

Taraken med att flytta material soarn fhns  utspritt runt O E ~  1 skolornas och s a d a  
alla medier p i  ett stiilie i biblioteket ar att man bedömer detta som ett satt att 
biittre utnyttja befirntliiga resurser. Nar fler olika P~ro~iedel placeras i biblioteket 
ingir de ocksi B bibliotekeks systematiska ordnirag ocla blir sökbara, åtkomliga via 
bibliotekets kakalog. Ett stkine sannlat mediabestand j biblioteket skapar iinijj1i.g- 
het f i r  imera flexibel anvandnjaig genoin att varje elev eller gmpp av elever har 
mer att viiija p& "r en uppgift. Amnesövergrigsande studier underlattas och aradi- 
videnelela behov kan tillgodoses baátre an nar visst material ar list till visst stadium 
eller visst aniriesl-sinn. Koricentratiorzren av hrivuddelen av skolans ianformations- 
"orande medier hilr huvudsugiligen upphtnats positivt p i  skolorna. Dock &re- 
korainner tvekan b l a d  c r i  de3 ilärare som fGredrar att bygga upp Iarorncdelscan~ling~ 
p5 iristitution eller i klassrtam. 

Inte bara fysisk överfijrilig av böcker utan ocksi ekonomisf.ca överf6ringar 
ägde %emm i projektskolorna. Pa Breg5rtjsskoian Irichade man upp granser mellana 

7 Ert viilkant exempel uniiar 1990-falei 31. ~ O ~ - p r o j e k t e t  i Ealil~ar.  Se t ex Ap!)elquist (1993) och Eval~iatii~g the 
GÖK project (1 995). 



olika konton så att biblioteksböcker kunde inhandlas p i  institutionernas anslag. 
P i  Hammar slutade man köpa in klassuppsa~ningx av böcker för att i stalet 
köpa gnippupps2ttningar eller enstaka exemplar. P& detta satt skapades bredd och 
vanation i skolans infomationsrnafe~ld. Man avstsr nuxnera ockss frin alla typer 
uv övningsböcker. De är inte lanere anvandbara, dii eleverna skapar egna texter. X 
Fellingsbro ger rektor exempel pa hur olika konton och kursanslag, utiher det 
reguljära biblioteksanslaget, rymmer pengar för material sorn placeras i bibliote- 
ket. 

På Vialund var planen att de olika arbetsenheterna skt~lle %ra sver pengar 
från sina Laromedelsanslag for gemensarnma inköp till biblir~teket. Arhetsen- 
heternas anslag till biblioreksböiiker iliinskades successivt under pro-jekttiden (jfr 
avsnitt om Insatser, kap 5). Media till biblioteket bedcnndes sonn nrindre anragelaget 
an liiiromedel direkt till arrbetsenhetel-ria. 

6.6 Mya medier 
Vid fyra av skolorna satsade rnan p; meditir i ny forn sorn en del av projektet. 
Bregårdsskdan lckópte redan forsta Aret 8 CD-ROM-skivor, och Aret darps ytteaiil- 
gare nigot dussin, varav några i mulbrimed~atekn~k (Encitrta, C~neiniinia, Musical 
Xnstruments, New Crcllier Encyclopedia, Aventyret mannishn, Art Gallery). 
Mikaelskolan inledde sin IT-utvecHing nigot 51- senare, men I januana 1995 hade 
man skaffat drygt rio CD-ROM-sEvon (t ex Multimedia Encyclopedia. Dangerous 
Greatures, Global Explorer, Svenska kungar och drottningal och planerade att 
skaffa ytterligare en handhll. Flera UV blbtiotekera köpte ocksi den svenska artikel- 
databasen kikel-sök p i  skiva. 

kllingsbro skaffade redan 1994 b1 a Stora FOCLES, Sveriges nationalatlas, SCB- 
statisaik och ArtUkel-sisk p5 CD-KOM. Aven Bqilll~mar installerade en CD-ROM- 
ursustad PC i biblioteket under hcisten 1994. Denna daton anvandes mer för ord- 
behandlirig an CD--ROM. men efterhand menar Iiirasna att CD-ROM-skhor korn- 
mer att armvändas alltaner. h u  finns inte rrrilnga som js anvandbara som kuiiskaps- 
kallor för låg- och mellanstadieelever. Larama poängterar att det ar viktigt att nya 
dataprograrn inte introduceras som bara ersätter konventio~aella fylleriövnings- 
böcker. De program som skaffas till skolan skall ha sådana kvalitéer att de stimu- 
lerar elevernas kreativitet och Gmåga till sjaivstandigt tankande, enligt laxma 
på Hammar. 

Nästa steg i utvidgningen av iriediabestånaden i sko%biI?lioteken har blivit upp - 
koppling till Internet. Bregirdsskoian n~juksta~ade nied Telias skolpket i Juni 
1995. Harigenom kunde bibliotekarien söka infornataon för elever från en PC. 
Biblioteket blev anslutet genoin kommunens nät i januari 1995, dvs efter formellt 
avslutat projekt. Sedan dess kan alltså elever söka sjhlva på natet. 

Alla grundskolor har fått ett kommuni%tationsprograin via projektet för att 
elever skall kunna deltaga i projekt Blue Wave, dar kapten Oren seglar ensam 



jorden runt fik FN:s deklaration am barnens rgttighetcr ocli Agerida 22. Med sig 
ombord har kan sofisiiker~d IT-urustning för att kunna kommunicera med skol- 
barn och forskningsstatkor-1er i Sverige. Projektet ger skolorna tillgana till kom- 
nnunikatiori, teknik och arbetsoinraden som Er relevanta för undervicnicge~i. 

På Mkaelskolari utnyttjade Inan onrbyggnaden av hela skolan till att dra ka-. 
blar fcir nztanslutiaing. ljppkoppling mot Internet skedde i slutet av 1995. Man 
har inte forr~rulerat strategiska mal med Intenietintroduktionen, Inen rektor bedö- 
mer att det ar viktigt an ge elever m6Jlighe.t att kommunicera och söka informa- 
tion via niitet, inte i fcjrsta hand f6r att de kommer att finila sa vardefuiill inhrma- 
tion nu i början utan fijr att Interneh symboliserx kommunikationsvagar som re- 
presenterar framtiden. Felllngsbro har via Iansbiblioteket kunnat koppla upp sig 
till Internet. 

6-7 Datmaserade bibliotekssy stem 
FOr att öka tillganglighet och overblick över rnediabestånderi bar alla skolor 
datoriserat bibliorekskatalogema. Man har valt olika system. Sörby och Vialund 
valde Biblinniatic, ett enkelt katalog- och utliningssystem skapat for skolbiblio- 
tek. Vid Sörbyskolan värderar man möjlighelen f6r elever och larare att söka 
litteratur via dator högt. Bibliotekasien menar att särskilt de små barnen har Iat- 
tare att söka med hjälp av Bibliomatics arrenesord an i en traditionell bibliotek- 
skatalog. Bibliomatic medger hög grad av självbetjanirig för eleverna, vilket är 
viktigt i ett skolbibliotek. Hon saknar dock administrativa delar i systemet, som 
skulle underlatta redovisning, boksbclt sch liknande. På Vidt~nd agnade man mycket 
tid åt att lösa problem med utliniagsmtirier via datorn. liksom åt stöldskydds- 
anordningar. Både vid Sörby och kinalund har elever f&tt ta ett stort ansvar för 
rutinerna kring den datofiserade utlåningen. Små grupper av elever har utbildats 
för att hjalpa övriga. 

Bibliotekstjanst skankte sitt system CDkat till Feliinigsbro 1993, men efter att 
ha prövat detta under projekttiden har skolain nu beslutat att skaffa ett nytt system 
och överväger bl a Ligobib. CDkat var ett tungrott systern, inte tillräckligt enkelt 
och flexibelt för ett litet skolbibliotek. Det iilnehiller inte heller något program 
f ~ r  cirkuIationskontrolI"i, varför anan i FP;elngsbro gnnu inte löst frågan om ett 
enkelt, praktiskt utlåningssystem. Kursdeltagare oc"ra2rare i Fellingsbro utnyttjar 
flitigt de sökmöjligheter som öppnats via extra katalogportar vid lansbiblioteket i 
Chebra. 

Hammars mediabesthd datoriserades i anslutning till att Askersunds kcommun- 
bibliotek installerade Btj 2000 1994. Bregårdsskoians bibliotek var redan anslu- 
tet till Karlskoga kommuns biblioteksdatasystem BIP 1993, då projektet startade. 
På Bregårdsskolari har man ocksa lagt i11 den litteratur som allt.jamt finns på ämnes- 
institutionerna och gjort den sökbar via bibliotekets katalog. Likaså lägger man 
in Hippakivets material, som förvaras lattillgangligt i biblioteket. Både vid Wam- 



mar och B1eg5sdsskolar-i utnyttjas inqjlighererild att soka i huvuiib~bI~otekets kd- 
tdog flitngt. Det ses som en forde'l att latt kuenna vaxla nnelim de egna skolhibl~otek- 
ens kataloger och de storre b11;Lioteken. P;fikaelsko?ans brhiioeek datonberades E 
anslutning tri% Oiebro stadsb~blioeek nned \y;ternet Btj 2080. 

6.8 Samspel mediabestånd - disponering av lokalzr 
hipprustning och. utveckling a\ med~abestdndeii; har p ivekat  uti-ormningen at 
k~bl~otekslokalenra. Syftet att skapa eife6-htiva arbetsbiblicjtek i akolorraa medfords 
behov av god overblick over il~ediab~stindern. Iled- a~berspi.itcer I bibliiiteken sh 
  kl and nya oldningar for hur bbcker vanil:gtvns sialis upp 4 svensha biltlnotek 

Vialund hade redan fore pnojektiiasicra konirnl! l h g t  genom att inforliva ett 
nytt rum, inreda med ny belycnirig ocli nya mobler och att 1 det erlcr run~mct $,r- 

cera skirnlittt:ratt~r, fackiatreratiir rilors, i-nunla~kioru oci; c:iniAdllskennikiip och r det 
andaa rumniet rei-i reierensl~fteratur plus owig f~lcklrttefietun 

ldikaelskolan rnft-rrlivade ett ïrim som f~c', bi; staldierum med -i-acklmtterartxr 
och arbetsdatorer med GII-ROM-statloncr I h r  broa. man tradrtlonri31 blhlioteks- 
~ppstalinlng av bockes genom att slS sarnrnan vuxet? och bnmfarklittenáturen 
Andra omplncerangar av bocker och t a d s k ~ i f ~ e ~  Prix skap-it goch aojlrgheter till 
cwe~blrtik och ~indcr%att;tr for bade Iai-rue och elever att sokd in for nia tio^ 

Breg5irilsskolan har g o d  den stsrsta arf\/idnii~gen av lokaler genom att inf08- 
11va ett tidigare uppehA8Furum for eleverna I delta rmn fmns nuinera skonlitirra 
tiar och t~dshifter  Man har ocksa tatokat med ert srtrskilt rum ior aldar aig&ng;lr 
av tidskrifter och ett. sarskll? st~id~ri~~ania. FHeavuddelen m facklifterat~abesdan~cBcS 
och de flesta datorerna tirans n det garrdu b~bi~o teks ra l r~~~~e t ,  :afFdeles intall blblinteks- 
perb~jnalens ahetsruni. Rots  att babliotehslokalen ut\~idg;sts daasiislit tappfattas 
biblioteket som alltfor triragr av bAde elever och persanal Mran bekostes iler ai- 
betsplatser. 

I Fellingsbro Irgger biblioteket val placerat nrrlt i bkolara men aa "~rhrrgt och 
utan möjlighet till utvidning. Genom omrilbblering sch %&aisl;slt mfilnnedvetera gd1- 
ring av bokbestindet har man skapat ett etiektlvt arbetsbrhlrotek. Det trgngn 
biblioteksrumanet har bidrag~t trll att min kar genomfort sar~kzlr radikal gallr~ng 
Varje bok måste motavera sin ritt att f2 sta itvar p5 hyllan. 

Siorby har ett rymligt bibliotek disponerat h r  ol~kd milgraapper, bSde forsko- 
lebarn och skolelever Fbrskolan har sin tydliga avdelnang. t3oblemet har ax sko 
lans svarförenliga intressen att anvanda biblioteket so111 \tudr erurra eller som h i tu r -  
rum, dvs mm fisr olika kulturevenernarag sarn musik, drama, dalas, bild, d& elever 
upptrader och presenterar resultat av sina olika hlturpaqekt. Skolans kulrurpsofi? 
och därav följande behov av en ryrnlrg lokal star i d~rekt PtonRikt nied blbluofeket 
som arbetsplats för studier. Golvytan fAr inte fyllas rned arbet.splatser, en rid5 gbr 
att vissa bokhyllor blir svara att komma At Biblroteket ainands ocksa for repeti- 
tioner och musikundervisning, vilket hindrar att det kan vara Uppet och tillgang- 



iigt för studieändamal under hela skoldagen. 
För att skapa ett läinpligt arbetsbibliotek fiir lärare och elever hade ~ n a n  på 

Hammar redan före pro-jekbstarten i samarbete med l3nsbiblioteket dispoilerat om 
sina lokaier och placerat om litteraturen så att referencavdelnlng och övrig fack- 
litteratur star val sanilad. Skönlitteratur fUr barn fiilns i en sektion och vuxen?- 
skönlitteraturen, som anviinds minst av skctlan, star längst in i biblioteket. Mari 
skapade ocksi bättre arbetsplatser för eleverna ined rejäla albetsbord. De förand- 
ringar som genomförts i bibliotekslokalerna har inneburit att man overgivit tradi-- 
tionell biblioteksuppstallnh av böcker med irskillraacd mellair barn- och vuxen- 
facklitteratur, fler studiep!atser ilar skapats på bekostilad av tidigare "mys- 
inredning". I de kornbinerade biblioteken har man renodlat den dubbla fu&tio- 
nen av skolbibliotek och bibliotek för allmänheten. Datorer har placerats i nära 
anslutning till facklitteratur och studieplatser.. Dator för sökning i tidshiftsdata- 
baser har placerats ngra tidsErriftsavdelningen. 

6.9 Mediahantenng - sammanfattning 
Mediaurval och bestandsuppbyggnéad har agnats betydande arbete och intresse 
under projektet. Det har @verkat larornedelsanväridnii~gen i stort p5 alilla skolor. 
Det har inneburit åtgärder som gallring, omplacering av litteratur inom skolorna, 
omdisponering av biblioteksloksler, kritisk granskrsirig av litteratur och dator- 
baserade läromedel. Arbetet har också medfört att rnanga involverats i processen, 
såviil skolbibliotekaner soin lararc och elever, i vissa fall folkbibliotekuner och 
vid de flesta skolorna har projektledaren deltagit mycket aktivt. Problem har upp- 
tiickts niir det gäller brister i facklitteratunitbucaet för yngre elever och överflöd 
av information för vuxna. 



7 SAMSPEL MELLAN BIBLIOTEK OCH 
UNDERVISNIBNG 

Projektet ger 
undervisning 
bibliotekarie. 

många exempel på att om "ublioteket skall spela cn central roll för 
och lärande sii fiimtsätter detta ett rika samspel mellan likare och 

7.1 Lararnas syn 
På de lyra skolor som natt langst i projektet ser Ijrama biblioteket som en f6rert 
sattning för att tillaqja elevaktsva och prohlemo~ens~raeZe i~rndervisningsmetoder. 
Bibliotekets informationsk;lPIos9 sival datorbaserade sbksyctem, multimedia- 
material som bocker och periodica ar ormrnbarliga. Samspelet med bibliotekarien 
betonas av många lärte soin nbdvaradigt. Att lokalerna på flera av ck s o 1 orna ut- 
vidgats och möblerats om ar en förandring som haft betydelse fön att göra blblio- 
teket andamålsenligt Mr rrndervisnlnge~l ea~lrgt rnanga larare. 

Lärare betonar i vaxande grad under de tre åren Ilur v&tigi det Br att på f&- 
hand planera iindervisning och infomatPonssöBmi~~g ti'rlsarnmms med bibliote- 
karien. P i  Bregårdsskolan ser några likare hur ~~tveckllngen g& mot lärarlag som 
skapar projekt och planera tillsarbparpaais. Bibliotekanen ingår i laget Andra 13- 
rare har upptäckt att ett satt att ftomms tnllratta med dm kaotiska sittsation soni 
uppstår, nar en stor grupp elever sa~~intidiga påbörjar Bnformatiortssökni9ig f6r en 
uppgift ar att tala med biblioteka2-ien i fCjr.~iig. En Bhrare pgpekar att det är varde- 
fullt att bibliotekarien kan ge kvalificerad handledaii~g b&de efter noggrann för- 
beredelse med läraren och "på volley", Ytterligare en larare på denna skola berat- 
tar om hur hon delar undervisningen med bibliotekarien i ämnet n~ultimecIia i en 
i% l. De han tillsammans funderat ut tankbara deXBmnen som "press", "Internet", 
"lokalradio". Eleverna skall redovisa sina arbeten med rnultimediatek~~&. 

Lärare på Mikaelskolari ger dels exempel p i  vikten av bibliotekariens 
handledalansatser, nar eleverna forskar, dels på hur de pianerat med bibliotekarien 
f6r temaarbeten som "~atvecklingsländer~', "fattig - sik", "etxiocermtrism", "socidt 
förtryck", "bistånd". Dessa lärare ser det som viktigt att tillsammans med biblio- 
tekarien se över matenalsituationien 1 forvag. 

-C Flera av larama på olika skolor har regelbundna planeringskontakter aven 
med folkbibliotekarier, innan elever startar projekt, t ex Vialund, Bregård. Dessa 
kan gå till så att lärare gör noggranna litteratursejkriingar och Iånar med sig böcker 
från kommunbiblioteket till klassen. Det händer också att de ringer till folkbiblio- 
teket någon dag innan en elevgrupp skall gå dit för att söka Pilformation på bred 
front om "Bermudatriangeln", "pyramider" eller "släktingar till bärfisen9'. 



1 Hammars skola som har lararbibliotekarie endast 1 veckotirnma har sam- 
arbetet mellara skoians lhre, f i l i a 1 f r e n 1 - e  och ba~xbibliotekarien p& huvud- 
biblioteket 3 Askersund rtirstarkts, Det kan galla olika saker som mediafbjrsörjning, 
hanidiednirrg till "forskande" elever, undervisnit~g i infomatiortcsökning. Elever 
ur 2s 3 kan exempelvis arbeta med forskning p5 tid d i  biblioteket ar öppet för 
dlmanheten, Detta ses numera som en styrka snarare %n som ett störande mo- 
ment. 

Lärarna p5 Hamrnar menar att öppenheieri meilara dem ökat soni en fdjd av 
projektet. Elevernas arbeten exponeras i biblioteket, vilket medf6r att lärare bier- 
jar fraga kollegerna om tips, resonerar om metoder och material. Mari gir in i 
varandras klassrunn och sc'jker idáer och uppskag. Lararria tillämpas fodfarande 
olika metoder i vissa a~~seendcn, t ex n& det galler graden av kontroll Bver eleverna, 
men diskussioner om arbetssatt, böcker, informationsvagar, amnesstoff har blivit 
öppnare genom bib8loteksprojektee. 

7.2 Bibliotekarier-m syn 
Bibliotekarierna uppfattar samspelet med Lärarna som den viktigaste förut- 
sättningen f'Or att kunna fur-rgera optimal t i undervisningen. De kal  ge elever bättre 
handledning, när de är val insatta i liärarerrs plan G r  undervisningen och de upp- 
gifter eleverna f&. Irnfomationsförs6rjningen kan också b14 mer andamålsenlig, 
nar bibliotekarien i firnäg planerat undervisningsnnsmentel tillsamans med 1%- 
raren eller åtrmiPnstone Sr viil irmförstidd med vad uppgiften galler. 

Under läsåret 93/94 ökade bibliotekariens kontakter med lärarna vid Bre- 
gårdsskolan. Samtidigt soni bet blev mer atr göra för bibliotekarien tydliggjordes 
vikten av att få struktur i handledningsxbetet. Exempel på väl fungerande arbe- 
ten var en klass som sökte information om narkotika. Bibliotekarien var f~rvarnad 
och hade hunnit tänka Igenom i förvag. Eleverna anvande Skolsök, Artikel-sök, 
Skolans artikelservice, böcker från avdelning V? dvs nuaedicin, samt "mappmatenal", 
dvs material ur bibliotekets klipparkiv. På 30 minuter hade alla elever funnit an- 
vändbart material. 

Ytterligare ett exempel var en klass som skulle studera anmet "Invandrar- 
barn". Bibliotekarien var vidtalad i förviig och hade hunnit beställa material från 
Stateris invandranierk om etniska gnipper som lever i Karlskoga. Han hade hun- 
nit se över vad som fanans i biblioteket, sainhällskunskapsinstitextionen och 
kommunbiblioteket. Eleverna kombinerade material från skolan och huvud- 
biblioteket. 

P i  Mikaeilskofan har bibliotekarien pherkat schemaläggningen av "elevens 
val" så att inte alla klasser sanitidigt skall kollidera i biblioteket. ]H& deltar bib- 
liotekarien i undervisningsplaneringen för att kunna ge relevant handledning till 
"forskande" elever. Hon lägger huvuddelen av sin arbetstid p3 att handleda elever 
och ser ett starkt behov av att oftare och mera systematiskt planera tillsammans 



med Iarare för att ge hiittre struktur åt denna handledning. 
1 Fellingsbro pibörjade den dåvarande bibliotekarien gemensain planering 

med lärarna genom att delta i amiieskonferenser och projektplaneringar under 
lasgret 43/94. Den riyanstallda bibliotekarien fullfciljer detta och deltar ocksa i 
några av sltolarrs basgrupper. Hon inggr i skolans arbetsgrupp för stora projekt- 
perioden. Rektor i Fellingsbro menar att bibliotekarien dessuiom i ökande ut- 
strackning skall vara med i själva undervisningen för alt lyssna in vad kursdelta- 
gare behöver för litteratur och information. 

Skolbibliotekanema på. bäde Sörbyskolan och Vialund talar om samspelet 
med kolleger om biblioteket som en sarskild svärighet. De har inte mott respons 
eller brett intresse bland kollegerna fiir rrietod~itveckiingsfrå.gorna~ 

Av dessa exern1)elfranngår att si~m,~pelrt mi.llar1 bibliotek ocil unden~isning k~lix 

ske på olika niv8er: Det kan gcilla 1cvz~;rclrvisrzingsp5nr~c1-~11.g mellan Ikirare och bib- 
liotekarie, rkt  kan handla om fom?ellu ~tr t lk f~rei"  SOIYE sclle~napI~~nering eller at! 
bibliotekarien deltar i formella gridpperfiirpedag~gi~rk planering. Bet gliller ofta 
direkt handlphing av elever sorrz saker ilvonnatrotz. 



8 PEDAGOGISK WVECKLING 

8.1 8iad ar sjal~~tanlkigt arbete? 
P; alla skolor fbrekommer det att ejever arbetas självst5ndigt med olika uppgif- 
ter. "Sjalvständigt arbete" hr ett s~lårfangat begrepp Utvarderaren har fum~it att 
denna etikett Lian fastas p i  uppgifter av helt olika karaktar. Benemingen har 

/" 
a anvants fisr uppgifter tryckta på stencil, dar hela klassens elcver individuellt sva- 

rar på samma fragor med hjalp av informahionskalloma Larobok och kartbok, I en 
annan klass hris eleverna arbetat under flera veckor med Iiistoriska Ikngdsnitt. De 
har valt tidsperiod och geografiskt omride, t ex "aztekerna", "Israels fedelse och 
tillväxt9', "kungam&t - folkmakt i Sverige", "slaven9', "urbaniseringen", "den - 

ogafta modem9', "fatjriken". De har fatt hjelp av lararen med firclag p& era text att 
börja orientera sig i för att seddn söka i~~fonnattlion i en rad kkaor både i och 
utanför skolan. Redovisningen gjordes p; planscher utställda i ern av skolans kor- 
ridorer. 

I ett skolbibliotek mötte utvarderaren sex elever ur åk 4 utspridda vid olika 
bord i biblioteket. De =betade alla med samma fragor om Drinmark och de skickade 
den enda boken mellan sig. Deras klasskamater satt kvar i klassmmmet och job- 
bade med sanima frågor, Bilden av "sj&lvstindigt arbete" 2r shledes mycket blan- 
dad. 

Utvärderingen har frarnfir allt fokuserat p5förandringar i pedagogisk praxis 
med anknytning till problemotienterad undewisning och informationssökning som 
ägt mm i projektskoloma. Viktiga förand~ngar soin har kunnat konstateras galler 
a) från Iös till fast struktur på elevernas uppgifter, b) inera medvetet handlednings- 
stöd till eleverna, c) stiirre uppmärksadet fr&n lärare och bibliotekarier på hur 
elever anvander, tolkar ock värderar informationsk8llor, d) större medvetenhet 
hos vissa larare ona en progression i elevernas sjalvstäi~diga arbete, e) f6r1iyelce 
av tlndervisningern i bibliotekskunskq. 

8.2 Fastare struktur av studieuppgiAer och handledning 
"Att arbeta undersökande, att forska och att utgå fran barnens frågor är inget nytt, 
men det vi gör är att vi mer systematiskt och medvetet an tidigare arbetar på detta 
satt7' (läramapport Hammar vt 1995). 

"Kanske lämnade jag tidigare eleverna för mycket i sticket, Idag kan jag inte se 
hur jag som lärare skulle kunna arbeta utan bibliotek och bibliotekariey' (gymna-- 
sielärare). 



Ciraten fran Hammar och Breg5rdsckrrlnn ar kännetcckriande for sgtlana &rand- 
ringar soni rakttagips i aitvarderingen. 1 den oproblez:iin;.ente~ng sona Ibregack pro- 
jektet hade vissa av&righeker med problemorientel-ad ~nrlersisnlng ~dentiflrerats. 
Elever kon~xraer ofta t i l  biblioteket med mycket oklLir;r i1-Bgeitdi!n1~tg"~ eller med 
amneri som ar aLllfGr svha alt afbeta med, d t a  for art hrlinena dr aiitf6r sters, t ex 
"det kalla kriget" fbr en eicv i & 9. 

Vid de skolor som utvecklats linbi pncjektei h:~r rniriga 1k1a:e iniiort klarare 
shiukturer fik elevernas arbeten. Lag- ocli mellan~tadizelet~er pa ~ & z r ~ n a r s  skola 
forskar rfit-e Iangre totalt futt. Deras eappgifter, d5 de arbetur sjaivceandigi, ar Cox- 
muleaade t ex sa att Je  skalil jamfora tv: lander I Al'rihd ai\iii.e~adi vissa aspekter 
som yta, folkinhngd, spr&? religion, klimat. De shzlilll oskha beskriva nagcrt de 
tycker ar speciellt irrrressant med Ianclerr~a ifraga. En elev ined clliva~drga 1h4- ajch 
skrivsvarrgheter valde att skriva om unaliabetismeiis utbredning a d~ larader han 
studerade. Derniria typ av uppgift ger inte tutal fronhet f<>r eleven ztan till&ier en 
blandning av elevens fria vs? och en bunden struktur, msn styr nrbztet S5cBat.ia 
stnikturer exeilnpelvis vara att eleverna skall gora jhnrfbselier, nti de skall 
ordna ett stoff kro~o~ogiskt, att de skall tedovisa &r !argrh: barn eller dramatisera 
ett stoff. 

Itilang3 larare ps pr.fektskelori~a talar om denna ferandring mot tydliga 
strukturer f6r hur de for~nuiierar studienppg~fter och hur de handfeder eleverna i 
b5de infomationssbkn~ng och r& det galler hu1 arbeten skall  edo ovisas. Mera 
handfast stbd frAn Larare till elever och samtidigt stort ansvar eleverna själva 
karaktasiserar denna typ av fdrhridring. Lhrarbibliioteliaa iera p5 Han1rilar menar att 
elevernas fria forshing fördjt~pats p: detta .iiitit. Biblioteket-blir en sjalvklar ar- 
betsplats cich en del i helhetcn av undervisrrxrigern. Fnrr gick eleverna till bibljote- 
ket för att "forska" (433 vad som helst, bara för att de skulle forska. Biblisteket var 
d& snarare ett mål i sig, det var fri forskiing man bedrev p& biblideket-,Niaal %r 
biblioteket integrerat i elevernas arbete och de anvg~ider olika inhnmatisariska11or 
liksom lokalen som arbetsplats i dat reguljiira studlesll-betet. kikarna ersoker finna 
en balans mellan styrning och frihet f61 ilbt stimulera elevernas Ijraede och krea- 
tivitet utan att samti 

På Hamnrars sk g". 
Arbetena har under det senaste Aret fatit fastare stniktur Forskrinngsämne bestäms 
av barn och föraldrrih tillsamans och barnen skalif utforska samma arnne i fyra 
veckor! De lär sig forinulera minst fem frigoa i början inii\; arbetet, som de skall 
söka svar på. Forskniragstirp~mar~ia är schemalagda p2 tid da biblioteket ar 6ppet 
för allmanheten, vilket gör att läraren inte blir ensam med klassen utan biblioteks- 
förestsndaren kan hjälpa till att Iiandlieda eleverna. Dessa 9-:ringar lar sig snabbt 
söka böcker med hjälp av den datoriserade katalogen och v5xli-u- lätt över till 
huvudbibliotekets katalog, nar de inte finner vad de söker i det egna biblioteket. 

På Mikaelskolan ar både larare och bibliotekarie uppm~rksamana på samma 
fenomen, behovet av starkare haridledningsstöd tLI1 självstandigt arbetande elever. 



Har i te r~ t i r  faiI:armde :rycket att utvechl?., ~lvt*n am nian tagit n,?gra steg p8 
vagen urider prcqektiren Blbiretek:u~en ger eseiszpel p& hur en n~ellanstadieelev 
skulle ha matsilal £er ali larn iig 311: isii; M~~rsk,:i%öa!r?n. l-logstaJieelever kan 
komiaa med en ~ipppift som " 1000-talets ekonomi" Bibllolekaniens catt atr komma 
iillraet;~ ~ ~ l r d  dessa uppgikte~ 21 1b1a11~j att h p l j a  ele~erna att iorrnuleaa fi5gestall- 
rlrngas oih p% sa satt avgrdrisa arisnet. Hon han ocksa ui~dervis~~ elever i srni- 
grupper i direkt anslutning tnfi dc~fzs ~tkbdic'u~>pg~fib'r. Elever ur ak 7 gOr intern 
prao 4 b~bliotcket och igr da sarsh~ld aan?deri isniny i ~nforznatic~ns~okni~ag for att 
kusmn hja!pa andrtl ei~ver,  B~blrclekarYen mentar d r  elev er z a'ilmiiilhrt I-tar svart 
pite finna rclevant infoamatlon. Blë behovcr rrryc kzt ~aiidl2daing. Hon nnenai ocksa 
att Larare behovel lara sig me: onz informa11un~i;6kiting som en v'aierrrlig de4 av 
problerno~rei~trr ;icl rnlzrslrng. Bl a har skol$ibl~cstek:centr a.kn I Girbro anangerat 
studiedagtir I idettca arnine. 

P2 Esreg51-d Ebrct>Li"r rnsnga larare numera aadt ska att skicka. 330 elever san~ti- 
dlgt till b~blioteket for att borja soi-ra 3nforrna~ncan for en uppgEA. Idealet ár att 
eleverna kommer gr~ppvIs, 5 ~ ~ T S E I I I Z ~  i t  ginpen;. Detta skapar hjltre fbnitsatt- 
ningar, n;ir ett anbete ixileds och .~ixlla behi'ver handiiednii~g samtidigt, 

- Gymnasielarama ger f~stare s t r ~ k t t ~ ~  &l ric\ie~a~=ns uppgifter Iitaineka. De berat-tar 
om narmaqt ab sur if,^ exempel p i  hur elevsr resonera tidigare, nar de fick xilälja 
amne helt frntt: "'iiad i r  gestalfipsykslogi?~~.. D9 sar jag proffsboyning i stallet." 

8.3 Att sovra och vamrdera information 
Larare på flera skolor, t ex Mikael rlnenar att det ~Pltt~gaste zleverna har att lara sig 
2r att bli kdlllrniitiska. Elever kan till exenipel vara mest installda på att finna en 
latt  text^ Detta xraedfor en risk att eleven inte erppta~her att materialet &r vliklat, t 
ex utgivet av SAE Som larare måste man stalla fr'nagor rom tvingar elever att Zasa 
kritiskt. Detta ar viktigast av allt. Ju mer ifr'aagasaetande eleverna ar desto bättre ar 
det. Detta ar viktigt f i s  att rnetvenka extrems rörelser i sannhalilet. Dessa lasare 
menar att eleverna liar 8atveeMats under projektet. De använder fler informations- 
kallor nu 2n tidigare, inte bara uppslagsböcker. Qe jamför olika kallor, vilket 
franag& av deras kallredovisningas. 

-- Flzra gymnasielärare upg~nihrksamna dtt det blivit svirare f6r eleverna att 
bearbeta stoff nu nar de har tillgång till sidaila rnangder informaiiona. Ett problern 
är källredovis~iingen, vilket ocksi gör det sv$& f6r larama att bed0rna elevernas 
arbeten. Vad &r elcveras ege tvad  ar everntueIlt barntar och utskrivet direkt frAl1 en 
CD-ROM-skiva eller Internet? De moderna anc-3jllgI-eekerna att med teknikrens hjalp 
Hippa klistra fran olilccs kallor gör att Ixama sel behov av tatare handledning 
i elevernas iECErdjiiipningsa~beten~ Denna hmdledning skall dels g0ra det an6jiJiigt 
fi)r k a r e n  att veta vad son1 faktiskt kr elevens eget arhete, men den syftar ocksi 
t i l  att hjälpa eleverna att stnikturera stoff, problematisera, stilla fragor, fllana en 
egen liltJe som de fdjer genom ett arbete mitt i all tjusig text rried bilder sch 



diagrani som Inamtas vid datorerna. 
Nigla gyinnas~elarare plipehai att det Iinns stora shlilndder mellan elevgrupper 

y: olika program. Eleb er på handelsprogranmiet 3-r diiktiga p5 datorer, men Gsolser 
och Encarta fororsakur problem, inte darioi dti  eleverna ar okekaiita med rned~et 
utan pä grurrcl CLL ipr3kiki.t CD-uppslagsverkens q a k  ac engelska Elever p i  eko- 
n n a m i i -  eller samlr~illsprogram Iiar !attare att tiligodogtrra srg engelsk t&. Overlag 
har gymnasielaritrna nutnera slappt bippfi~ttr~rnger! att de sjalva mast:: p l ~ ~ c k a  fra111 
mueerid for snnn elever. De anqer &ttt de miste kanna rall  vtlka rnctjl~gl~etemrs ris 1 

~iafi>rrnatloi-ixva~Lclera~ wlba sohnojlighetcr som exider:ia Dej ar elevernas ans-var 
att sjalva boka information med h.jaip a t  bibllotebLinen Lasarens irisatser b21r 
alltmer att hjalpa ekberna att sovra i materialci, att I hrdela inioniiution och :,tt 
resoner u om pi obler ristdllilingar. érib~teth r oda trad, c tc . En Lax are kal: bef;é1.;7a 
hejda eleven soili plockar f am nien och mer ~nfc~nl-nztiun och hjaIpa hor;onL'henna 
att fo~stii iitt "ditt jatteji3il)b bosjal nar du bhiiil ;anvanda materialet" Eleverna oroas 
n31 de hal turit material, de h a  svgrirt att bedorna marenaact\ k\ ditt? Irifonnat~o~~s- 
overflödet boa sAdar~,~ fenoinen mycket pit:~gliga i ~ k ~ ~ l d i b e t e t  Ett nara samspe; 
mellan lärare och babiiotehai-re iotbgterar laget. 

Aven gynnnasiebiblioteki~~~en pitalar l-iiixa sv51t tlel ar fox eleverna mecl 
katllhanvisningar ocki sovring Dez svuruksr clevenirr or utr volla ui ,ratf IQCITPTPB'~LI~ 

och att beurbeta det. Steg p2 vageua kan t tlx varit alt en del elevex Bar sig att 1risb;r 

tidshifter 81 b ~ a  fbr nigot. amrre. Att kurqrzla ~ o v m  i x  h I ' U I ~ Y T U  ~f?fon?iai~onJran;- 
st& aI11 klarare mnr. der vzkfiguste hihiiofekni-aer och lii~clre Izj'ni~~u e l~ve ;  t ~ k l  

lam srg. Biblioreliarien menas att de olika yrkesgr upperna beGiter den~i ,~  k ~ m p  
icnc p& oljika satt, Baraana genom uina I-acU-unskixper i ai~inerin, b~bliurekarie~~ 
genom sin fackkunskap on? infonnat8oill;kallor och rrifomiatlori~ns vagar 

8.4 Progression i kunskapar och fardigheter 
En melilanstadielame p i  Mamma urskiljer en ty d i g  progressann i elevernas sjalv- 
st2ndiga arbeten numersr. I i k  4 13s de sig rutiner f6r att lagga upp sina arbeten och 
s0ka material. De blir mycket hen-bmastaddsr ined frnckboksavdeli.iingen i bihliote- 
ket och med biblié~tekskalaloyen. De Iar sig hm de skall ta fiaa-n basfakva om olika 
amraen f i r  att sedan g; vidare. Efter hand i &Ii 3 och 6 tctr de* ett allt stsn-e eget 
ansvar i arbetet. Eleverna arbetar pi zninga olika s5ti utifrån individuella egen- 
skaper sch preferensec I och rncd att de l& sig rutiner och att ta eget ansvar ökslm 
lararens ixiijliglieter till individualiserad, adekvat handledning. Laraens insistser 
blir mer kvalificerade Ju laagre eleverna hunnit. Detta ar annorlunda mot tidigare, 
d i  eleverna ofta stod och stampade på ungefar samrna niva, nar det gallda att s6ka 
kunskap. De behövde s m m a  slags hjälp fran liraren i 3k 4 som i åk 6. 

Det förekommer att flera Iarare och rmagra bibliotekarier talar om denna typ av 
kunskapsutveckling hos elever. Utvarderarens bedömning ar att detta ar ett vik- 



tigt område att uppmarksamma, nar eleverna allt oftare anvander dltfler olika 
iriforn~ationsk%llctr i sina studier. 

8.5 Vad Biir %il dem? 
&ligga I-are som komrnit långt i utvecklingeii mot djupare och mera problemo- 
rienterad uncierllisning aI overtygade om att de kan utveckla arbetssätten v:dare, 
att eleverna arbetar bättre och med storre lust, n k  de får ta stort eget ansvar. 
Biblioteket nr en Inregrerad diii s\ arbetssattet nsen kan ocksa strmralera utveck- 
lingen vidare. Samtidigt stdls n j a  fragor om konsekvenserna av denna pedago- 
gik. 

Pa BregArds~koliln ar der ininga kirare sorn varnar f6s tekniken i sig, den 
rn;lste vara ett redskap i Ihrandet. Man hagar sig mot slutet L ~ V  projektet: "Vad l& 
sng eleverna egenttiigen av att koriirnn till biblioteket och soka 'nigot oin djurfiir- 
sök9?" Bibliotekarien ger samtidigt exempel p; hur era rhtt svag elev sökte rnate- 
ria1 on1 en msikgmpp. Ingenting fannis i biblioteket, mer1 bibliotekarien kunde 
via Interiaet plocka hern idormatiun p i  engelska f r h  andra sidan jord&loteë. Eleven 
blev mycket rnbjd, brottades med den sviira engelska. texten och gjorde en intres- 
sant redovisning iinfbr sin klass. Bibliotekarien tror att denne elev Iarde sig att 
"det finns information om sådant jag vi11 veta, det går att k o m a  At denna infor- 
mation och jag klarar av att arivaiida den". Utmaningen för både Iarare sch 
bibliotekarier är att knjiilpa eleverna att skapa mening och fdrstaelse om fhireteel- 
ser i världen utifr511 dm information de skaffar sig. 

P i  Hammar har larannu under sista projektiret frågat sig hur de skall anvanda 
datorerna pedagogiskl. Datorerna får inte bli mil  i sig eller ersatta fylleriböcker. 
De måste framför allt anvhdas som redskap. Ett exenipel med a&nytning till 
bibliotek och bdicker ar en kllass som har tyst Iasning varje morgon. En elev som 
läst ut en bok skriver en recensioi~ och lagger in den i en databas. Recensionerna 
förs över p5 diskett som sedan byts nned en annan skola. Den kommian&ation 
med andra skolor som datateknikeri tilliter gör det extra stimulerande för eleverna 

r med andra elever. Tekniken fyller en funktion utöver 

Lärare och bibliotekarie funderar mycket över meningsfulla sainmanhang, 
över del och helhct i elevernas uppgifter. Sksllnader mellan problemorienterad 
undervisning sorn innebar infcrmationssdiknirig for att skapa mening i ena sidan 
@ch fritt valda ämnen för art lura sig söka information SramstHr allt tydligare. 

Larare, Diblioteliarie och sko!ledare dr 8verVgode orrr att de har mycket Avar att 
1ara.för att utveckla metoder dar eler:errru /<art hanteln i~7fo?-mation,röve@öd i en 
komplex varld för att först& nagontirzg om denna 3,arld. 



8.6 Svirigheter 
~nerodutveckling med a~iknytning till hur biblioteket anvands i 

ien pApefcar att det s\ Araxte i pro- 
jektet har varit at mdter inte några uttalarte behov 
hos dem och deras elever att använda de nya möjligheter som skapats med battre 
litteratiarbestand ock nya sdkmöjligheter i den datoriserade katalogen. Daremot 
har undervisnirigen i biblaotekskunskap blnvil kittare och roligare genom 
Bibliomatia;. Projekt Blue Wave som skolan har tillging till genom projektet följs 
inte heller aktrvt. 

Samtidigt ar hon . jdv tveksam ta11 projektmåler att gbra biblioteket till ett 
renodlat studienini. Ingen p i  skolan kan tanka sig detta. Musikundervisni:ag och 
stora samlingar &r eleverna måste kunna aga ~ u m  i biblioteket. Rektor menar akt 
eleverna tycker om att arbeta n biblioteket, Hon anser att projektet i sin helhet 
varit stimulerande och gjort ~ i t t  hon sjalv och iaranra fiksokt kornnia p i  nya ';att 
att anvanda biblioteket. 

Aven på Vialuriid har den pedagogiska utvecMlngen med báring p i  biblioteket 
varit svag. Atskilliga lärare talar om svårigheter för eleverna att sljka infonnatron 

- B biblioteket. Datasdkningar fungerar inite bra. SOkbegreppen ger inte anvandha  
resultat. Tidigare abonnerade skolan p i  Artikel-sök online, nien det blev för dyrt. 
A-söks skolskiva duger inte. Eleverna har svårt alt alfabetisera. De trärigs vid 
hyllorna f6r uppslagsböcker och skriver av evhrr böckerna. 1 inledrnirngsskedet till ett 
sjálvstandigt arbete när eleverna sijker ~nfomatioie blir man som 2gare snarare 
vaktmastare an pedagog. Kanske iir det &r att undvika detta som det f6rekommer 
att jarare låter elever arbeta sjailvctandigt i klassmrnek med ett stort uwafi olika 
böcker, vilku liraren sjulv Mraitat från skralbjlbljotck, komunbiblirjtek och läns- 
bibliotek. Då 81 i alla fal? v&tmastarsysslan avkisad f6re lektionen. Det är också 
problematiskt när flera klasser kolliderar i biblioteket under sainina arbetspass. 

Efter halva projekttiden: ht-94, identifierade bade skolbibliotekarie och skal- 
ledare p& Vialund huvudproblemt för biblisteksprojektet som en brist p; förand- 
ring i Iarmas tankande aln undervisning och laande. Man plmerade e11 studie- 
dag om problemorienterad undervisning, men denna Flev aldrig av. Det fanns 
inte tid, eftersom alla studjedagar milste agnas at  förberedelse för Epo 94 sch 
skolans profilpro.jekt om "flickor och pojkar9'. Har fanns ingen plats för bibliote- 
kets pedagogiska roll. Under projektets sista terrain bytte skolan rektor. Den tjdi- 
gare skolbibliotekaf-ien blev vikarierande rektor och en av hans P2rarkolleger tog 
över ansvaret Gr  skolbiblioteket. Inga firgndringx iiiiräffade i biblioteksprojekt&. 

vtvärderingen visar att larama på 'Vlaliund arbetar p i  samrna satt efter projek- 
tet som före. De lärare som huvudsak9igen lat arbetet utgi från laroböcker forortsat- 
ter att göra det. De lärare som gärna lat elever arbeta självstaridigt med m h g a  
olika informationskaflor, villca de själva försåg eleverna med fortsätter att göra 
det. De lärare som lät eleverna arbeta fritt och söka information på egen hand på 



skolbibliotek eller LoBkblbBiotek foricUtiei att gora det. Deras elever faortsiitbe: att 
flitigt utnyttja folkt-riblioeeket, eft.er.co~m di- %r bra service dar, vilket de silian f i r  
i skoi'bibiii~teket. De larare som reckein fik- projektet jat eleverna arbetil teniatiski 
rned stort eget ansvar fGr irifc~nnationssökzii~g men ocksa med srark: handiednino-s- <= 

stöd friin L&a-aren fortsiitter att g ö ~ a  det. viaJundc bibilioktk erbjucier utmarkta rntijllg- 
heter f2ir deri-1 nar det galler faclili~teratur, Diireiniit salx1as i stort sett mGjijiighefier 
att uiny tcja modern informatioi~sreh~ik. i arbetet. 

8.7 Undei-visiaing i bábai~1tekskunsk~3g3 
Fier:i 3.1 skhslbif~iroiiiikarie~n~i har claldcr p r o j ~ ~ t e k  slopat den tradnti~iaella tlndrr- 
visninig~n r bibliotekskunskap. Detta galler; Bregard. Fclringsbro, Hamrnar och 
Mikael. Med ar&ditioneli biblintekskunskap avses har e16 schemalagt pass I ex f91 
:dld i k  7' etirx alla grupper av nya eijcve~ vi3 en skola. da "Rib&iocekaraezs g3r ?ge- 
nom hur bbliokeket x organ:serae nied IBy91sppstlllSnE1n:: 3v bocker? klscsifikakioelx- 
system, svk6vnmingar i k<italogen, etc, Under projektet har bibliotekarierna ersatt 
derana traditii-rnclla ~inclerx~isnix~g med varaenade fonner av vl\nIng,,il, instruktio- 
ner och IrandEednH~?gstillfaIie-na~ A4x;.1?i:ten har varii art isradkoinn~a flexibiliter f6r 
stt skraddarsy iindenvisningen jirst r111 vad ekevenrra behóvvr I den ena eller andra 
situaUonen. 

Bibliotekarien kan v d j a  att mota riyborj,irgi~pps'.r p5 eii. skola genom ea kort 
visning och presentation av bibjioteket och dess personal. Undekaiisriirzg i att söka 

- . infornïation ager seckan rum surcc~sivt i olika ornginpax i direkt ansl~itning kil1 
iii& elever påbörjar stbrre fbr~uyn~ngsaappgifter Uiadervisa~lng, llispiir-rgar sch pre- 
sentdtioner kan ske p i  ol&n satt. Vid RregArdsskolan finns exempel p3 visningar 
H olika fonn och med olika innehåll. t ex en fCireEasning 4 aulan om "Multimedict - 
vad 8s det','". vis~ringar vid dyra tillfatlen for en ock samrana klass av CD-ROM och 
World Guide, visning i klassniin etler aula nm infoi-rnati~~istehilc~ Visl~ingar och 
geacjxngdngar &rekommer ibland f& sumdiga elevei- P en Arskurs, ibland "r nesa 
Mnsser samtidigt, ibland fGr en klass, ibland for smagnlppen a,v elever. 

Ovan har nEaamnts att vissa elek~gnipper 4 %c 7 vid Mikael fair sarskild utbildniaig 
i iYrfornratio~iss6kni~1g för att kdnna bjalpa sina kamrater. Bibliotekarien möter 
ocksi  srni  elevgrupper för sarskilda genolngangaa i direkt ar~sleatning tP11 
inledningsskedet av temaarbeten. Exempel har ocksi nimnts om hur ri~ellanstlrdiie- 
elevernas firnlaga att anvanda ~iafornl~arhon fi4r sjalvst2ndiga arbets eitvecklas frin 
&k 4 till & 6 i Hammars %kola, 

Eleverna. f i r  stifta bekmtskap med olika deliar av bibliotekens naediabestand, 
"oblioga-afiska lijalpnriedc8 och informalionsvarlden utannfbr skolaii 4 flera steg. 
Far&~heter att sbka informaion éivas inte separat och blir inte ett mil i sig utan 
blir ett 11j21prnedel i inlan~~ingsarbetct. Intrycket 2.6. att hibliotekskunskap i sig &r- 
lorat i betydelse till fiiman for det mera Iingsiktiga inilet att lara sig anvanda 
bibliotek, sökl~jalpmedel och sjalva Inforn~atioi~smateriaIet fejr att Iara sig orn 



något annat. r ex om energifbrsi~rjning eller mG-jligheler att konimu tiflr2tta med 
forsrrrrningsskador i skogen. 

8.8 Pedagogisk utveckling - sammanfati~iiiig 
Den inetodratvechling borr! agt rum vid projektshoicrna har paveskai b5de uader- 
visningen och bibtioteksarbetel. Stiidiegppgiiterna har andrat k;nr&tafrB~1. totL!l 
frihet till en kortzblriifio~l ai'fiiiret och ansvar. f i~~ eici~erna irwnz zia fiafnre struk- 
tur. L,hrare plockar inte frdin n~dterial for eleverna titan Overlåter ofta den direkta 
infomationissclkni~~gen p i  elever och bibliotekarie, rnzdari de Agnar Iser tid At att 
hjalpa eleverna att forbelrda infnrmatroiiss0kn1ng1"n genom afk forrnulesa 
fr5gestallningary ocfi att anvaiida, tolka och vardera inateraaler och problemati- 
sera ainnet. 

Bibliotekarierna agnar mycket tid Sr ,?at handleda clevcr vid irifomaaiot~ssok- 
narig och braskar ofta att de kunde agnii mer tlci a t  att plarnvra tillsarniaaght; med 
hrare, Ibland fijr att kunna påverka utforn~ninge~~ av stelilieëlppg~fter~ tsha fo r  att 
vara hattre forberedda p i  och infi3rst;~ida nied de uppgifter eleverna kommer 
med titi biblioteket. Trots dessa ciiiskenlrlg frin bibliiotekarier visar utvarderix~ger, 
alt 17d de slcoleir scm n&t idag5 zirzrZerprojcXtet hcir .safj?lari-/e:et mellau blbliouek- 
arier och liarare fJCrirL;IJupatr ~~i~s i - l i~af - t .  Vid de t ~ 3  itkolor, dar ~koib~bl~oteks-  
utvecklinger1 siagrlerat efter fnasta projektåret hur Iite forArielrats just avseendc 
metoderna och samarbetet mellan 'iaraslsc ocI'i i-snblrotekLa8-ae. 

Metodfbsdndrtnmg i biblnoteket har inneburtt att traditionell u~idervisrïing j 
bibfiotekskuns6::tp har slopats och ersatts av flexib!a och ~irruation~arip~iiis~~Se 
undervisn~ngspass vid rn3inga ofka tiUf allen. Uppfauniaigeas att Il-tekniker1 I I I ~ ~  

skall vira ett mal P sig i skofan har fbrstarkts och har fbrmodliigen ocksa piiverkar 
synen p i  undervisnilng I inforni;aeiorissc,kn~ng och bibheteksk~inskap~ BAde larare 
och bibliotekarier på rilla skolstadier efterstravar til'larnpriirigar ax: teknik i me- 
ningsf~alla saanrraanhang. 

Det Infomutionsöverfl0d soni skiapats genom datoriserii~gen av skolbibliote - 
ken skapar tydligare pebagog~ska problem på gyma~asiet än i griindskolan. Lag- 
och mc-llanskadieskolmna tycks inte särskilt drabbade arinu. Elet oikade utbudet av 
olika intomationskällor bar skapat fler mbjliglneter &n problelra vid Flammar. Detta 
beror sL%ert till stor del p& att utbudet av program oc l~  irhfor~natio1nsti811ster för 
barn an så Iänge ar begransat i Sverige. Vid Rreg&rdsckoBan har vasentliga dragor 
vackts om undervisning i informationssamha1leis skola. Hur kan laraie hjalpa 
elever att orientera sig i ijvexflödet f61 att fbrstå någonting om viirlderi? Lärarna 
agnar nrer tid åt att kiandleda sina elever &n förr. De uppfattar sa~nspelet med 
bibliotekarien som nisdvandigt. Bibliotekarierna f5r staridigt fler arbetsuppgifter, 
bide av pedagogisk och teknisk art. IT-utvecklingen medfor att intrikata tekniska 
system ständigt skall fungera. Detta riskerar att ta rïiycket tid hån bibliotekariens 
isvriga arbetsuppgifter. 



9-  1 Elevc~na delaktiga 
Elever - vid de olika prijjekscko?rs:r?a har- rnedveïkat 4 cki-,liïlblioieks~i!f~~i=i:kiingen, 
'iiid samtliga gmnilskoiebibliotek har elever tttbildats %r alt dtAta i sjalva bibliotek- 
sarbetet genort1 ii"; b:: ex slalita idtl5niagsr~1tIner p5 fast-a tider ~;zpje vecka (Serby, 
Vialrand) ock hjslfalpa kaarater till siitta i biblioteket iiiHiicive datolanrvas~dii~ 
(1-lammar, R*fihnifeI) eller att 2ldre elever luser högt eller bskprabr Jiif yngi-e barn 
(i-Isainmiis. Mikael j. P,? Breg5rdskolan menar rektor och bibliotekark att eleverara 
drivit p5 IT-utvecklirigeii genom att staila krav v d i  Fiorrls-t~a nned fljrslag. Lgrarna 
pA de s8tolor som satsat p i  47'till%mpnii1g:ir papeicur ocksia iht eleverna övedag ar 
skfcMigxe i att aiaa:an.da datanel:rriken an de flesta l2raa-e. 

Jrid M&aelskd;?Ia~~ skapades under det cist.rs ~~rojektAnet ete bibliateksrad beseii- 
ende av en elev hiin varje klass, 1.v: Biiir3re och bibliotekarien. Eleverna har p2 
detta catt %tt ir3PJ.y tani8.e över med-aorrvai, lidckrifti;abonne11ta11g, datort.~tvech'lirag. 
Råder anstc var tredje vecka. Kct Mikael Xaar nza- Iiinge prwval, former f ~ r  utveck- 
Bad elievdernokrati och bibliotekseadet i7.r ett led i arbetet, pggekar studierekton: 

1 Fellingsbro har e;Yevemdc~rrsde1tagar11a direkt pivekat att skolan a-ehyte- 
rade en professiornell bilbliotelca.rie 1996, enlige rektor. Lararna vid fiaarrmx me- 
nar ocksa att prqjektet haft betydelse eleverna pi det sattet att de liksoin 159- 
rarraa blivit positiva: pherkade av att nabon kommit utii'Pån och intresserat sig Eior 
vad de giir pi lilla Halninar skola. 

9*2 Elewe~na piverkas 
Naturligtvis paveskas eleverna uv biblioteksprojektek genom undervisnitigen. Det 
breda spektrum al1 iï1formatiorask2Z10r som eïbji11ds genom rikare mediai$estårad, 
tillgang till datrabaser online, pi CD-ROM ellex pii Iriternet skapar helt andra 
m6jligheter f i k  individaxellt larande 214 tidigare, nar Iiirobijcker styrde en större 
del av rundervisningern. Elever f2r större vanationsrn6jlig11eter sch stCorre ansvar 
f6r att anviiricla relevanta I11formatBcpnck2lTor inen jnhrmatio~asöverfl~ide'k skapar 
ocks5 nya svdrogheter f&- eelverna, 8 ex giilbcmdcs bedi4maii~sg av olika k5llors tro- 
vardighet ($1- ciiran k q .  Pedagogisk  itv veckling). 

& 

e Urvtrl av ~ i ~ f o r ~ f ~ ~ l i ~ n  {irafl 

Elever sager sig ofta ha svart att i4)l1ra i et6 stork material for ntt finna ïe~evarrt 
narrformatrila. ''VI Ilax anva~it artikeise~?i~ce, lexikon, Tfempui, m m .  Del var ganska 
sviii-t for vi var inte s i  insatta. i konflikten. Gai~ska s \ ~ i r t  att hitta bra -ilmaterial, dei 



mesta var oviktigt." "Lite svårt att hitta viktiga uppgifter i de tidnings&iHarna 
som fanns. B de stod så mycket soni inte vi skulle ba med." "Det fanns mycket 
mateiial men det var svårt att ta ut det som var viktigt." "Aven fast det fanns 
material om själva kriget var det svan att hitta marenal om Imbndelsenla efter - 
och något helt nytt fann> inte" (citat ur elevers utvitdeemgrir av fordjupningsar- 
bete om internationella koiitlikter, Breg5rdsskolan). 

Eleverna mera kdllbit iska 
Eleverna blir också uppmärksamma p& i-iiaterialets aktcraiiret och mer kritiskii till 
kvalitéer i materialet. "Hittade rikligt med material men det mesta var inktuellt. 
Kurdistan ar Ju tippdelat på flera länder. Dei firsvårade lite att hitta material." 
"Det har varit sviisi att hitta nya fakta onz kget i T3erra och f i  en klar insikt i vad 
konflikten beror ps." "Att hitta niateria1 till virat arbete var ganska lat[. Vi arbe- 
tade mest med tidningsafiiklar för att S4 fram material i nutid. Lexikon sch böcker 
gav inte mycket. - Sjalva tyckes vi att tidnings~u-tiklarna som finns i biblioteket 
j, lite för personliga från journalistens synpunkter. Men vi gjord-de s5 gott vi kunde" 
(ibid). Många elever papekar också att det tar mycket tid att få fram inifornation 
på egen hand. De måste lära sig att planera tiden p i  andra satt an féjp'~, då Baro- 
bbcker och ariteckningar fran larares gensinginga utgjorde deras hiivisdsaiga 
ii~fomationsmaterial~ 

På Iiammars skola cir elevenla numeia nrycket vana kid att sbka information 
på egen hand lnksom att de och deras kamater Iiiser olika b0cker för att studera 
ett ämnesområde. En klass som just avslutat arbeten onn medeltiden hade dukat 
upp 25 olika böcker som klassen an'tJ5nt i arhetet. Varje elev hade anvant flera 
olika böcker. 

Ar det svumre Jdr svaga elever? 
Ingenting har kommit fram i utvärderingen som visar att svaga elever får störse 
svårigheter genom dessa arbetssätt an genom mera traditionell landesvisning. Hera 
lärare betonar att svaga elever behöver mycket hjälp. men de påpekar också att 
möjligheterna till indil~idualisering ökar med det nya arbetssattet. När  en stor 
andel elever i en kliass vänjer sig vid att ta stost eget ansvar och klarar av detta allt 
bättre blir det mer tid 6ver fiir lararen att hJ5lpa de svagare eleverna, Eleverna 
hjälper också varandra i m k g a  situationer. 



l O DEMONSTRATIONSBIBLIOTEK 

Skolorna åtog sig att fungera som demonstrationsskolor, ta emot studiebesök och 
på olika sätt marknadsföra sina bibliotek i och med att de gick med i modell- 
biblioteksprojektet. Demonstrationssatsningarna har av naturliga skäl ökat mot 
slutet av projekttiden, när man tyckte sig ha uppnått något som var värt att visa 
UPP. 

Bregårdsskolan tog emot ca 30 studiebesök av grupper eller individer från bl 
a skolor och bibliotek i den egna regionen Värmland, Närke, Västmanland och 
senare mer långväga gäster från Småland, Uppland, Västsverige, Jämtland, Vaster- 
norrland. Besökarna har varit lärare, skolledare, bibliotekarier, komvuxelever, 
politiker, pressen, tjänstemän från Kulturrådet, Kommunförbundet och läns- 
biblioteket. Bregårdsskolans bibliotekarie har också föreläst vid konferenser på 
andra orter i olika delar av landet. Arrangör till några av dessa konferenser var 
Kommunförbundet och dessa föreläsningar gjorde bibliotekarien tillsammans med 
en av skolans rektorer. 

Demonstrationssatsningarna vid Mikaelskolan har ofta riktat sig till olika d l -  
grupper i lokalsamhället som politiker, press, allmänhet. Bibliotekarien ser som 
en av sina väsentliga uppgifter att göra PR för biblioteket. Hon har publicerat 
mycket information i Mikaels kommundelsnytt. Politiker har inbjudits till 
evenmang på biblioteket. Bibliotekarien och skolledningen ser en möjlig vidare 
utveckling av biblioteket till kunskapscentrum i kommundelen och känner att de 
har kommundelsledningens stöd för sådana planer. 

Även Hammar har öppnat sig mot lokalsamhäilet genom biblioteksprojektet. 
Man vände sig till företag på orten för att få hjälp med sponsring av den första 
datorn. Byalaget svarade positivt och dessa kontakter har utvecklats vidare med 
djupare engagemang från företagen genom att dessa sponsrade flera datorer. Hem- 
och skolaföreningen har bidragit med pengar till programvara. Inom skolan, bib- 
lioteket och byalaget finns i Hammar liknande visioner som i Mikaels kommun- 
del när det gäller att utveckla biblioteket till ett lokalt kunskapscentrum för alla 
kommundelens invånare. Här finns ett ömsesidigt intresse mellan lokalsamhälle, 
skola och bibliotek när det gäller strategisk utveckling i informationssamhallet. 

Sörbyskolan har tagit emot studiebesök av grupper som i första hand intresse- 
rade sig för hur man vid biblioteket kombinerade service till förskola och skola. 

Utvecklingen vid Fellingsbrobiblioteket har väckt intresse bland andra folk- 
högskolor. Redan 1994 tog man emot besök av en grupp folkhögskolerektorer 
som fann det intressant att biblioteket inte fungerade som magasin utan var en 
levande studieplats. Senare har besökare kommit från andra skolor för att särskilt 
studera bibliotekssatsningarna. Det anordnades en pedagogdag i länet om biblio- 



tekets roll i folkhögskolans undervisning. 
Ingen från Skolverket har besökt någon av skolorna, vilket är anmärknings- 

värt med tanke på att Skolverket är huvudfinansiär i projektet. 
På Bregård och Hammar skolor tycks det också som om projektet och 

demonstrationssatsningarna givit upphov till flera nya natverk. Lärarna från Harn- 
mar har deltagit i en föreläsningsserie i pedagogik inne i Örebro. Skolbibliotekarien 
har föreläst vid Lärarhögskolan om problemorienterad undervisning med biblio- 
teket som bas. Man har för första gången blivit praktikskola för kandidater från 
lärarhögskolan. Man har också flera gånger påpekat betydelsen av att någon uti- 
från har intresserat sig för denna lilla landsbygdsskola och sett vad som g6rs där. 
Bregårdsskolans bibliotekarie ingår nu i ett nordiskt natverk om bibliotek i un- 
dervisningen. 

Flera projektskolor arbetar med att presentera både sina skolor och sina 
biblioteksprojekt på egna hemsidor. Sörbyskolans hemsida finns färdig på CD- 
ROM-skiva. Bregårdsskolans biblioteks hemsida är ett exempel på länkar till 
information på Internet. 

Projektledaren har under alla tre åren varit en flitig marknadsförare av ut- I I 
vecklingen vid modellbiblioteken. Hon har föreläst vid konferenser (ca 25 gånger 
under de tre åren) skrivit artiklar (Koldenius 1994; 1995 b) och inlett kontakter 
med bl a lärarhögskolan i Örebro. I april 1994 diskuterades projektledarens första 
delrapport vid ett seminarium anordnat vid Bibliotekshögskolan i Borås. 

Projektet slutrapporterades vid en länskonferens i Örebro den 16 augusti. Här 
medverkade representanter från alla projektskolor. Under hösten 1996 presente- 
ras och diskuteras utvärderingen vid en konferens som anordnas vid Centrum för 
biblioteks- och informationsvetenskap, Göteborgs universitet. 



l1 FOLKBIBLIOTEKENS ROLL 

Länsbiblioteket har haft det avgörande ansvaret för tillkomsten av modell- 
skolbiblioteksprojektet. Utan länsbiblioteket - inget projekt. Projektet hade en 
tydlig bakgrund i folkbibliotekens komplicerade förhållande till efterfrågan på 
biblioteksservice från skolan (jfr Projektbeskrivning, bil 1). Genom projektet 
önskade man på länsbiblioteket kunna bidra till att reda ut ansvarsområden och 
funktioner mellan skola och folkbibliotek. Vid folkbiblioteken uppfattade man 
det som nödvändigt att skolan tog ett större eget ansvar för undervisningens be- 
hov av biblioteks- och informationsfunktioner. 

utvärderingen visar att en ansvarsfördelning har skett mellan folkbibliotek 
och skola när det gäller skönlitteraturförsörjningen. Modellskolbiblioteken byg- 
ger i första hand upp mediabestånd av facklitteratur som är direkt användbar i 
undervisningen i alla olika ämnen. Folkbiblioteken ansvarar mera konsekvent för 
skolelevernas behov av skönlitteratur. Detta sker ibland genom en skolbiblioteks- 
central (SBC), som byggt upp en särskild bokpool av skönlitteratur för skolans 
behov. Sådana har funnits i många år, t ex i Kumla dit Vialund kan vända sig eller 
Örebro SBC:s bokpool, dit Sörby och Mikael kan vända sig. 

Lärare vid Vialund vänder sig regelbundet direkt till huvudbiblioteket för låne- 
gruppsbesök. De beställer också temalådor av skönlitteratur om t ex andra världs- 
kriget. Mängder av elever vänder sig också direkt till folkbiblioteket för att få 
lästips för skolarbetet. Vid huvudbiblioteket i Kumla saknar man en närmare dia- 
log med lärarna. Man önskar exempelvis delta i terminsplanering, eftersom sko- 
lan så flitigt utnyttjar biblioteket. Det skulle ge bättre stadga i arbetet både för 
elever, lärare och bibliotekarier menar man vid folkbiblioteket. Bibliotekschefen 
tycker sig inte märka något av skolbiblioteksprojektet på Vialundskolan. Hon 
känner inte till vad projektet gått ut på eller vad som gjorts på Vialund. Hon har 
inte själv tagit några initiativ till kontakter med Vialund under projekttiden. Däre- 
mot varseblir hon en ständigt ökande efterfrågan från flera skolor i närheten, bl a 
Vialund. utvärderingen kan inte urskilja någon förändring i Vialundskolans sätt 
att använda folkbiblioteket i Kumla. 

Sörbyskolans bibliotek fyller en folkbiblioteksfunktion genom att det har för- 
skolan som målgrupp. Sörbys övriga kontakter med folkbibliotek skedde dels 
genom att de lånade mycket litteratur från SBC dels genom projektledaren vid 
länsbiblioteket. 

Mikael är ett kombinerat skol- och folkbibliotek och har därför en organisa- 
torisk länk till stadsbiblioteket. Man lånar skönlitteratur från SBC. Anställda från 
Mikael har också deltagit i studiedagar om bibliotekets roll i undervisningen, om 



litteratur, om IT-användning och liknande som arrangerats av SBC eller andra 
delar av huvudbiblioteket. Mikaels planer på att utveckla biblioteket till ett 
kunskapscentrum i kommundelen hänger samman med dess dubbla funktion som 
folk- och skolbibliotek. Ett drivande skäl för Mikaelskolan att gå med i projektet 
var, som vi sett, ett hot om att deras bibliotek skulle laggas ner. Detta tror man nu 

I 
är avvärjt tack vare projektet. 

Hammar, det andra kombinerade folk- och skolbiblioteket, hade delvis lik- 
nande motiv för att gå med i projektet och har liknande framtidsplaner. Vid Ham- 
mar har kontakterna mellan skolan och kommunens barnbibliotekarie fördjupats 

' 1 
1 1  

sedan 1994. Gemensamma bokinköpsmöten arrangeras fyra gånger per år i första 
hand för att gå igenom och välja ut relevant facklitteratur. Kommunbiblioteket 
har huvudansvaret för skönlitteraturen genom en bokpool. Vid de möten då man 
i Hammar diskuterade huruvida man skulle delta i projektet eller inte fanns kom- 
munens barnbibliotekarie med som samtalspartner. Hon menar att det faktum att 
eleverna från Hammar blivit så duktiga på att söka information och hitta i biblio- 1 
teket gör dem till kvalificerade användare av huvudbiblioteket. I Hammar och i 
Askersund finns ömsesidiga intressen mellan bibliotek ocki skola att ta vara på 
den framgångsrika biblioteksutvecklingen i Hammars skola. 

l 
Fellingsbros radikala gallring och översyn av mediabeståndet skedde i för- 

vissning om att eleverna skulle vända sig till folkbiblioteket för att låna skönlitte- 
ratur, vilket de nu ofta gör. Vid folkhögskolan lägger man särskild vikt vid att 

l 
skönlitteratur skall användas som kunskapskällor i många olika ämnen och pro- 
jekt. Fellingsbro folkhögskolas kontakter med folkbibliotek gäller länsbiblioteket 

I I 
snarare än kommunbiblioteket. Rektorn framhåller värdet av samarbetet med läns- l / 
biblioteket, dels genom projektledaren, dels genom katalogportarna för informa- l i 
tionssökning. Länkarna mellan det lilla, effektiva studiebiblioteket på skolan och 
länsbiblioteket har öppnat gränserna till den stora informationsvärlden. 

il 
I I  

Samarbetet mellan Karlskoga kommunbibliotek och Bregårdsskolan har för- 
djupats och delvis förändrats under projekttiden. Gyrnnasiebibliotekarien har 25% 1 / 
av sin tjänst placerad vid huvudbiblioteket (HB), vilket innebär en personalunion 
mellan de två biblioteken. Detta betyder mycket för skolan enligt rektor, som 

I I 
Il 

visserligen anser att det behövs mer personal vid gymnasiebiblioteket, men som 
samtidigt anser att det är idealiskt att gymnasiebibliotekarien också tjänstgör vid 
HB. Det är väsentligt för kontakterna både för elever, l h r e  och skolledning. 

i l 
Även gymnasiebibliotekarien tycker det är bra att kunna hänvisa elever till HB 
och veta att det ofta är han själv som kommer att möta dem där. Det blir kontinui- 

I 
tet i arbetet för eleverna. För bibliotekarien är det smidigt att kunna fortsätta en 
påbörjad sökning med hjälp av kommunbibliotekets större eller annorlunda re- i 

surser och mediabestånd. 
I 
I 

Vissa gymnasielärare har också fördjupat samarbetet med kommunbibliote- I 

ket genom att utnyttja både bibliotekarie och det stora beståndet av skönlitteratur 
t ex för att genomföra humanistisk fördjupning (60 tim) ett helt läsår om Irland. l 

il 



Några av folkbibliotekarierna bedömer att deras service till Bregårdsskolans 
elever inte har minskat, men den har förändrats. Tidigare kom elever ofta direkt 
till dem och bad om hjälp med enkla sökningar t ex i Artikel-sök. Numera har 
eleverna själva gjort en rad sökningar i olika databaser från gymnasiebiblioteket, 
innan de vänder sig till HB. Deras frågor och behov av kommunbibliotekets ser- 
vice ställer högre krav an tidigare. Eleverna har blivit mera avancerade 
informationssökare. 

11.1 Kvalificering och ansvarsfördelning - sammanfattning av 
folkbibliotekens roll 
Sammanfattningsvis ser vi att folkbibliotekens service till projektskolornas lärare 
och elever förändrats till att blir mer kvalificerad på de platser, dar utvecklingen 
av skolbiblioteken nått längst, dvs Hammar, Mikael och Karlskoga. Fellingsbro 
får kvalificerad service främst från länsbiblioteket. Vid huvudbiblioteket i Kurnla 
liksom vid HB och SBC i Örebro servar man Vialund respektive Sörbyskolan 
ungefär på samma sätt som före projektet. välutvecklade skolbibliotek har inte 
inneburit att skolans efterfrågan på folkbibliotekstjänster minskat eller upphört. 
Däremot efterfrågas mera kvalificerade tjänster för att komplettera den 
informationssökning och litteraturförsörjning som redan skett på skolan. I vissa 
fall innebär förändringarna också att samarbetet mellan lärare och kommun- 
bibliotekarier fördjupas i större undervisningsprojekt. 

Ett annat resultat av utvecklingsarbetet är ett djupare samarbete mellan 
skolbibliotekarier och kommunbibliotekarier avseende urval och förvärv av me- 
dier. Man kan skönja en klarare ansvarsfördelning mellan skolbibliotek och folk- 
bibliotek vad gäller främst skönlitteraturen. Vid flera av skolorna och biblioteken 
sker samarbetet med hjälp av modern teknik, t ex möjligheter att söka direkt från 
skolan i huvudbibliotekets katalog, extra katalogportar vid länsbiblioteket för att 
öka sökmöjligheterna från skolbiblioteken. 





vara stolt över. Medan projektet således öppnade vägen för utvecklingsarbetet 
vid Bregård har projektledaren inte direkt medverkat i arbetet på skolan. När 
projektet väl startat skötte man det mesta själva vid Bregård. Den 
bibliotekarieexpertis som krävdes för utvecklingen hade man i skolans egen bib- 
liotekarie. En arbetsgrupp tillsattes också på skolan med uppgift att driva biblioteks- 
projektet. Gruppen bestod av representanter för lärare, elever, skolledning samt 
bibliotekarien. Projektledaren deltog ibland i gruppens möten. 
, I Fellingsbro anlitade man flitigt projektledarens tjänster under det första 
projektåret inte bara för rådgivning och idéutveckling utan också i direkt arbete 
med gallring och inläggning av katalogposter i den nya datakatalogen. Även på 
Sörby deltog länskonsulenten i det konkreta gallringsarbetet och förde samtal 
med bibliotekarie, lärare och rektor under tiden. Rektor menar att man genom 
konsulenten framför allt fått inspiration och många idéer till bibliotekssatsningarna. 
Vid Vialund hade projektledaren redan påbörjat arbetet med upprustning av bib- 
liotekets mediabestånd och lokaler före 1993. Under projektets gång besökte hon 
skolan många gånger, mötte skolbibliotekarien och lärare i olika arbetsenheter 
och skolledare. Medan skolbibliotekarie och rektor menar att det kunde varit bra 
om hon hört av sig eller besökt dem oftare, menar projektledaren att Vialund- 
skolan inte ställt några krav på henne eller kommit med några förslag på vad de 
ville att hon skulle göra. Kontakterna mellan projektledning och Vialund har varit 
trevande. 

Vid Hammar betonar man att idéerna om hur ett bibliotek kan användas i 
undervisningen slog rot genom projektledarens inspirerande visioner och förslag. 
Hon har tillfört skolan mycket genom sina kunskaper, sin förankring i läns- 
biblioteket och sitt breda kontaktnät. Man understryker också hur betydelsefullt 
det varit att någon kommit utifrån och intresserat sig för hur lärarna arbetade på 
deras skola. Det har givit dem en självkänsla som inspirerat till vidare utveck- 
lings- och förändringsarbete, vilket i sin tur smittat av sig på eleverna. Dessa har 
blivit uppmuntrade av lärarnas stolthet och intresset utifrån. Personalen p i  Ham- 
mar menar också att utvärderingsdelen av projektet haft betydelse just genom att 
någon kommit utifrån, iakttagit, ställt frågor och intresserat sig. 

Skolledningen vid Mikael betonar hur viktiga projektledarens insatser varit 
för att skolan skulle komma igång med sin biblioteksutveckling. Under första 
projektåret mötte projektledaren skolans samtliga lärare i arbetsenheterna vid flera 
tillfällen för att diskutera tänkbara utvecklingsmöjligheter, ge exempel på hur 
biblioteket skulle kunna stödja undersökande arbetssätt i skolan. Samtidigt del- 
tog hon aktivt i biblioteksarbetet genom-översyn och gallring av bokbeståndet. 
Under denna tid blev det också ett generationsskifte i bibliotekspersonalen. En av' 
skolans lärare anställdes i biblioteket under förutsättning att hon utbildade sig till 
bibliotekarie. Projektets grundtankar om hur biblioteket skulle kunna användas i 
undervisningen fick en djup förankring bland Mikaelskolans personal. 

Projektet har således dels haft betydelse som igångsättare för utvecklings- 



arbetet och sanktion för bibliotekets roll i skolan. Vidare har projektledaren till- 
fört skolorna kunskap och kompetens rörande möjligheter till biblioteksutveck- 
ling, idéer och inspiration för sådan utveckling, konkret know-how t ex angående 
litteraturkiimedom, mediaplanering och beståndsuppbyggnad, kontakter mellan 
skola, länsbibliotek och världen utanför i form av relevanta konferenser, kurser, 
institutioner och intressanta studieobjekt på andra orter. Fellingsbro, Hammar 
och Mikael har systematiskt tagit vara på projektledarens kompetens. För Bre- 
gård var projektet främst den utlösningsmekanism som satte igång 
biblioteksutvecklingen. Två av skolorna har haft mindre utbyte av projektledarens 
insatser. På alla skolor menar man att projektet medfört ett ökat intresse för bibliote- 
kets roll i undervisningen. Biblioteket har hamnat på dagordningen vid alla sko- 
lor. 

12.3 Hinder för utveckling 
Före projektstarten hade man i Örebro lan identifierat en rad problem angående 
bibliotekens funktioner i skolan. Beskrivningen av projektets process och resultat 
hittills visar att de olika skolorna kommit olika långt då det gäller att lösa pro- 
blemen. 

Vid de skolor där bibliotekens roll i undervisningen inte förändrats påtagligt 
genom projektet har skolbibliotekarierna nämnt några huvudorsaker till detta. De 
talar om brist på intresse eller gensvar hos lärare för biblioteksprojektet. Lärare 
nämner problem som rör arbetsmetoder t ex svårigheter för elever att söka in- 
formation på meningsfulla satt, brist på bra informationsmaterial för barn. Man 
talar också om resursbrister i form av framför allt för lite tid för biblioteksarbete. 
Det kan handla om bibliotekariens arbetstid, planeringstid för lärare och bibliote- 
karie, studiedagstid för fortbildning om biblioteks- och informationsanvändning. 
Vialundskolans rektorer och bibliotekarie beklagar också brist på medel för IT- 
satsningar. På Vialund har vidare funnits en spänning mellan uppfattningar om att 
satsa laromedelspengar antingen på traditionella läromedel eller på modernare 
informationskällor för placering i biblioteket. På Sörbyskolan finns intressekonflikt 
om lokalanvandningen. Kulturrumsfunktionen lägger hinder i vägen för en 
ändamålsenlig biblioteksfunktion (jfr avsnitt 3.1). 

En intressant iakttagelse är att aven vid de projektskolor dar biblioteken ut- 
vecklats starkt under treårsperioden omtalas problem. På dessa skolor har man 
inte låtit sådana svårigheter hindra förändringsarbetet utan inriktat sig på att lösa 
problemen antingen det gällt svårigheter för elever att söka information, trång- 
boddhet i lokalerna eller kvalité på litteratur eller dataprogram. 

Ett streck i räkningen för många skolor var att de ursprungliga projektplanerna 
att via Bibliotekstjänst söka pengar från NUTEK för IT-satsningar till skolbiblio- 
teken gick om intet. Under första projektåret förekom förhandlingar mellan projekt- 
ledaren och Bibliotekstjänst om sådana externa projektmedel, men de gav inga 
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resultat i forn av nggsa bidrag frin NUSEK. Strax darefter presenterade reger- 
inge13.s IT-komission sin rapport1 s i  srngningom inrattades KK-stift-isera och 
ekononidska f6reif-sättningar 60s urvecMir-rgsarbek giillande IT-tillanipninar f&- 
ändrades radikalt. De skalor som hoppats pi  eller r,iknat meil externa rnedel med 
hj5lp av projektet, i Jiirsta hand Breghrd och T-Tarnniar. löste finansieringen av IT- 
satsnirigarzia på aridra satt. Bregard kunde tiiika belnr av kostnaden med hjaip av 
ett extra engåugsaïislag f r h  inskolf6rvaitnii1gero. E-fama- fick sina datorer sporisrcrde 
med hjalp av byalaget. För övrigt finr?rasierades utve~kliiagssatsninga1:~nii inom 
skolourus ordinarie ramar-, som frcmiggtt ovan (jfr avsnittet orci Kes~lnser och 411- 

satser, kap. 5) .  

Ei'ileá varje utvecklingcp~cGeki som ayfiar till fb~hiidring vhcks f rBgm: k detta 
hiiiisbast') Vitin hjnder nar projektet tar slrnt? i",terg;r allt till det gamla? 

Utviirderarens bed~rnning &r alt den ëit.~e~kl~rng soiii agt rum vid prcqiek;tsI:,o- 
borna &rar goda fCiruts5tCrlinga~ att fortshttu Ingenting tyder pA att man vid nigon 
av skolorna kommer att itergå till en situation som liknar "siblliotekens utgings- 
Iage B 993. ~3-cimiich 6; denrma bedö-rnnii~g ar deis att f0riadnngama uppngtts ge- 
nom lagarbete, dar lagen finris kvar och kan driva fiagorna vidare genom kreativt 

I arbete 4 varje skda. En amlan grundval fIor bedbrrningen iir att nagra av skolledar- 
na betonat att det faktum att projektet inte till&rde externa medel till skoiloo-na g& 
eitvecMingen mera hillhar. Detta v'sas ocksa i att tre av slc01ornil inrkttat eller ./J utvidgat bibliorekanetjanster, viket oiiekligen k ett lAngsiktigt Atagande. 

Projektfiloscifin att varje skola skulle skapa sitt eget modellbibliotek, att inte 
nigon modell skulle pressas p& utifran Rar betydelse "r bedömingen om hallbar 
utveaHing. Harigenom har skolorna tagit pi sig fullt eget ansvar, både ekono- 
misk och peddgogfskt, f6r de för2ndnng;;ar som 2gt min. På varje skola har lZrare, 
bibliotekuie och skoIrledare engagerat sig och prövat sina idéer och metoder och 
gjort sina egna erfarenheter av vad som ar &rida~nilserrli,ot och viktigt just f6r 
deras ui-ndervisning och deras elever. Projek-icdarers har anpassat sina insatser till1 
vad som passat vaelje skola. Denna "egenn-nakt" hos skalornas personal över 
f6rancinngs- och ua.iieckl4ngsan.betet gi4r uppni5dda resultat och erfarenheter an- 
vandbara. Det skapa1 fömts8ttningar för hållbar och fortsatt gynnsam utveckling 
av både bibliotek och undemisning. 



AVSLUTANDE SYNPUNKTER 

"Eleverna ar bra på att arbeta i grupp, söka upp fakta och göra en rapport 
- Inen de ar mindre bra på att formulera frågor och sjalvständigt analysera 
och vardera inforniation" (Skolverket 1996, s 103). 

Citatet ur Skolverkets senaste utvärdering "Bildeii av skolan 1996" lyfter fram 
problem som modellskoibiblioteksprojektet i Orebro Ian uppmarksamat genom 
sitt utvecklingsarbete. Projektresultaten visar att det varit möjligt att utveclila 
valfungerande skolbibliotek i riara samspel med undervisning trots en karv s m -  

- hallsekonomi. Projektresultaten riktar också intresset mot problem som bOr beva- 
kas vidare, t ex utgivniflgen av tryckta och elektroniska medier för barn och unga, 
Bristen p i  infol-~nationsrnaterial försvårar- undervisning och larande i en skola dar 
man vill använda autentiska kuraskapskallor i stället h r  Iikoböcker. 

Ny kunskap har vunnits om möjliga strategier för utveckling av kombinerade 
folk- och skolbibliotek. Edarenheterna från projektet tyder på att sidana hiblio- 
tek kan höja kvalitén på sin verksamhet genorn att lyfta fram sina dilb"ola f ~ ~ ~ t i o -  
ner som både skolbibliotek och folkbibliotek. 

Nya frågor har väckts som behöver utforskas vickure, t ex Vilka i~~nebörder 
kan finnas i skolors kulturprofiler? Hur skall yrkesroller för likare och bibliotek- 
arier föraridras i iigormationssan1h511ets skola f6r att skapa goda inlärningsvillkor 
för kunskapailde elever? 
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Skolbiblioteksmodeller 

Louise Limberg 

Bilaga 1 och 2 



Bil. 1 

1. Bakgrund. 

Kunskapsomsattningen ar i dag oerhört snabb. Innan nyheterna kommer in 
i läromedel och lärosalar ar de redan faraldrade. I. ex. kommer Sovjet- 
unionen att finnas som beteckning p& "Oberoende Staters Samvälde" 
manga ar framat och nar denna namnändring förts in i läromedlen har 
utvecklingen tagit en ny riktning. 

Det dagens ungdomar lär sig genom vanligt N-tittande ar ofta sannare och 
mer aktuellt an den information man far i skolarbetet. 

Skolan maste bli ett komplement och korrektiv till den inlärning som sker i 
dag via olika typer av media. Läromedel i den traditionella form, som 
föraldragenerationen använde, prioriteras vid inköp och nar 
läromedelsfragan debatteras politiskt. Ofta bortser man fran den 
informationsmiljö, som barnen lever i i dag och som utmarks av 
informationsöverflöd, inte informationsknapphet, som i 30- och 40-talens 
samhälle. 

Den generation som i dag ger resurser till skolan ar i sin laromedelssyn ofta 
mer nostalgisk an framtidsorienterad. Det ar ocksa svart för dem som väljer 
läromedel att prioritera läromedel, som de aldrig själva hanterat och utnyttjat 
i sin egen roll som skoielev. Därför förstar de inte silltid de nya 
informationskällornas möjligheter som resurs i undervisningen. 

För att ge möjligheter till ett nytt arbetssätt i skolan kravs nya snabba 
informationsmedel samt ett frigörande fran den traditionella läroboken. 
Genom an förstärkaskolbibiioteksfunMionerna skulle nya informationsvagar 
kunna öppnas för skoleleverna. 

2. Inledning. 

I Örebro Ian har ett omfattande arbete lagts ner pil att öka samarbetet 
mellan folk- och skolbiblioteken. För att studera hur samarbetet ska kunna 
utvecklas har en av länsbibliotekets konsulenter arbetat tillsammans med 
förutvarande länsskolnamnden, nuvarande skolverkets undervisningsrad. 
Konsulenten har deltagit i utvärdering av skolors arbetsformer och 
arbetssätt. Skolbiblioteken och samarbetet med folkbiblioteken har 



granskats. 

I detta arbete har framkommit att: 

e Det finns skolbibliotek i alla skolenheter. Skolbiblioteken ar daligt 
eller otillräckligt utrustade. 
Skolbibliotekens uppbyggnad har styrts mer av bokmarknaden och 
nagra f3 lärare än av läroplanen, arbetsenhetens planering eller barns 
och ungdomars önskemal. 
Skolbiblioteken ser ut som folkbibliotek i miniatyr. 
De innehaller mest skönlitteratur och facklitteraturbestandet är mycket 
fritidsinriktat. 
Det finns f& uppslagsverk, tidningar och tidskrifter. 

Det finns en mangd användbara böcker inlasta i institutioner, lärarrum 
etc. 

e Laromedelsanslaget används ytterst sällan till skolbibliotekets böcker, 
tidningar och tidskrifter. 

m Skolorna har ofta dyra datautrustningar. De används sällan för 
kunskapssökning och nastan aldrig är de placerade i skolbiblioteket. 

Inredningen i skolbiblioteken är p& manga hall torftig och sliten. 

Lokalen är "öppen men stängd". Lärarna kan oftast komma in men for 
eleverna ar biblioteket stängt. 

m Lararbibliotekarierna är "ofrivilligt ensamma".De är ofta eldsjälar som 
arbetar orationellt. 
De gör en mangd rutinarbete, ofta p& övertid, i stallet för att förankra 
skolbiblioteket i skolarbetet och se till att det dagligen används av 
elever och lärare. 
Om skolbiblioteken har personal under öppettid ar det oftast en 
omplacerad lärare. 

e Ett undersökande arbetssätt förekommer sporadiskt. 
Egentligen arbetar man inte undersökande med skolbiblioteket som bas 
p& nagon skola men p& manga hall, i nastan varje skola, har en eller 
flma, eller ett arbetslag med lärare börjat att använda detta arbetssätt - 
i temaarbete p& högstadiet, med forskningsuppgifter pa mellan- och 
lagstadiet och i ämnet svenska p& alla stadier. 

m Läroboken styr fortfarande undervisningen. "Läroboken är kursen." 

e Elever far aldrig, eller ytterst sällan, vara med i besluten om vad man 
ska arbeta med. 

e Skolbiblioteket används mest isvenskundervisningen. Bibliotekskunskap 
ar alltid ett moment i svenskamnet. 



Bankböcker Ilinas flitigt, Det kallas ännu bredvidläsning. 
En viss nedgang i litteraturläsningen har noterats. 

Skolbiblioteket anses st& vid sidan av arbetet i skolan. 

e Skolbiblioteket som en resurs i skolans vardagsarbete diskuteras aldrig, 
väre sig i arbetsenheten eller vid personalmöten. 
Skolledningen saknar därmed ocksa ideer om skolbibliotekets roll i 
undervisningen. 

e Samarbetet med folkbiblioteket ar outvecklat $5 mEtnga hall. 
Folkbiblioteken ger ibland skolan för mycket service. Detta förhindrar 
samarbete. 

3. Basbibliotek. 

Efter granskning av skolbiblioteken har en arbetsgrupp i Lansbibliotekets 
och skolans regi diskuterat skolbibliotekens utveckling. Gruppen har bestatt 
av Iarare och bibliotekarier. 

Efter noggrann läsning av läroplan, diskussioner med Iarare och studier av 
och diskussion med bokmarknaden har gruppen sammanst2llt en 
basboklista. Ben kommer alla skalor och integrerade folk- och skolbibliotek 
att fA ta del av, Basbokslistan kan ses som ett förslag till uppbyggnad av ett 
arbetsbibliotek i skolan och kan vara en utgangspunkt för arbetsenheter och 
lärarbibliotekarier nar man planerar undervisningen. 

e Böckerna ska vara sa övergripande som möjligt och tacka alla 
ämnesomrliden. 

Q Biickerna ska vara sa aktuella som möjligt sa att elever och Iarare ska 
kunna söka de flesta av svaren p3 sina fragor i skolbiblioteket. 

e Böckerna ska kunna finnas i flera exemplar beroende pil elevantal. 

Basbiblioteket kommer att finnas till p3seende p3 Lansbiblioteket fr o m april 
1992. 

4. Projeklets syfte. 

De brister och problem i skolbiblioteken som redovisats ar inte specifika "r 
drebro I&. De ar giltiga generellt far landet, se t ex Svingby, G, Satt 
kunskapen i centrum, 1985. 

Den utvärdering av skolbiblioteksresurserna i drebro län, son ovan 
redovisats, tyder pa att resurserna används felaktigt. Ofta finns inte material 
inom skolan som kan underlatta ett nytt arbetssätt eftersom ett sadant 
kriver ett brett autentiskt material. Detta material maste vara varierat bade 
nar det gäller innehall och svårighetsgrad far att kunna svara mot ett 
elevcentrerat arbetssätt. Ofta ar skolornas läromedel - vid sidan av 



läroboken - slumpvis införskaffat. NAgon intresserad Iarare har inköpt nytt 
aktuellt material i ett ämne men sällan sker en kontinuerlig bevakning inom 
samtliga ämnesomraden. Eleverna blir därvid aldrig vana att söka och 
bearbeta information utan föreläggs material, sammanställt och bearbetat 
av lärare. 

Föreliggande projekt syftar till att skapa modellbibliotek vid skolor i Örebro 
Ian för att ge Iarare och elever möjlighet att arbeta p5 ett undersökande, 
problemorienterat sätt. 

Dessa modellbibliotek ska pröva och utvärdera: 

- vilka informationskällor som behövs för skolans alla ämnen 
, 

- vilka funktioner (material, sökmöjligheter, handledning etc) som ar 
avgörande för att ett problemorienterat arbetssätt ska kunna 
genomföras 

- tjäna som demonstrationsbibliotek med aktiv information genom 
studiebesök och utbildningsdagar vid modellbiblioteken. 

5. Projektupplaggning. 

Modellbibliotek upprättas i skolor i Örebro Ian inom samtliga skolformer: 

Lag- & mellanstadium 
Högstadium 
Gymnasieskola 
Folkhögskola 
Statlig specialskola. 
Ett av biblioteken ska finnas i ett integrerat folk- och skolbibliotek. 

Länsbiblioteket har i sitt förberedelsearbete inför projektet haft omfattande 
kontakter med olika skolor i länet. Tillsammans med nagra skolor har 
följande punkter utformats, som skall krävas som motprestation fran de 
skolor, som vill delta i försöksverksamheten: 

- deltagande skola skall under projekttiden avsatta 25 % av Iaromedels- 
anslaget att användas som resurs i projektet 

- lärare ska beredas tid att arbeta inom projektet under arbetstid 

- deltagande skola ska för egna medel införskaffa den hardvara 
(persondatorer, CD-ROM-utrustning) som kräves för projektets 
genomförande 

- deltagande skola ska under projekttiden ta emot studiebesök fran 
andra skolor och redovisa sin verksamhet 



- deltagande skola ska efter projekEidens utgang anordna studiedagar 
för larare inom respektive stadium fQr att f0ra kunskaper och 
erfarenheter vidare till andra skolor. 

6. Tidsplan. 

Projektet p3gar under 3 Ar med start ht 1992. 

Ht -92 Arbetet: förankras i de olika skolorna. Hardvara inf6rskaffxis. 
Basbiblioteket lägges p& databas och distribueras till 
projektskolorna. Program för cirkulationskontroll uppharidlas. 
Under läsaret introduceras arbetet bland lärare och elever. 

Vt -93 Mjukvara inhandlas. Lärare utbildas att använda de nya 
informationskällorna. Nya inköpsrutiner och metoder vad gäller 
läromedel/biblioteksmateria[ utvecklas. 

L& Undervisningsplaneringen förändras och anpassas till det nya 
1993-94 informationsinhamtandet. 

Arbetssättet införs generellt. 

Ht -94 Arbetssättet konsolideras. 
Studiebesök anordnas fBr lärare fran andra skolenheter 

M -95 Studiedagar anordnas fBr Särare fran andra skolor. 
Ht -95 Utvärderingen avslutas. 

7. Projektledning. 

Lansbiblioteket leder projektet. En av konsulenterna avdelas att leda detla 
p3 halvtid under tre Ar. 

Erfarenheter frAn det tidigare arbetet visar att det finns stora behov av 
radgivning och samtal med skolledning, Iäi-arlag av olika slag och elever. 
Projekttid och projektledarens lid har beräknats utifran dessa erfarenheter. 
Projektledaren ansvarar for projektet och informerar hade skolor och 
folkbibliotek. 

Radgivning, samtal och konkret arbete p3 skolorna kommer att vara viktiga 
bestandsdelar i arbetet. Projektledaren arbetar dessutom hela tiden som 
informatör till andra skolor som ar intresserade av förändringar. 
Projektledaren haller kontinuerlig kontakt med utvarderaren. 



8. Utvärdering. 

Utvärderingen sker i samarbete med Iarare/forskare vid Bibliotekshögskolan 
i Boras. Huvudintresset för utvärderingen fokuseras p& samspelet mellan 
undervisningen och skolbiblioteken. Hur och i vilken grad kan 
modellbibliotekens nya resurser som förstärkt personal, biittre 
materialsamlingar och ny teknik för informationssökning höja kvalitén p3 
skolarbetet? Vilka hinder finns i arbetet? Har projektet funnit lösningar p& 
sadana hinder och problem? 

För att ta reda p3 detta skall följande undersekas: 

a) Vilka arbetsuppgifter har eleverna fatt i sina studier. Hur har det 
självständiga arbetet lagts upp? 

b) Vilket nyi-t material har förvärvats till skolbiblioteket: litteratur, tidskrifter, 
databaser ... ? 
Hur har basbiblioteken fungerat? Hur har bibliotekens s8ksystem (kataloger, 
databaser m m) skapat eller hindrat tillgänglighet i materialet? 

c) Arbetsformer 
i planeringsskedet: Iarare, bibliotekarie, elever 
i klassrummet: samspelet Iarare, elever, bibliotekarie 
i biblioteket informationssökningsfasen. 
Särskilt granskas elevaktivitet. Hur arbetar eleverna sjalvstandigt? Hur kan 
de ta ansvar för sina studier? 
Vilka handledningsinsatser kravs? Av Israre? Av bibliotekarie? 

d) Insatser: lärartid, bibliotekarietid, materialkostnader, utrustnings- 
kostnader? 

e) Granskning av modellbibliotekens informations- och demonstrations- 
satsningar. Hur görs de? Vem ansvarar? Vem kommer p3 studiebesök? 
Vad kostar detta i insats? Vad vacker sikskilt intresse? 

Metoder för utvärderingen kornmer att besta av studiebesök vid skolorna, 
da Iarare och elever intervjuas om arbetet. Skolbiblistekcirier intervjus 
ocks3. Ämnen för intervjufragor kretsar kring ovannämnda fragor a) -c). 
Dessutom granskas exempel pa elevernas arbetsresultat i form av 
redovisningar och prov. 
Utvarderarens insamlade data och skolornas egen dokumentation smlac  
och bearbetas. Materialet analyseras enligt en modell i form av en taxonomi 
för bibliotekets roll i undervisningen (graden av curriculum involvement. Se 
Limberg: P2 jakt efter den skolbiblioteksidé som flyr oss // Biblioteksbladet 
1987:5/6. Bifogas) 
Ett annat varderingskriterium är huruvida biblioteket använts för självständigt 
arbete i manga olika skolamnen, inte snävt i svenskans 
litteraturundervisning. 



Tid plan 

Ar I 
I projektets inledningsskede görs en checklista upp, som hjälper personalen 
p& varje projektskola at& själva dokumentera sitt arbete. Denna 
dokumentation är ett viktigt underlag för utvärderingen. 

Varje skola besöks 1 dag för en kartläggning av utgangslaget för projektet. 
Kartläggningen gäller f~rvantningarna vid skolan bland berörd personal. Den 
galler ocksa skolbibliotekslokalen och medier/läromedels- samlingar. Vid 
dessa första besök gar man ocksa igenom checklista för skolornas egen 
dokumentation för genomgang. 

Ar 2 
Projektskolorna besöks 2 ggr 

Ar 3 
Projektskolorna besöks 2 ggr. 
Projektet beräknas avslutas vt 1995. Sommaren och hösten 1995 används 
för sammanställning och analys av hela utvarderingsmaterialet. Rapport 
färdigställs under hösten 1995. 

Under hela projekttiden halls regelbunden kontakt med projektledaren i 
Örebro. 



8. Kostnadssammanstäilning. 

Projektledning. 

Projektledare ht 1992 - vt 1995. 
Arslön la 92/93 
II ia 93/94 
II ia 94/95 
Resor 

Summa 

Utvärdering. 

Tid för planering av utvärdering och utformande av checklista 
för dokumentation 5 dagar. 
Tid för skolbesök för första kartläggning 5 dagar. 
Skolbesök 2 ggr/Ar x 5 projektskolor x 3 ar = 30 dagar = 
= 1,5 arbetsmanader. 
Tid för sammanställning och analys av utvärderingsmaterial och 
författande av rapport 2 manader. 

Summa 4 manader a 20.000 + lönekostnadcpaslag 423 % 
Resor Göteborg - Örebro och inom Örebro Ian 
Högskolan i BorAs (administration och kontor) 13 % 

Summa 

fördelade pA 
Ar 1 
Ar 2 
Ar 3 

Tekni kstöd 

Artikelsök 5 x 8.000:-- 
Uppslagsverk pa CD 5 x 6.000:-- 
Annan litteratur, tidskrifter 
Prenumeration pA andra för skolorna 
intressanta databaser t ex Skolsök 
inkl utbildningskostnader 
5 X 30.000:-- 

Uppdatering av eget bestand, programmering 
och inläggning av basbibliotek, inköp w 
programvara för cirkulationskontroll 

Summa 

Totalram 



FORTECKNING OVER SKOLOR SOM DELTAGIT 1 
PROJEKT MODELESKOEBIBLIOTEK OREBRO LAN 

Hammars skola i Askersunds kommun 
låg- och mellanstadium, skolbibliotek kombinerat med 
folkbiblioteksfilialen, drygt I00 elever 

Sörbyskolan i Almby-Norrbyis kommundel i 0rebro kommun 
lag- och niellanstadium, bibliotek som servar både f6rskola och skola 
ca 165 elever 

Mikaelskolan i Mikaels kommundel i Orebro kommun 
mellan- och högstadium, kombinerat folk- och skolbibliotek 
ca 400 elever 

Vialundskolan i Kumla 
högstadium, renodlat skolbibliotek, ca 375 elever 

Bregårdsskolan i Karlskoga 
gymnasium, renodlat skolbibliotek, ca 650 elever 

Fellingsbro folkhögskola 
renodlat skolbibliotek, drygt 100 elever 




