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Inledning 

De allra flesta skolor i Sverige är idag utrustade med någon form av skolbibliotek. 

Kvalitén på dessa vad gäller resurser, bemanning, användning och integrering i den 

övriga verksamheten på skolorna tycks dock variera kraftigt. Allt för ofta framträder 

bilden av skolbiblioteket som blott en lånecentral, ett uppehållsrum dit man går för att 

läsa och ibland låna en bok. Synen på kunskapens, lärandets och informationens 

funktion och plats i samhället har dock förändrats mycket under senare år. Man talar 

idag om ett informations- och kunskapssamhälle i vilket förberedelse för det livslånga 

lärandet är det högsta målet för skolornas verksamhet. Skulle då inte skolbiblioteket 

kunna vara så mycket mer än en lånecentral? Varför inte ett mediacentrum, ett nav i 

skolans verksamhet? 

År 1999 gav regeringen i uppdrag åt Skolverket att utarbeta förslag till mål och 

modeller för införandet av projektarbete i gymnasieskolan och den gymnasiala 

vuxenutbildningen.1 Som ett resultat av detta åläggs i år samtliga avgångselever, vilka 

påbörjat gymnasieutbildning efter den 1 juli 2001, att genomföra det s.k. 

Projektarbetet 100p.2 Detta större undersökande arbete i projektform tycks nu, i alla 

fall vid första anblicken, tyda på en potentiellt förändrad situation för de svenska  

gymnasiebiblioteken. Om inte annat borde reformen utgöra en utmärkt möjlighet för 

biblioteken att profilera sig på skolorna och med ny kraft framhäva vad de har att ge.  

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i detta nyligen införda 

Projektarbete, undersöka hur några representanter för de tre yrkesgrupperna 

                                                 
1 Projektarbete i gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen: Redovisning av 
regeringsuppdrag, givet 1999-04-02 (U1999/1117/S) och 1999-12-16 (U1999/4469/S) sid. 2 
URL: http://www.skolverket.se/pdf/regeringsuppdrag/gymproj.pdf [2003-05-11]. 
2 FAQ – Svar på vanliga frågor om projektarbete, sid. 1 
 URL: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/projektarbete/faq.shtml [2003-05-11]. 
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skolledare, lärare och bibliotekarier ser på och använder biblioteken på några svenska 

gymnasieskolor. 

Frågeställningar 
I denna uppsats kommer följande frågeställningar att undersökas:  

• Vad anser de olika yrkesgrupperna vara bibliotekets funktion på skolan?  

• Hur uppfattar de olika yrkesgrupperna termen informationskompetens? 

• Hur använder sig lärarna av biblioteket i sin undervisning? 

• Vilka är tankarna bakom införandet av Projektarbetet 100p? Vilka eventuellt 

nya krav medför det för skolpersonal och elever? 

• Hur har skolbibliotekarier, lärare och skolledning gått till väga för att 

förbereda Projektarbetets införande och har dessa förberedelser varit 

tillräckliga? 

• Har någon förändring i synen på skolbiblioteken skett sedan Projektarbetet 

100p introducerades? Vilka eventuella möjligheter till profilering av 

skolbiblioteket för det med sig? 

Metod och avgränsningar 

Intervjumetod 
Med tanke på uppsatsens syfte har det uppfattats som tämligen oumbärligt att 

använda sig av en undersökningsmetod baserad på intervjuer med påföljande analys. 

Intervjuer har  således genomförts med skolbibliotekarier, lärare med anknytning till 

Projektarbetet i egenskap av handledare samt representanter för skolledningen på tre 

utvalda skolor. För att underlätta såväl intervjuerna som det efterföljande 

analysarbetet har bandspelare använts. Intervjuerna har sedan transkriberats, för att 

möjliggöra analys, och grupper av åsikter eller beskrivningskategorier har försökt 

identifieras och jämföras. 

Då syftet med uppsatsen delvis har varit att utröna huruvida inställningen till 

skolbiblioteket skiljer sig mellan de olika yrkesgrupperna har det tyckts lämpligt att 

eftersträva anonymitet för de intervjuade individerna. Således har i texten 

benämningar som skola 1, skola 2, bibliotekarie 2 o.s.v använts.  

För att möjliggöra en jämförande analys mellan de olika yrkesgrupperna, har 

merparten av intervjufrågorna varit desamma för såväl bibliotekarier, lärare och 
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skolledare. Intentionen har även varit att, så långt detta varit möjligt, ställa frågorna i 

samma ordning vid alla intervjutillfällen. 

Struktureringsgraden på intervjufrågorna har försökt hållas låg. Detta på grund av 

en önskan att de som intervjuas skall kunna svara så fritt som möjligt på frågorna. Ett 

undantag från detta är de frågor vilka har till syfte att utröna hur den rådande 

situationen ser ut vad gäller biblioteksresurser på de undersökta skolorna. Frågor om 

sådant som mediaanslag, öppettider, bemanning, fortbildning, datorer och dylikt har 

således givits en högre grad av strukturering. 

Undersökningsmaterialet 
Då utrymmet i en magisteruppsats är begränsat har undersökningsmaterialet skurits 

ner till tre skolor för ett sammanlagt antal om nio intervjuer. Detta innebär förstås att 

denna undersökning inte kan sägas vara heltäckande eller ge en representativ bild av 

hur det ser ut på samtliga svenska gymnasieskolor. En förhoppning med detta arbete 

är dock att kunna visa på hur det kan se ut ute på skolorna, vilka beteenden, 

värderingar och föreställningar som kan förekomma rörande skolbiblioteken och 

deras användning.  

Ambitionen har redan från ett tidigt stadium varit att identifiera, undersöka och 

jämföra tre olika kategorier av skolbibliotek. Efter smärre omarbetningar under 

arbetets gång är de slutgiltiga bibliotekstyperna som följer: 

• Bibliotek centralt beläget i en större gymnasieskola, bemannat med en 

heltidsanställd bibliotekarie samt en heltidsanställd assistent. 

• I gymnasieskola centralt beläget bibliotek, bemannat med en ensam 

heltidsanställd bibliotekarie. 

• I gymnasieskola centralt beläget bibliotek, bemannat med två heltidsanställda 

bibliotekarier och en halvtidsanställd assistent. 

Kategori tre utgjordes ursprungligen av en skola utan ett eget, inom skolan beläget  

bibliotek. Tanken var att en sådan skola skulle kunna ge svar på frågan huruvida 

Projektarbetet 100p överhuvud är genomförbart endast med hjälp av externa 

bibliotek. Förhoppningen att kunna undersöka denna kategori har under arbetets 

gång tvingats överges då samtliga gymnasieskolor i urvalsområdet kring Uppsala och 

Stockholm, vilka vid denna tidpunkt var utan eget bibliotek, antingen var i färd med 

att bygga upp ett sådant och/eller var av typen fri- eller företagsägda skolor. Kategori 

tre har p.g.a. detta svängt i en motsatt riktning och utgörs således i nuläget av ett 

bibliotek med två heltidsanställda bibiliotekarier och en assistent med 
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halvtidsantällning. Ytterligare förklaring till beslutet att basera urvalet av skolor på 

dessa kategorier förs nedan i avsnittet Loertschers taxonomier. 

Centrala begrepp och tidigare forskning 

Projektarbetet 100p3 
I regeringens uppdrag till Skolverket daterat den 22 april 1999 (U1999/1117/S) 

ingick en uppmaning att utarbeta förslag till mål och modeller för införandet av 

Projektarbetet i gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. I ett senare 

uppdrag från regeringen daterat den 16 december 1999 (U1999/4469/S) ålades 

Skolverket vidare att redovisa hur de planerat genomföra insatser för införandet av 

Projektarbetet på gymnasieskolans nationella- och specialutformade program.  

Under 1999 och 2000 uppfyllde Skolverket genom diskussioner med experter 

och avnämargrupper detta uppdrag. Mål för Projektarbetet formulerades och en 

generell modell med projektexempel ställdes upp. De experter vilka rådfrågades var 

av typen yrkesverksamma lärare, skolledare samt personer med anknytning till 

högskolan. Avnämargrupperna bestod bl.a. av representanter från KTH, Stockholms 

universitet, Kommunförbundet, LO, Byggnadsindustrins yrkesnämnd och 

Handelsanställdas förbund med flera. Förslagen låg vidare uppe på Skolverkets 

hemsida mellan december 1999 och februari 2000 med en uppmaning till 

intresserade parter att lämna synpunkter.4 
I Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om kursplan för projektarbete i 

gymnasieskolan, (SKOLF nr. 2000:162) definieras syftet med Projektarbetet 

100p:  

[P]rojektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett 
större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att 
tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en 
studieinriktning.5 

I samma text formuleras även målen för Projektarbetet. Eleven skall enligt dessa mål: 

kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem, 

                                                 
3 100 gymnasiepoäng motsvarar cirka fyra veckors heltidsarbete. 
4 Redovisning av regeringsuppdrag, (U1999/1117/S) och  (U1999/4469/S), s. 3. 
5 Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om kursplan för projektarbete i gymnasieskolan, (SKOLF nr. 
2000:162) URL: http://www2.skolverket.se/skolfsext/ [2003-05-11], s. 2. 
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kunna välja relevant material samt relevanta redskap, 

kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna, 

kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen, 

kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren, 

kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda 
uppgiften eller det valda problemet, 

kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till 
slutprodukt, 

kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat.6 

I Skolverkets skrift FAQ: svar på vanliga frågor redogörs för orsakerna till 

införandet av Projektarbetet. Här menar man att regeringens intentioner med 

Projektarbetet utgått ifrån en önskan att införa ett examensarbete inom 

gymnasieskolan. Det huvudsakliga syftet med Projektarbetet tycks således vara att ge 

eleven en chans till fördjupning inom ett eller flera ämnesområden vilka är centrala för 

det gymnasieprogram som eleven valt. ”Helst skall projektarbetet motsvara en 

verklig arbetsuppgift och fungera som en avslutande sammanfattning av vald 

program-/studieinriktning.”7 Ett annat skäl som man hänvisar till är själva 

projektarbetsformen i sig, en arbetsform som blir allt vanligare i arbetslivet. 

”Projektarbete är tänkt att ge gymnasieelever en sådan erfarenhet och kompetenser 

som är värdefulla för framtida studier och arbetsliv.”8 

Ovan nämnda texter; SKOLF nr. 2000:162, Redovisning av 
regeringsuppdrag samt Skolverkets FAQ ger tillsammans en tydlig och tämligen 

heltäckande bild av tankarna bakom Projektarbetet. Några andra texter förtjänar 

dock att omnämnas. Lars Benon och Marianne Feldt höjer i artikeln Projektarbetet 
ger nya möjligheter ett varningens finger och poängterar att Projektarbetet, för att 

det skall få sina tänkta resultat, inte kan ses som en isolerad uppgift om 100p.9 Inför 

arbetet med denna uppsats har även en rad projekthandledningar riktade till lärare 

och elever studerats; Jan Andersson och Nils-Göran Mattssons 
                                                 
6 SKOLF nr. 2000:162, s. 3. 
7 FAQ, sid. 6. 
8 FAQ, sid. 7. 
9 Projektarbetet ger nya möjligheter – den får inte bli ett nytt utökat specialarbete!, 
URL: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/projektarbete/tankeverk_3.shtml [2003-05-
11]. 
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Projektarbetsboken (2001), Jan K Hoels Projekt I praktiken: elevbok i 
projektarbete för gymnasieskolan (2001) samt Skolverkets texter Projektarbete: 
kursplan, betygskriterium och kommentarer (2000) och Sammanhang och 
samspel – tankar om projektarbete (2002). 

Skolbibliotek 
Skolbibliotek definieras i en rapport från Statens kulturråd med titeln Skolbibliotek i 
Sverige som; ”den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns 

resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera 

information och läsupplevelser av alla slag.”10 Sedan 1962 är det vidare obligatoriskt 

för varje skola i Sverige att ha ett skolbibliotek.11 Trots detta verkar, som sagt, 

kvalitén på skolbiblioteken variera kraftigt från skola till skola. Marianne Steinsaphir 

konstaterar i ledaren till Biblioteksbladet nr. 9 2002, ett temanummer om 

skolbibliotek, att ”[...] kvantitativt och kvalitativt är olikheterna enorma. Fungerande 

skolbibliotek upp till gymnasienivå är långt ifrån självklara.”12 Ordföranden i Svensk 

biblioteksförening Joneta Belfrage konstaterar vidare i idéskriften Biblioteksplaner 

att skolbiblioteken i Sverige ofta har en ”[...] förskräckande låg standard [något som] 

gäller såväl grundskolans som gymnasieskolans bibliotek [...].”13 

Hur kommer det sig då att skillnaderna är så stora? Möjligen står svaret att finna i 

de lagar och föreskrifter vilka reglerar skolbiblioteken? I 5 § bibliotekslagen  fastslås 

om skolbibliotek att det ”[i]nom grundskolan och gymnasieskolan skall [...] finnas 

lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och 

litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.”14 Detta kan 

med rätta uppfattas som en tämligen tänjbar paragraf som lämnar en hel del öppet för 

egen tolkning. I vår rådande Skollag (1985:1100) vilken skall ställa upp 

grundläggande bestämmelser om skolverksamheten i Sverige, står ingenting om 

skolbibliotek.15 Inte heller i den nu gällande Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo 94) tas skolbiblioteken upp i någon större utsträckning. Enda 

gången de nämns är i samband med rektorns ansvar då det slås  fast att det ligger på 

denne att ”[...] skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 
                                                 
10 Malin  Ögland, Skolans bibliotek: Om att utveckla sammarbetet skolbibliotek och arbetslag, 
URL: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/las_skriv/pdf/Skolans_bibl.pdf [2003-05-
11]. 
11 Louise Limberg, Skolbibliotek för kunskap och skapande: Ett idé- och servicematerial för lärare och 
bibliotekarier i undervisningen, (Stockholm 1990), sid. 13. 
12 Marianne Steinsaphir, ”Förord”,  Biblioteksbladet, nr. 9 (2002), sid. 2. 
13 Joneta Belfrage, ”Biblioteksplaner – till vad och för vem?” Biblioteksplaner – en idéskrift, red. 
Peter Axelsson (Stockholm, 2001), sid. 8. 
14 Bibliotekslag (1996:1596), URL: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM. 
15 Skollag (1985:1100), URL: http://www.jit.se/lagbok/9851100t.html. 
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läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.”16 Igen, inte speciellt 

konkreta instruktioner om vilka krav som ställs på skolorna vad gäller 

skolbiblioteken. Med andra ord tycks planering och bedrivande av 

skolbiblioteksverksamhet i mycket handla om egen tolkning, prioritering och intresse 

från de ansvarigas sida. Detta är en slutsats som ofta återkommer i den tidigare 

forskningen om skolbibliotek. 

Skolledningens betydelse för biblioteket tas bl.a. upp av Monica Nilsson i 

hennes Skolbiblioteket: skolans informationscentrum (1998). Texten är byggd 

kring en ingående beskrivning av Beringsskolan i Örkeljunga, vilken författaren 

uppfattar som något av en mönsterskola vad gäller satsning på skolbibliotek. Nilsson 

slår i denna bok fast att man från regeringshåll inte i någon större utsträckning fokuserat 

på vikten av fungerande skolbibliotek. Vissa tendenser till ett ökat intresse tycker hon 

sig dock kunna skönja och hänvisar då speciellt till Utbildningsutskottets betänkande 

Vissa skolfrågor 1994/95:UbU2 vilket hon menar poängterar skolbibliotekens roll 

på ett tydligare sätt än Lpo 94. I detta slås bl.a. fast att: 

I läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna [...] sägs att 
eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde 
och en snabb förändringstakt. Därför understryks att studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap är viktiga. Eleverna skall få möjlighet att ta initiativ 
och ansvar, och de skall också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och lösa problem. [...] Utskottet finner anledning att poängtera 
skolbibliotekens roll för att kunna tillgodose dessa syften. Kommunerna har det fulla 
ansvaret för skolans verksamhet och bestämmer därmed mål och ambitionsnivå för 
skolbiblioteksverksamheten. Det kan då enligt utskottet vara ändamålsenligt att även denna 
ingår i kommunens samlade biblioteksorganisation. [...] Utskottet vill i samanhanget erindra 
om rektors övergripande ansvar för verksamheten. I läroplanerna har det slagits fast att 
rektor har ansvaret för utformningen av skolans arbetsmiljö så att eleverna får tillgång till 
handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 
utveckla kunskaper. Sådant stöd kan t.ex. vara bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.17 

Värt att notera i detta citat, utöver emfasen på skolbiblioteken, elevernas rätt till 

kreativt lärande och rektors ansvar är utskottets rekommendation att samordna 

biblioteksverksamheten inom kommunen. Denna syn på samordning, och i 

förlängningen den påverkan som dylika samordnare på kommunal och länsnivå kan ha 

på bibliotekens situation i skolorna, är också något som återkommer i den tidigare 

forskningen. Intressant att notera är också frånvaron av några mer konkreta 

bestämmelser eller krav på vad ett skolbibliotek skall uppfylla. Istället talar man blott 
                                                 
16 Lpo 94, URL: http://www.skolverket.se/pdf/lpo.pdf [2003-05-11]. 
17 Monica Nilsson, Skolbiblioteket: Skolans informationscentrum, (1998), s. 14. 
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om ett bestämmande av ambitionsnivå. Detta noterar också Nilsson och nämner i 

sammanhanget situationen i Danmark som mer eftersträvansvärd. Där har 

Undervisningsministeriet givit ut handboken Skolebiblioteker og undervisning 
(1996) i vilken man tydligt slår fast vilka krav som skall ställas på ett modernt 

skolbibliotek.18 

Birgitta Edvardsson och Ingela Lindström undersöker i sin magisteruppsats 

Skolbiblioteket som resurs – långt borta eller nära? (1997) nio skolor i 

Västmanlands län med ambitionen att utröna vilka olika faktorer som påverkar 

skolbiblioteken. I sitt arbete kommer Edvardsson och Lindström fram till ett antal 

intressanta slutsatser. Här befästs bl.a. åter igen vikten av skolledningens inställning till 

skolbiblioteken. ”[D]e skolor där skolledaren har en positiv syn på skolbiblioteket 

och har idéer och visioner om dess utveckling är de skolor där biblioteken har en 

självklar roll i skolan.”19 Vidare poängterar författarna också vikten av samordnare 

som kan påverka skolledarna. Exempel på samordnare som tas upp är barn- och 

skolbibliotekskonsulenten och länets skolbibliotekscentral. Edvardsson och 

Lindström menar vidare att forskning och debatt kan sägas ha mycket liten direkt 

påverkan på skolbiblioteken. Detta eftersom ingen av skolledarna i deras 

undersökning säger sig ha tagit del av skolbiblioteksdebatten eller någon forskning i 

ämnet.20 

Informationskompetens 
Informationskompetens är ett begrepp vilket blivit väl utforskat inom ämnet 

Biblioteks- och informationsvetenskap och definitionerna är därför många. 

Begreppet, som är en översättning från engelskans Information Literacy fördes på 

allvar in i den svenska forskningen genom Jan Hagerlids Studenternas bibliotek 

(1996). I denna BIBSAM-rapport om högskolorna i Sverige definierar Hagerlid 

termen som; ”förmågan att söka, kritiskt värdera och kreativt utnyttja information.”21 

Redan så tidigt som 1974 framträdde dock termen i amerikansk forskning och 

betydelsen av informationskompetens har med tiden utvidgats och omformats i flera 

steg. Denna uppsats kommer inte att gå in i detalj på denna uppsjö av teorier. Med 

tanke på syfte och begränsningar har istället ett smalare fokus lagts på 

                                                 
18 Nilsson, (1998), s. 15. 
19 Birgitta Edvardsson, Ingela Lindström, Skolbiblioteket som resurs – långt borta eller nära? En 
undersökning av nio skolor i Västmanlands län. Magisteruppsats i biblioteks - och 
informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan, Borås, nr 1997:65, sid. 85. 
20 Edvardsson, Lindström, (1997) sid. 85ff. 
21 Jan Hagerlid, Studenternas bibliotek (förenklad html-version) 
URL: http://www.kb.se/bibsam/utredn/sbfulltext.htm [2003-05-11], sid. 13 
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informationskompetens. De pedagogiska aspekterna av termen, hur den kan 

relateras till lärarkåren och hur undervisning i informationskompetens bör utformas 

inom skolvärlden har uppfattats som det viktigaste i sammanhanget.  

Av speciellt värde för denna undersökning har varit Dorothee Grelles 

magisteruppsats Informationskompetens – medel till möjligheter? (2001). I detta 

arbete undersöker författaren hur det ser ut med informationssökning och 

informationsanvändning vid gymnasielärarutbildningen vid Uppsala universitet. Grelles 

uppsats är speciellt intressant för denna undersökning eftersom hon i sin genomgång 

av informationskompetens gör just en speciell koppling till, och resonerar utifrån den 

pedagogiska aspekten av termen. Grelle hänvisar här till ett antal undersökningar som 

alla knyter samman informationskompetens och pedagogik. En mycket tidig definition 

av informationskompetens och en som blivit grundläggande för senare forskning på 

området är den som formuleras i ALA´s (American Library Association) rapport från 

1989. Informationskompetenta personer är enligt denna sådana som 

[...] know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find 
information, and how to use information in such a way that others can learn from them. 
They are people prepared for lifelong learning, because they can always find the 
information needed for any task or decision at hand.22 

Denna definition tycks alltså, som Grelle också påpekar, sätta en mycket tydlig 

pedagogisk prägel på termen informationskompetens. Informationskompetens är alltså 

inte bara en förutsättning för att individen själv skall kunna fungera i 

informationssamhället. Det är också en förutsättning för att man i rollen som lärare 

skall kunna fostra elever till självständiga individer redo för ett livslångt lärande. 

Grelle hänvisar vidare till den skotska biblioteksforskaren Kay Wilson. I hennes 

Information Skills: The Reflections and Perceptions of Student Teachers and 
Related Professionals (1997) slår denne fast att ”[l]ärarstudenter som inte förstår 

meningen med att söka, värdera, och använda material för egen del, som alltså inte är 

övertygade om informationens omfattande roll i sin egen vardag [...] inte heller [kan] 

lära ut dessa färdigheter”23 Samtidigt som detta påstående kan tyckas gränsa till det 

självklara visar likväl Grelles undersökning att nyutexaminerade lärare i gemen inte 

alltid har denna kompetens. 

                                                 
22 Dorothee Grelle, Informationskompetens – medel till möjligheter?: En studie om informationssökning 
och -användning vid gymnasielärarutbildningen i Uppsala, Magisteruppsats i biblioteks - och 
informationsvetenskap framlagd vid Inst. för kultur och biblioteks studier vid Uppsala 
universitet. Nr. 2001:100 (Uppsala, 2001), s. 5. 
23 Grelle, (2001), s. 18. 
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Vikten av informationskompetens för pedagoger är något som poängteras även i 

Utbildningsutskottets betänkande Vissa skolfrågor. 

Det är av stor vikt att arbetsformerna i skolan utformas så att biblioteken används flitigt. 
Enligt utskottets mening bör informationssökning och bibliotekskunskap inte ses isolerade 
utan integreras i den ordinarie undervisningen. Därför måste både lärare och elever ges 
kunskaper och färdigheter i att använda bibliotek och andra informationskällor.24 

I detta uttalande ingår som synes även en rekommendation om hur 

informationskompetens bör läras ut på skolorna. Slutsatsen att undervisning i 

informationskompetens bör integreras i den löpande verksamheten är också något 

som återkommer i forskningen på området. Flertalet forskare går så långt som att påstå 

att det är ett absolut måste för att undervisningen skall vara effektiv. Som exempel 

kan nämnas Eli Bytoft-Nyaas som i ett föredrag vid Stockholmsmässan 1998 slår fast 

att: 

[i]nformationskompetens måste bli ett mål för all utbildning: i grundskolan, på gymnasiet, på 
högskolan och på arbetsplatserna. Informationskompetens är ingenting du lär dig på en 
kurs, den kan bara utvecklas genom återkommande sökning efter litteratur och 
information.25 

Undervisning i informationskompetens kan alltså inte bedrivas vid enstaka tillfällen i 

form av utspridda kurser utan måste, för att vara effektiv och förbereda eleverna för 

det livslånga lärandet, integreras i den fortlöpande verksamheten. 

Tillsist bör även nämnas Tanja Donners magisteruppsats Det lär de sig på 
bibliotekskursen (2002).26 Uppsatsen är ett exempel på intervjubaserad 

undersökning av lärares inställningar till informationskompetens och bibliotekets roll i 

skolan. Lärarna som intervjuas är visserligen inte verksamma på gymnasienivå utan vid 

Ålands yrkeshögskola, men Donners slutsatser utgör likväl ett intressant 

jämförelsematerial för denna uppsats. 

Teoretiska utgångspunkter - Loertschers taxonomier 
Central i den internationella forskningen kring skolbibliotek är amerikanen David 

Loertscher, vars tankar och teorier kring bibliotekens användning i skolarbetet utgör 
                                                 
24 Nilsson, (1998), s. 15. 
25 Eli Bytoft-Nyaas, Informationskompetens: Ditt körkort på de elektroniska motorvägarna, 
URL: http://www.hb.se/bib/skriva/infkom.htm [2003-05-11]. 
26 Tanja Donner, Det lär de sig på bibliotekskursen, Magisteruppsats i biblioteks - och 
informationskunskap framlagd vid institutionen för ABM, estetik och kulturstudier vid Uppsala 
universit et, (Uppsala 2002). 
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grundforskning på området. För denna undersökning har Loertschers teorier från hans 

Taxonomies of the school library media program (1998), visat sig komma till stor 

användning.27 

I detta arbete har i huvudsak tre av Loertschers taxonomier använts.28 1. The 
Library Media Specialists Taxomony vilken beskriver bibliotekariens roll på 

skolan, delaktighet i planering och undervisning samt dennes marknadsföring av 

biblioteket och biblioteksfrågor. 2. The Teacher´s Taxonomy of Rescource-Based 
Teaching and Learning vilken beskriver pedagogernas / lärarnas användning av 

biblioteket i undervisningen och nivån på deras samarbete med bibliotekarien. 3. The 
Principal´s Taxonomy of Library Media Programs vilken redogör för 

skolledningens intresse för biblioteksfrågor och dess involvering i bibliotekets 

verksamhet på skolan.29 

Vad är då en taxonomi? Loertscher definierar termen som ”[...] an array of 

concepts or principles in an order reflective of difficulty, achievement, level of depth, 

or some other meaningful measure.”30 Dessa tre taxonomier beskriver förhållningssätt, 

inställningar och ambitioner hos specifika yrkesgrupper kopplade till användningen av 

skolbiblioteket, hierarkiskt ordnade i listor och numrerade från ett och uppåt. 

Generellt kan sägas att nivå ett av en taxonomi beskriver ett stadium av icke-

användande av och icke-reflekterande över skolbiblioteket. Mellanstegen beskriver 

stigande grader av användning, intresse och reflektion vilket sedan kulminerar i det 

högsta steget där yrkesgruppen ser biblioteket som en central och helt integrerad del 

av skolan och dess verksamhet. Detta betyder inte att de lägre stegen är oviktiga. 

Alla steg i taxonomierna, möjligen med undantag för de allra lägsta, är delar i en 

helhet. 

Loertscher ser, helt naturligt kan tyckas, ökade akademiska landvinningar som 

målet för bedrivandet av skolbiblioteksverksamhet.31 För att uppnå detta krävs att 

skolbibliotekets verksamhet är framgångsrik på, som han ser det, tre områden:  

• Solid warehousing Support eller Information infrastrukture (i den 

fortsatta texten hänvisad till som informationsinfrastrukturen). 

Upprätthållandet av samlingarna och en fungerande cirkulation. Bibliotekets 

                                                 
27 David Loertscher, Taxonomies of the school library media program, (2000). 
28 För kompett återgivning av de taxonomier som hänvisas till i denna text, se bilagor 4-6. 
29 Loertscher redogör i sin bok även för The Student´s Taxonomy of Resource-Based Learning. Denna 
taxonomi kommer inte att behandlas här då eleverna som grupp på skolan, på grund av 
utrymmesskäl valts bort i detta arbete. 
30 Loertscher, (2000), sid. 15. 
31 Loertscher, (2000), sid. 13. 
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material, utrustning och lokaler skall vara lättillgängliga för alla på skolan. 

Detta helst dygnet runt genom ett väl fungerande nätverk. 

• Direct Services to Teachers and students (i den fortsatta texten hänvisad 

till som direkt service). Kan beskrivas som bibliotekariens funktion av länk 

mellan teknologi / material och användare. Helt enkelt service till individer 

där bibliotekarien assisterar vid sökning och ihopsamlande av material. 

• Resource-based Teaching eller The Four LMC Program Areas (i den 

fortsatta texten hänvisad till som de fyra programmålen). Detta är kärnan i 

bibliotekets verksamhet. Att driva och förbättra de fyra programpunkterna; 

samarbete med övrig skolpersonal, läsning, ökat lärande genom 
användning av teknologi samt informationskompetens bör enligt 

Loertscher alltid utgöra högsta prioritet för biblioteket. 

Till dessa tre områden knyter Loertscher två yrkesroller.  

• The Professional Role (i den fortsatta texten hänvisad till som 

bibliotekarierollen) 

• The Technical and Paraprofessional Role (I den fortsatta texten hänvisad 

till som assistentrollen).  

De två yrkesrollerna består vardera i olika grad av olika arbetsuppgifter. Idealet, 

tycks Loertscher mena, är att bibliotekarierollen i huvudsak består av arbete med de 

fyra programmålen och assistentrollen i huvudsak av arbete med infrastrukturen och 

den direkta servicen. Loertschers resonemang kring de två yrkesrollerna handlar som 

synes mycket om vikten av en tillräcklig personalstyrka och i förlängningen 

bibliotekariens möjligheter att bedriva undervisning och samarbete med 

skolpedagogerna. Som antyddes ovan ligger detta resonemang också till grund för 

det urval av undersökningsmaterial som gjorts inför arbetet med denna uppsats. 

Ambitionen har varit att finna skolor med olika förutsättningar vad gäller 

personalresurser, med förhoppning om att ett sådant upplägg skulle ge svar på frågor 

om huruvida goda materiella förutsättningar och tillräcklig personal är nödvändigheter 

för ett effektivt skolbibliotek. Finns det ens några möjligheter för en bibliotekarie att 

utan stöd från en assistent finna tid till de uppgifter vilka Loertscher kopplar samman 

med bibliotekarierollen eller fastnar denne lätt i administrativa sysslor utan tid för 

handledning och undervisning? 
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I inledningen av boken redogör författaren för den förändring som skett i synen 

på skolbibliotek under 1900-talets senare hälft. Helt kort kan denna förändring 

sammanfattas i en jämförelse mellan det traditionella skolbiblioteket och nutidens 

mediacenter. Det förstnämnda var då en lokal rik på tryckt material och fysiskt sett 

centralt belägen i skolan men samtidigt strikt schemalagd, tyst, halvtom och 

bemannad av en ensam bibliotekarie. Det senare å andra sidan är rikt på information i 

alla former, både centraliserat och decentraliserat inom skolan samtidigt genom dess 

funktion som skolans nätverkscentral, flexibelt schemalagt med en professionell och 

tekniskt kunnig personal. Kort sagt ett myllrande lärdomslabratorium. 

Hur väl möter då egentligen den verklighet som undersöks i denna uppsats upp 

mot Loertschers föreställningar om hur de olika yrkesgrupperna bör förhålla sig till 

skolbiblioteket för bästa möjliga resultat? I denna uppsats kommer detta Loertschers 

lärdomslabratorium att agera jämförelsematerial för den egna undersökningen. För 

detta syfte har ett antal punkter, inspirerade av Loertschers taxonomier, formulerats. 

Siffrorna inom parentes indikerar vilket eller vilka av Loertschers taxonomisteg som 

agerat förebild: 

Skolledarna 

• Skolledaren försöker sätta sig in i hur ett skolbibliotek kan användas och är 

insatt i senare biblioteksforskning. (2) 

• Skolledaren visar ett genuint intresse för och kunskaper om personalen som 

bemannar biblioteket. (3) 

• Skolledaren bedriver aktiva försök att få in bibliotekspersonalen i de 

ledningsgrupper och andra forum som finns på skolan. (4) 

• Skolledaren är aktiv i sina försök att säkra bibliotekets möjligheter att 

fungera vad gäller material, datasystem och annan finansiering. (5-6) 

• Skolledaren är drivande i att utvärdera biblioteksverksamheten. (8) 
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Lärarna 

• Läraren använder biblioteket som en integrerad del i undervisningen där 

uppgifter utformas vilka kräver att eleverna använder bibliotekets resurser. 

(5) 

• Läraren experimenterar med gemensam undervisning tillsammans med 

bibliotekspersonalen där man söker nya vägar för att genom samarbete 

utforma effektivare inlärningsmodeller. (6) 

• Läraren bedriver naturligt och fortlöpande sammarbete med bibliotekarierna 

där man tillsammans planerar, bedriver och utvärderar inlärningsprocesser. 

(7) 

Bibliotekarierna 

• Bibliotekarien driver ett bibliotek vilket innefattar en smidig fungerande 

informationsinfrastruktur samt agerar länk mellan användarna och denna. (2-

3) 

• Bibliotekarien bedriver informell planering, oftast under snabba möten i 

fikarum och korridorer, tillsammans med lärare och elever vad gäller 

användandet av biblioteket. (5) 

• Ihopsamlande och förberedande av material görs på begäran från lärare inför 

klassarbeten. (6) 

• Bibliotekarien agerar profet för användandet av skolbiblioteket i 

undervisningen och bedriver aktiv marknadsföring. (7) 

• Bibliotekarien är drivande i verksamheten kring de fyra programmålen; 

samarbete med övrig skolpersonal, läsning, ökat lärande genom användning 

av teknologi samt informationskompetens.  (8) 

Utifrån egen tolkning av de olika taxonomierna har de viktigaste ingredienserna i var 

och en identifierats, i vissa fall formulerats om och sedan sammanställts i dessa tre 

nya checklistor. Syftet med detta är att skapa ett antal sammanhållande punkter runt 

vilka redovisningen av den egna undersökningens kan kretsa. 
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Undersökning 

Efter en kortare introduktion av de undersökta biblioteken med tillhörande  

informanter, kommer inledningsvis att redogöras för hur användningen av dessa 

bibliotek ser ut idag, eller rättare sagt, hur de olika yrkesgrupperna uppfattar att 

biblioteket används. I samband härmed kommer också att sägas något om hur dessa 

informanter uppfattar bibliotekens plats eller status på de undersökta skolorna. Efter 

detta kommer under rubriker som skolledarna, lärarna och bibliotekerierna, de olika 

yrkesgruppernas användning av, intresse för och kännedom om biblioteken att 

undersökas med hjälp av de kontrollpunkter som redogjorts för ovan. Om 

undersökningsavsnittet kan sägas försöka redogöra för hur skolbibliotekens situation 

ser ut idag och vad som framkommit under intervjuerna, så kan efterföljande avsnitt, 

jämförande analys, sägas försöka reflektera över detta och ge en bild av hur 

situationen skulle kunna se ut om verkligheten vore en annan. Vad gäller citat i den 

resterande uppsatsen bör uppmärksammas att text inom citattecken, liksom 

uttalanden om informanternas åsikter utan medföljande not, alltid hänvisar till intervju 

med den informant som för tillfället omtalas. Uttalanden vilka inte härstammar från 

dessa intervjuer, har försetts med not vilken informerar om källan i fråga. 

Allmänt om biblioteken, informanterna, nyttjande och 
uppskattning 

Skola 1 
Den intervjuade representanten för skolledningen på skola 1 är en av fyra rektorer 

och är bl.a. anvarig för Projektarbetets införande på skolan. Samtidigt är hon 

tämligen nytillsatt på posten och hade med anledning därav svårigheter att svara på 

vissa frågor. Praktiska frågor om biblioteket, exempelvis rörande öppettider, personal 

och anslag hade hon antingen ingen kunskap om eller tämligen osäker sådan. Mer om 

detta nedan. 
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Representanten för lärarkåren på skola 1 undervisar i ämnena samhällskunskap, 

historia och teknik-människa-samhälle, har gymnasielärarexamen samt har varit 

verksam som lärare i tre år, samtliga vid denna skola. 

Den intervjuade bibliotekarien på skola 1 har i utbildningsväg en fil-kand 

bestående av svenska, historia och statsvetenskap, samt två års biblioteksutbildning i 

Borås. Utöver detta har hon ingen formell pedagogisk skolning. Posten som 

bibliotekarie har hon innehaft i ca. två år och var innan dess verksam som 

kommunbibliotekarie under många år. 

Det totala antalet elever på skola 1 uppgår till ca. 2.300 varav ca. 800 studerar 

vid komvux. Skolans bibliotek har öppet 08.00-16.30 måndag till torsdag och 

08.00-15.00 på fredagar. Till ytan är detta bibliotek väl tilltaget med en golvyta på ca. 

550 kvadratmeter. Bibliotekets bestånd uppgår till 21.400 volymer, 63 

prenumerationer och nio databasprenumerationer. Det totala antalet datorer i 

biblioteket uppgår till tolv, varav nio vigda till  internet, en till sökning i den egna 

katalogen och två till artikelsökning. Vad gäller antalet besökare per dag vågar 

bibliotekarien inte riktigt uttala sig eftersom man aldrig haft någon räknare i dörren. 

Skola 2 
Skolledaren på skola 2 är blott skolledare på en fjärdedels tjänst och ägnar de 

resterande tre fjärdedelarna åt en lärartjänst. Som ledare för sitt arbetslag har hon 

bl.a. hand om personalfrågor, elevnärvaro och sitter med i skolans ledningsgrupp med 

de andra arbetslagsledarna. 

Den intervjuade ämnesläraren på skola 2 undervisar i naturkunskap, matematik 

och kemi, har examen från lärarhögskolan och har arbetat som lärare i sammanlagt 

tre år. 

Bibliotekarien på skola 2 har examen från bibliotekshögskolan och säger sig 

sakna formell skolning i pedagogik, förutom den som ingick i 

bibliotekarieutbildningen. Han har i nuläget varit anställd på skolan i cirka sju månader 

och arbetade innan dess på ett annat skolbibliotek. Bibliotekarie 2 har även 

erfarenhet av arbete med ungdomar på folkbibliotek. 

På skola 2 går omkring 500 elever och biblioteket räknar med ett genomsnittligt 

besökarantal om ca. 150 personer / dag. Biblioteket håller öppet alla skoldagar 

mellan 08.00 och 16.00. Till ytan är det relativt litet med sina ca. 100 kvadratmeter 

och håller ett totalt bestånd på 10.873 volymer, 40 prenumerationer och sex 

databasprenumerationer. Antalet datorer i biblioteket uppgår till tio stycken. 
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Skola 3 
Skolledaren på skola 3 är biträdande rektor och är bl.a. ansvarig för Projektarbetets 

införande på skolan. 

Ämnesläraren på skola 3 är utbildad gymnasielärare och undervisar i psykologi, 

religion och matematik. Han har hitintills arbetat som gymnsielärare i ett och ett halvt 

år och arbetade innan dess som mellanstadielärare i sex månader. 

På skola 3 arbetar som tidigare nämnts två heltidsanställda bibliotekarier. Den av 

de två som intervjuats inför denna undersökning är i grunden utbildad förskolelärare 

med fem års yrkeserfarenhet, men har senare även erlagt examen i Biblioteks- och 

informationsvetenskap. 

På skola 3 har biblioteket öppet mellan 08.00 och 16.00 på måndagar, tisdagar 

och torsdagar, mellan 08.00 och 14.30 på onsdagar samt mellan 08.00 och 15.00 på 

fredagar. Bibliotekets totala yta uppgår till ca. 250 kvadratmeter och rymmer ett 

bestånd på 12.938 volymer, 49 prenumerationer och tio databasprenumerationer. 

Antalet datorer i lokalen uppgår till tolv stycken totalt, varav sju med internetåtkomst 

och en för användning av CD-rom. Det genomsnittliga antalet besökare per dag 

uppskattas till ca. 850 st.. Detta utav skolans totala antal elever på ca. 1.500.  

Bibliotekens funktion och status 

Användning 
Den intervjuade läraren på skola 1 slår inledningsvis fast att deras skolbibliotek har 

många funktioner. Eleverna använder det till att söka information, som en mötesplats, 

för att läsa tidningar och för att använda datorerna. Bibliotekets viktigaste funktion, 

menar han, är att erbjuda material för olika självstudier. I detta är 

bibliotekspersonalens funktion dubbel. För det första handlar det om att sköta 

samlingarna, ”att hålla koll på att allt står där det skall och att visa på eleverna var 

materialet står som dom själva sökt upp i datorn” och för det andra att serva eleverna 

med praktiska detaljer som t.ex. kopiering. I sista hand är bibliotekariernas funktion 

att hjälpa eleverna att söka material. Detta är en prioriteringsordning som 

bibliotekarierna själva vill se, menar han, eftersom de inte har tid att utföra 

”beställningsuppdrag”. Att utföra sådana uppdrag ligger helt utanför bibliotekariens 

jobb, skall endast vara förbehållna enstaka svaga elever och i sådana fall ligga på 

lärarens ansvar. Lärare 1 tycks således sammanfattningsvis uppfatta bibliotekariernas 

funktion som att primärt sköta och bistå med en informationsinfrastruktur, se till att 

materialet står på rätt ställe och sekundärt att ägna sig åt direkt service med inriktning 

på mer praktiska göromål som kopiering. Resonemanget hos lärare 1 kan här med 

rätta uppfattas som mycket intressant i sig. Än mer intressant blir det dock när det 
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jämförs med hur bibliotekarien på skola 1 ser på bibliotekets funktioner. För det 

första, menar denne, har biblioteket en informationssökande funktion. Denna är den 

oslagbart viktigaste funktionen i vilken även ingår att eleverna lär sig en studieteknik 

och att hitta material i både tryckt form och på nätet. För det andra har biblioteket 

även en skönlitterär funktion som dock fungerar lite si och så och inskränker sig till att 

eleverna kommer in och lånar böcker till svenskämnets obligatorisk läsning. Vidare 

har biblioteket även en funktion som uppehållsrum, något som hon dock inte uppfattar 

som negativt utan tvärt om som väldigt trevligt, detta kanske främst på grund av att 

man har en sådan ovanligt stor lokal. Sin egen funktion som bibliotekarie ser hon 

främst som att vara handledare för eleverna i sökandet efter information. Trots att 

bibliotekariens och lärarens syn på hur biblioteket används liknar varandra på många 

sätt skiljer de sig på en mycket viktig punkt, nämligen den sista, den pedagogiska. 

Där bibliotekarien gärna ser sin roll som innehållande en handledande och 

undervisande aspekt vad gäller elevernas egna kunskaper i informationssökning, 

menar läraren istället att detta inte skall ligga på bibliotekariens ansvar. Bibliotekarien 

skall endast i undantag och i mån av tid hjälpa eleverna att söka material. Mer om 

denna problematik nedan. 

Skolledaren på skola 2 slår tidigt i intervjun fast att skolan i stor utsräckning 

baserar sin undervisning på problembaserat lärande (PBL) och att biblioteket därmed 

är en oumbärlig del av verksamheten. PBL är ett väldigt elevaktivt arbetssätt där 

eleverna själva samlar information och där dom ständigt nyttjar biblioteket. 

Bibliotekariernas funktion är således att förse eleverna med material, att hjälpa dom 

att hitta men framför allt att se till att materialet finns på de rätta ställena och handleda 

om det behövs. De hjälper också till med att plocka fram och sätta ihop speciella 

materialsamlingar åt lärarna inför temauppgifter. Skolledare 2 ser alltså i 

sammanfattning bibliotekets funktion som i huvudsak olika typer av direkt service. 

Även läraren på skola 2 hänvisar till skolans PBL-inriktade arbetssätt liksom att 

bibliotekets huvudsakliga funktion är att bistå eleverna med annat material än 

läroböckerna. Bibliotekariens uppgift i detta menar hon, är att hjälpa eleverna att 

hitta rätt, att sålla och bistå med kunskaper om böcker och internet. Även här handlar 

det således primärt om direkt service. Att bistå med kunskaper om böcker och 

internet skulle dock kunna tolkas som mer informationskompetenshöjande 

verksamhet. Detta speciellt med tanke på att lärare 2 även uttrycker en önskan om 

att någon gång kunna genomföra gemensamma källkritiska kurser tillsammans med 

bibliotekarien. Bibliotekarien på skola 2 definierar bibliotekets primära funktion som 

att serva eleverna och pedagogerna på skolan. De viktigaste beståndsdelarna i denna 

service, menar han, är att hålla öppet, att vägleda till information och att undervisa i 

källhantering. Bibliotekarie 2 ger med andra ord en kort, koncis och heltäckande syn 
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på vad biblioteket används till. Att säkerställa informationstillgången, att bedriva direkt 

service samt att undervisa i informationshantering ingår alla i detta. 

Skolledare 3 drar till en början lite på svaret men konstaterar till sist att 

bibliotekets funktioner i mycket är ”de traditionella”, nämligen att hjälpa till att leta 

reda på böcker. Att serva lärare med material inför speciella teman är en annan 

funktion, liksom att hjälpa eleverna med databassökningar. Intressant är att trots det 

att skolledare 3 inledningsvis benämner bibliotekets funktioner som traditionella är 

hon den enda av de intervjuade skolledarna som spontant nämner uppgiften att lära 

eleverna att söka själva som en viktig funktion hos biblioteket. Att lära eleverna ”att 

det inte bara är att kasta sig över datorn och skriva in ett sökord och få hur många 

träffar som helst utan, [att] kunna handleda dom lite grann så dom går rätt väg” är en 

viktig uppgift för bibliotekarierna, menar denne. Lärare 3 beskriver biblioteket som 

ett ställe där eleverna själva och med hjälp av bibliotekarier och lärare söker 

information, ”[...] ett ställe där man, faktiskt det låter löjligt, där man kopierar [...]”, 

där man printar, där det finns datorer för nätsök och ett ställe där man sitter och 

grupparbetar med materialet omkring sig. Bibliotekariernas funktion i detta är att 

vägleda elever och i vissa fall lärare i detta sökande, att ge tips om var man skall leta 

och att hjälpa till att sålla. Utöver detta har bibliotekarien även lite av en allmän 

ordningsfunktion. Detta eftersom biblioteket även fungerar som arbetsrum. 

Bibliotekets viktigaste funktion menar bibliotekarie 3, är att fungera som ett ställe för 

eleverna att söka information, i böcker och på internet. Sin egen roll ser hon som att 

agera länk mellan lärare och elev, att hjälpa eleverna söka information och lära dem 

att söka själva. En annan och betydligt tråkigare uppgift menar hon, är tyvärr att 

fungera som ”satkärring”. Många av eleverna vet inte hur man beter sig i ett bibliotek 

och mycket energi går åt till att uppfostra och tjata. Värt att observera i samband med 

detta är att lärare 3 är ensam om att påpeka bibliotekariens ordningsfunktion. Detta 

trots att biblioteket på skola 1 även det beskrivs som att fylla en tydlig funktion som 

uppehållsrum. 

Talande är, när man ser till intervjusvaren på frågan om bibliotekets funktioner på 

skolan, att alla tre bibliotekarier uttalat nämner att lära eleverna söka själva, som en 

av de viktigaste funktionerna. Av de andra yrkesgrupperna är det endast skolledare 

3 samt lärare 3 som ens kommer nära samma fokusering på detta. Samtidigt verkar i 

det närmaste samtliga informanter, när de tillfrågas om informationskompetens, mena 

att detta är något mycket viktigt i sig. Trots detta är det alltså i stort sett bara 

bibliotekarierna som direkt tar upp den faktiska undervisningen i 

informationskompetens som en viktig funktion hos skolbiblioteket. I övrigt kan man 

konstatera att den direkta servicen till elever och lärare i form av hjälp med att hitta 
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material är den biblioteksfunktion som utnyttjas mest alternativt, är mest närvarande i 

informanternas medvetande. 

Status och uppskattning 
Trots att hon arbetat på skolan endast en kort tid tycker skolledare 1 att biblioteket 

nog kan sägas ha en hög status. Eleverna verkar i alla fall trivas där inne och från 

lärarnas sida har hon inte uppfattat någonting annat än positiva uttalanden. Även 

skolledare 2 uppfattar lärarnas inställning till biblioteket som överlag mycket positiv 

och bibliotekets status som hög. Visst kan det vara en del ”stök och snack” i 

biblioteket men det är samtidigt en naturlig samlingspunkt inom skolan menar hon. 

Skolledare 3 har inte heller hört annat än positiva uttalanden från lärarna. Bibliotekets 

status är dock inte något som hon direkt reflekterat över men hon tror likväl att den 

är bra eftersom det är ett sådant tryck i lokalen. 

Lärare 1 ser bibliotekets status på skolan som mycket hög och anser sig själv ha 

en god personlig relation till bibliotekspersonalen vilken är mycket duktig och 

uppskattad av alla. Även lärare 2 tror att biblioteket har en mycket hög status på 

hennes skola och hänvisar till att bibliotekarien är omtyckt och att eleverna ofta 

befinner sig i lokalen, såväl när dom studerar som på lediga stunder. Lärare 3 är 

aningen mer försiktig och tror att bibilioteket på grund av sin centralt belägna 

placering och sin öppna inbjudande miljö har en ”ganska” hög status på skolan. 

Bibliotekariernas åsikter på detta område visar sig dock, trots att även de är 

övervägande positiva, aningen mer problematiserande. Bibliotekarie 1 menar här att 

lärarnas inställning till biblioteket är något som varierar. Samtidigt som hon tror att de 

flesta nog är väldigt nöjda med biblioteket misstänker hon att de är det utifrån lite 

olika utgångspunkter. Vissa, menar hon, är nöjda därför att de vet vad biblioteket 

kan användas till, medan andra ”[...] är nöjda lite mer sådär att ja, det funkar och det 

är ett jättetrevligt ställe [...].” Riktigt vad man egentligen skall ha biblioteket till är hon 

dock inte övertygad om att vissa lärare vet. De är med andra ord ”[…] inte riktigt 

medvetna om hur mycket stöd och hjälp de skulle kunna få.” Samtidigt tror hon dock 

att biblioteket på det stora hela är väl så omtyckt både av elever, lärare och 

skolledning. Bibliotekarie 2 har intrycket att biblioteket värdesätts enormt av såväl 

lärare som elever, att förtroendet för hans egen person är väldigt stort och han verkar 

således tryggare i sin position än de två andra. Den egna personen, lärarnas och 

elevernas intryck av honom själv som person ser han förövrigt som en mycket viktig 

del i förklaringen till varför biblioteket är så omtyckt på skolan. Trots den antydan till 

utanförskap som bibliotekarien på skola 3 känner ibland och som kommer att 

omnämnas vidare nedan, tror hon likväl att biblioteket har en ganska hög status på 

skolan, ”även om det inte alltid känns så”. Lärarna är nog ganska tacksamma för att 
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biblioteket finns och dom flesta eleverna verkar tycka att det är ett bra ställe, menar 

hon. 

Det kan således konstateras att bibliotekens status eller ställning på de 

undersökta skolorna, med få undantag, uppfattas som mycket hög. De enda som 

uppvisar en viss skepsis kring detta är de tre bibliotekarierna. Orsakerna till denna 

skepsis varierar dock mellan de tre, något som kommer att behandlas där de dyker 

upp i den fortsatta diskussionen. 

Skolledarna 
Något som tydligt framträtt under arbetet med denna uppsats är att skolledare på 

svenska gymnasieskolor av idag är både många till antalet och har alla 

väldigt specialiserade ansvarsområden. Det har fallit sig så att samtliga skolledare som 

intervjuats varit mer eller mindre ansvariga för Projektarbetets införande på sina 

skolor samtidigt som de tyvärr varit betydligt mindre insatta i frågor rörande 

skolbiblioteket. Det senare är något som i samtliga tre fall förklaras med att ansvaret 

för biblioteket ligger hos någon annan skolledare. Detta kan förstås uppfattas som 

olyckligt och något som skulle kunna uppfattas som en brist i undersökningen. 

Samtidigt som detta medfört att flera intervjufrågor lämnats obesvarade väcker detta 

faktum intressanta funderingar kring administrationens förhållande till skolbiblioteket. 

Man kan fråga sig i vilken utsträckning man borde kunna kräva att alla inom 

ledningen för en skola skall vara relativt väl insatta i frågor rörande det egna 

skolbiblioteket? Eller skall man endast kunna förvänta sig ett sådant engagemang från 

den individ som har ansvaret för detta biblioteket som sin specifika arbetsuppgift?  

Skolledningens svårigheter att svara på frågor av mer praktisk art kring 

skolbiblioteket är kanske tydligast i fallet med skola 1. Här måste dock slås fast att 

inga direkta slutsatser kommer att dras av just denna informants okunskap kring 

dessa praktiska detaljer. Baserat på dennes övriga svar kring saker som följderna av 

Projektarbetets införande och bibliotekets plats på hennes tidigare skola, vilka var 

genomgående insiktsfulla och entusiasmerande, bortses från möjligheten att denna 

inledande okunskap skulle grundas i ett ointresse. Skolledare 1 är helt enkelt, som 

hon själv säger, för ny på skolan. Samtidigt visar dock även skolledarna på skola 2 

och 3 upp en antydan till osäkerhet vad gäller de praktiska förhållandena kring 

biblioteken på deras skolor och dessa två är inte lika nya på sina poster. Bägge tror 

sig känna till bibliotekets öppettider samtidigt som skolledare 3 med ett skratt tycker 

att det är lite av en ”pinsam fråga”. Ingen av de två säger sig heller ha en aning om 

bibliotekets finansiella anslag eller huruvida detta ökat eller minskat under senare år. 

Skolledare 2 tror sig vidare veta att deras bibliotekarie är fullt utbildad. Trots att 

vikten av en visionär och drivande skolledning är en ofta återkommande slutsats i den 
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tidigare forskningen kring skolbiblioteken kan kanske dessa observationer lätt ses 

som petitesser. Måhända är de också det, men kanske ger denna osäkerhet 

tillsammans med nedan redovisande intervjusvar, ändå en fingervisning om i vilken 

utsträckning skolbiblioteket är närvarande i hela skolpersonalens medvetande? 

Huvudtesen i Loertschers The Principal´s Taxonomy of Library Media 
Programs kan sägas vara skolledarens uppvisade intresse för biblioteket samt 

dennes åtgärder för att säkra bibliotekets effektivitet inom skolan. Syftet med följande 

avsnitt är att försöka säga något om de intervjuade skolledarnas insatser på dessa 

områden. 

Skolledaren försöker sätta sig in i hur ett skolbibliotek kan användas och är 
insatt i senare biblioteksforskning. (2) 

På en mycket låg nivå i sin taxonomi placerar Loertscher kravet på att skolledningen 

skall vara väl insatt i frågor som rör skolbiblioteket. Detta kan tyckas väl så rimligt 

eftersom gedigna sakkunskaper om en verksamhet borde vara en förutsättning för 

fattande av vettiga verksamhetsbeslut. Möjligen kan dock tyckas att Loertscher är 

väl hård på den här punkten. Det han säger i sitt resonemang kring detta är nämligen 

att en skolledare, vilken inte tagit del av de senaste årens biblioteksforskning, får 

mycket svårt att spela den centrala och viktiga roll för skolbiblioteket som han eller 

hon borde. Loertschers idealskolledare håller sig ajour såväl teoretiskt som praktiskt 

genom att följa den senaste biblioteksforskningen och genom att tillsammans med 

annan personal besöka andra skolor med väl fungerande skolbibliotek.32 Trots att 

ingen direkt fråga ställts till de intervjuade skolledarna om deras kunskaper om senare 

års biblioteksforskning tycks man utifrån resten av intervjusvaren våga sig på ett 

konstaterande att ingen av skolledarna i denna undersökning är vidare insatt i denna. 

Åter igen bör dock påpekas att ingen av de intervjuade skolledarna har något direkt 
ansvar för biblioteket på sina skolor. Samtidigt kan man kanske fråga sig, liksom 

Loertscher gör, huvuvida en skolledning, vilken förväntas hålla sig ajour inom 

debatten kring allt annat som har med skolverksamhet att göra, inte borde avkrävas 

samma insatthet i användningen av ett bibliotek i skolmiljö? 

Skolledaren visar ett genuint intresse för och kunskaper om personalen som 
bemannar biblioteket. (3) 

Skolledarnas kunskaper om personalen som bemannar deras bibliotek kan, som 

antytts ovan, sägas präglas av en viss osäkerhet. Samtidigt är det svårt att säga något 

säkert om vad man kan läsa ut av detta och ännu svårare tycks vara att säga något 

                                                 
32 Loertscher, (2000), s. 59. 
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säkert om intresset för nämnda bibliotekspersonal. Även om två av tre skolledare 

drog på svaren, gissade och trodde, så kom de likväl i slutändan alla fram till 

verklighetsöverstämmande svar rörande bibliotekspersonalens sammansättning. Om 

man därtill ser till hur bibliotekarierna uppfattar skolledarnas inställning till biblioteken 

framstår läget som väl så positivt. Bibliotekarie 1 menar att samtidigt som hela 

skolledningen är så pass ny att hon har svårt att uttala sig om deras inställning så tror 

hon i alla fall att den är positiv. Medlemmarna i den gamla skolledningen var i alla fall 

”översvallande välvilligt inställda” och verkade tycka att det var ”ett trevligt place 

helt enkelt”. Bibliotekarie 2 är den som är mest positiv angående detta och anser sig 

få god uppbackning från skolledningens sida. Skolledningen ger uttryck för sin 

uppskattning och biblioteket tycks vara högst närvarande i deras medvetande, menar 

han. Mest tveksam på denna punkt är bibliotekarie 3 som hävdar att hon inte har 

någon egentlig aning om skolledningens inställning till bibilioteket. 

Skolledaren bedriver aktiva försök att få in bibliotekspersonalen i de 
ledningsgrupper och andra forum som finns på skolan. (4) 

Att hålla en skola med ett modernt skolbibliotek är ingen liten investering, menar 

Loertscher. Att blott skjuta till finansiering kommer dock inte per automatik att leda 

till goda resultat, om inte skolledningen också ser till att placera bibliotekspersonalen i 

en position där de kan påverka och leda utvecklingen av denna investering. Oavsett 

vilka typer av ledningsorgan som styr verksamheten på en skola måste 

bibliotekspersonalen få ett seriöst inflytande i dessa.33 

Intressant vad gäller den egna undersökningen på denna punkt är att en majoritet 

av de intervjuade personerna, när de fått frågan om de skulle kategorisera 

kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna som formell eller icke-formell, 

angett det senare alternativet.  Detta gäller speciellt för skola 3 på vilken såväl 

skolledare som lärare och bibliotekarie angav att kommunikationen lärare - 

bibliotekspersonal och skolledare – bibliotekspersonal måste klassas som tämligen 

informell. Samtidigt verkar det variera en hel del från skola till skola hur det står till 

med bibliotekariernas känsla av tillhörighet och möjlighet att göra sina röster hörda. 

Skolledare 1 säger sig själv inte ha någon formaliserad kontakt med biblioteket 

men tror att den skolledare som är ansvarig för bibliotekets personal har det. 

Samtidigt kan utifrån bibliotekariens svar utläsas en viss tveksamhet. I alla fall vad 

gäller kommunikationen med lärarna. Denne känner nämligen att det rent generellt 

har blivit svårare på senare år att göra sig hörd och att hänga med i verksamheten på 
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skolan. Detta främst sedan lärarkollegiet gick över till att arbeta i arbetslag. Som det 

såg ut tidigare planerades verksamheten på så kallade ämneskonferenser under vilka 

man som bibliotekerie kunde sitta med och skaffa sig en bild av de olika ämnenas 

behov. De nya arbetslagen, som är uppbyggda kring eleverna, årskurserna och 

programmen, är svårare att få grepp om, menar hon. Det har blivit svårare att se sin 

egen roll som bibliotekarie i de olika arbetslagens planering eftersom det på dessa 

möten pratas mer om enskilda elever än om litteratur, material och verksamheten i 

stort. Detta har resulterat i att hon inte brytt sig om att tränga sig in på dessa möten då 

hon haft svårt att se vilken funktion det skulle fylla. Bibliotekarie 1 tycker för övrigt 

inte att hon har något egentligt inflytande över vad som lärs ut på skolan eller hur detta 

lärs ut. 
Den tydligaste skillnaden vad gäller bibliotekariens känsla av deltagande kan 

man dock skönja mellan förhållandena på skola 2 och 3. Samtidigt som både 

skolledaren och läraren på skola 2 beskriver kommunikationen med biblioteket som 

väldigt informell, verkar bibliotekarien tämligen säker på sin plats. Dels ingår denne i 

samma arbetslag som rektor och studierektor med vilka han har möten cirka 4-5 

gånger / termin. Utöver detta deltar han även i andra forum samt löpande konferenser 

där alla är med och tycker sig vara tämligen delaktig i skolans planeringsarbete på det 

stora hela. Utöver detta försöker han medvetet arbeta på informella kontakter över 

telefon, i korridoren och vid lunch och menar att dessa kanaler kan vara väl så bra på 

så sätt att de ger en föreställning om hur väl biblioteket ligger i linje med den övriga 

verksamheten.  

Även skolledaren på skola 3 menar att kommunikationen med biblioteket måste 

klassas som informell men att bibliotekarierna likväl behandlas precis som den övriga 

personalen. Detta innebär att de sitter med i personalmöten en dag i veckan i 

fikarummet samt att om någon vill något utöver detta så kommer de helt enkelt över 

och pratar. Inte helt oväntat visar bibliotekarien på skola 3 i sina svar också upp en 

viss känsla av isolering och menar med ett skratt att ”[v]i är liksom en liten enhet för 

oss själva här borta.” Samtidigt som hon gissar att både skolledning och lärare tycker 

det är bra att biblioteket finns så tycker hon sig inte ha speciellt mycket kontakt med 

resten av skolan. Bibliotekspersonalen deltar dock i ”en del planeringsdagar, så som 

vid terminsavslut och terminsstart”, liksom vid ”den allmänna arbetsplatsträffen för 

personal på onsdagar.” Däremot är de aldrig med på konferenser. Någon egentlig 

gemensam planering tillsammans med lärarna förekommer inte heller och 

bibliotekarierna köper i stort sett in det de tror kan komma till användning för de 

pengar de tilldelas. Försök har här gjorts från bibliotekeriernas sida att få lärarna att 

komma med inköpsförlag och hjälp vid gallring. Resultatet av detta har dock varit 

klent. ”En del kommer med förslag men det är inte mycket så, ja, vi sköter oss 
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ganska mycket själva.” Talande är också att om man här ser tillbaka till föregående 

punkt kan man påminna sig att bibliotekarie 3 var ensam bland bibliotekarierna om att 

inte ha någon riktigt klar uppfattning om skolledningens inställning till bibilioteket. 

Skolledaren är aktiv i sina försök att säkra bibliotekets möjligheter att fungera 
vad gäller material, datasystem och annan finansiering. (5-6) 

Vad gäller anslagen till biblioteket säger sig bibliotekarie 1 vara hyfsat nöjd med vad 

hon har att spela med. För närvarande räknar hon med ca. 100.000 SEK per år för 

inköp av böcker. Även vad gäller finansiering av databaser och 

tidskriftsprenumerationer tycker hon att biblioteket tilldelas tillräckliga finansiella 

resurser. Visst finns det vissa maskinella tillägg som skulle kunna göras till biblioteket 

vilka inte får plats i budgeten. För finansiering av sådant säger hon sig vara tvungen att 

gå direkt till skolledningen. Detta uppfattar hon dock inte som något problem eftersom 

chefen för biblioteket har god förståelse för dess behov och har hitintills reagerat 

positivt på alla realistiska förslag till inköp. Vad gäller möjligheter till fortbildning har 

hon ansökt och fått beviljat av skolledningen att gå på kurs i informationshantering. 

Hon har även tidigare gått kurser bl.a. för att lära sig bibliotekets datasystem. ”Det 

dräller ju inte av kurser direkt”, menar hon, men de som hon visat intresse för har 

skolledningen betalat för utan att klaga eller ifrågasätta. Vad gäller uppdelningen av 

arbetssysslor mellan henne och assistenten menar bibliotekarie 1 att denna är av 

ganska ”klassisk snitt”. Assistenten har huvudansvaret för cirkulation, krav, 

påminnelser och dylikt medan hon själv sköter merparten av kontakten med 

besökarna. Några vattentäta skott är det dock inte frågan om eftersom man ofta måste 

varva arbetsuppgifter för att verksamheten skall gå ihop. Som det ser ut idag är halva 

assistentens tjänst vigd åt att ta hand om skolans alla läromedel som sedan ett år 

tillbaka finns inlagda i bibliotekets katalog. Biblioteket har således hand om att lagra 

och tillhandahålla eleverna med läroböckerna som används i den ordinarie 

undervisningen. Hanteringen av läromedlen tar förstås upp en hel del tid, speciellt i 

början på terminerna då både bibliotekarie och assistent ibland kan få svårt att hinna 

med något annat än att låna ut läroböcker. 

Bibliotekarien vid skola 2 menar att samtidigt som biblioteket är uppskattat och 

högt värderat så är det troligtvis inte, om man ser till saker som budget, löner och 

andra objektiva mått, den högst prioriterade verksamheten på skolan. Trots detta 

säger han sig vara ganska nöjd men bibliotekets anslag vilket i nuläget uppgår till 

180.000 SEK. Av detta går 50.000 SEK till basutbudet av prenumerationer, 

databasabbonemang och dylikt. ”En bra bibliotekarie kan göra ganska mycket med 

180.000 tycker jag. [...] Det kunde ju ha varit det tredubbla det hade ju inte varit 

något problem men det hade blivit mer av det samma kanske.” När det gäller att få 
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pengar till någonting som inte direkt får plats inom bibliotekets budget, menar han 

liksom bibliotekarie 1, att det gäller att komma till rektor med genomarbetade idéer. 

Hans uppfattning av idag är att nuvarande rektor försöker vara flexibel med pengarna 

och kommer man med en bra idé kan man oftast räkna med dennes stöd. ”Ja, man 

kan alltid önska sig mer men det kan vara skönt att vara nöjd också. Jag tycker att 

det räcker. Kanske jag har för små visioner men det här är ju lagom det också.” Om 

han skulle önska sig något mer så skulle det vara att kunna anslå mer pengar till 

skolans biblioteksråd för inköp som eleverna bestämmer över helt själva. I dagsläget 

är denna summa 5.000 SEK per år men skulle gärna kunna få vara 50.000 SEK. 

Även vad gäller pengar till fortbildning tror han att förutsättningarna är goda för 

finansiering från skolledningens sida. Han har under sin tid på skolan haft 

medarbetarsamtal med rektor och då blivit tillfrågad om han sett något behov av egen 

vidareutbildning. Något sådant behov har han dock ännu inte känt av. Genom att 

bibliotekarie 2 är ensam i biblioteket och inte har tillgång till en assistent utför han 

själv samtliga sysslor. En konsekvens av detta är att han ibland tycker sig ha för lite 

tid att arbeta pedagogiskt, att bedriva undervisning i källkunskap och dylikt. Han 

skulle även vilja ha mer tid att arbeta med bibliotekets image på intranätet. Samtidigt 

tycker han sig dock ha en väldigt rolig och varierande arbetsdag. ”[Att] sätta på plats 

böcker är ju inte något huvudintresse. Det skulle jag gärna ha någon som gjorde eller 

en robot.” En annan konsekvens av att han är ensam i biblioteket är att detta inte kan 

vara bemannat hela dagen. Samtidigt som ”prio ett är att vara ute i biblioteket” så 

finns det av naturliga skäl stunder då han helt enkelt måste befinna sig annorstädes. 

Lärare 2 menar angående detta att hon märkte en klar försämring i bibliotekets 

service vad gällde öppettider och möjlighet att få hjälp när den biblioteksassistent 

som skolan tidigare hade fick sluta. Sedan den nuvarande bibliotekarien tillträdde 

höstterminen 2002 har hon dock märkt en klar förbättring igen och har inte hört några 

klagomål från den övriga personalen.34 

Om bibliotekarie 1 och 2 är ganska nöjda med sina anslag är bibliotekarie 3 mer 

negativ och menar att bibliotekets anslag är för låga. I nuläget har biblioteket 140.000 

SEK / år att spela med samtidigt som hon under flera års tid försökt få upp detta till 

närmare 250.000 SEK. På frågan om de materiella förutsättningarna finns för att driva 

den verksamhet hon skulle önska, svarar hon tvekande och menar att man för det 

första skulle behöva en större lokal. Idag finns i biblioteket sju datorer till 1.500 

elever vilket resulterar i att det ofta är oroligt runt datorerna och det är svårt att finna 

arbetsro i biblioteket. Ordentliga grupprum är också något som skulle behövas. Trots 

                                                 
34 E-brev från lärare skola 2,  2003-03-26. 
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att skola 3 är ensam i undersökning om att ha en sådan generös personalstyrka i 

biblioteket tycker sig bibliotekarie 3 likväl ha mycket svårt att hinna med vissa delar 

av verksamheten. Arbetsfördelningen mellan personalen på biblioteket är sådan att 

man delar på det mesta. Det är dock bibliotekarierna som sköter det mesta av jobbet 

ute i biblioteket och den halvtidsanställda assistenten sköter 

tidskriftsprenumerationer, lagar böcker samt håller ordning på räkningar och dylikt. 

Planering av verksamheten är tyvärr något som det inte alltid finns tid till och även om 

man utför viss planering blir det nästan aldrig som man tänkt. Detta eftersom det när 

som helst kan dyka upp 60 elever i biblioteket som vill ha hjälp, menar hon. 

Pappersarbete och dylikt blir även det ofta liggande och får tas om hand under lov 

och annan ledig tid. Vad gäller fortbildning för bibliotekspersonalen menar hon att det 

är upp till en själv att finna reda på kurser och sedan ansöka om pengar hos 

skolledningen. Vidareutbildning är dock ännu en sak som hon menar att man inte har 

tid till. Intressant att observera i detta sammanhang är att lärare 3 tror skolledningens 

inställning till biblioteket vara tämligen god just eftersom biblioteket enligt denne tycks 

vara något som man lägger mer pengar på jämfört med vissa andra delar av skolan. 

I Loertschers resonemang kring de olika arbetsuppgifterna; upprätthållandet av 

informationsinfrastrukturen, den direkta servicen och den undervisningsintegrerade 

verksamheten framgår tydligt dennes övertygelse om vikten av en tillräcklig 

bibliotekspersonal. Om personalen inte räcker till riskerar en eller flera av dessa 

uppgifter att försummas. Mycket sannolikt verkar då att om någon del av 

verksamheten måste reduceras så kommer de allra flesta bibliotekarier att prioritera 

en fungerande cirkulation och en direkt hjälp till elever på plats i biblioteket framför 

planeringsarbete tillsammans med lärare och bedrivande av undervisning i 

informationshantering. Den del av verksamheten som Loertscher pekar ut som den 

mest centrala och viktigaste för bibliotekets utveckling och ställning på skolan blir den 

som blir mest lidande. Men vad är då en tillräcklig personal? Detta är inte helt enkelt 

att svara på och flera faktorer verkar spela in. Samtidigt som skola 3 har den största 

biblioteksbemanningen av de tre är bibliotekarien där helt klart den i undersökningen 

som uttrycker den största frustrationen över situationen i biblioteket och bristen på tid 

till planering. Jämfört med de andra skolorna har dock skola 3 ett mycket högt 

besökarantal i biblioteket varje dag, ett likvärdigt antal datorer i biblioteket samt en 

lägre budget jämfört med skola 2. Detta alltså trots att man huserar tre gånger så 

många elever. Man kan kanske dra slutsatsen att med ett besökarantal på 3,4 

elever / kvadratmeter och dag (1,5 på skola 2) och 70 elever / dator (15 på skola 2) 

så tycks de extra 1,5 tjänsterna spela mindre roll. Skolledaren på skola 3 

kommenterar också det stora trycket på biblioteket, poängterar att biblioteket inte 

skall fungera som ett uppehållsrum och att hon hoppas att det inte är det annat än i 
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undantagsfall. Risken är dock att det är just detta som är fallet, att 850 elever / dag 

inte söker sig till biblioteket för att arbeta och att bibliotekarien med anledning av 

detta så ofta får agera ”satkärring”. Vad gäller de 60 elevernas plötsliga uppdykande i 

biblioteket kommer problematiken kring planerade kontra oplanerade besök och 

bibliotekariernas möjligheter till förberedelser att behandlas vidare under avsnittet om 

lärarna. 

Skolledaren är drivande i att utvärdera skolbiblioteksverksamheten. (8) 

Trying to reach out and build a quality library media program is taking a chance. It is taking 
a chance because it often involves making people change. [...] It requires knowing where 
you want to go, documenting where you are, making decisions, and documenting both the 
progress and the problems.35 

Loertschers idealskolledare ser till att tillräckligt mycket information om bibliotekets 

effektivitet och inverkan strömmar in för att fortlöpande justeringar av verksamheten 

skall kunna göras.36 Loertscher förespråkar dock å det tydligaste även vikten av att 

som bibliotekarie utvärdera verksamheten, oavsett om några direkta krav föreligger 

från skolledningens sida. Även om du som bibliotekarie har en tydlig och klar 

uppfattning om var du befinner dig och var du är på väg är det av största vikt att 

dokumentera och utvärdera den egna verksamheten menar han. Problemet är att 

man aldrig vet när tumskrivarna kan komma att dras åt. Bibiliotek är i egnskap av 

serviceinstitutioner alltid sårbara för människors förutfattade meningar, föreställningar 

som kan vara mycket svåra att ändra på. Fortlöpande dokumentation och utvärdering 

är ett måste för att du som bibliotekarie skall kunna ändra skolledningens och den 

övriga personalens uppfattning om vad ett skolbibliotek är. Den ambitiösa och 

drivande bibliotekariens vision av skolbiblioteket (eller lärdomslaboratoriet) av idag, 

kommer nämligen att med största sannolikhet skilja sig betydligt från vad 

skolbiblioteket innebar när dessa personer själva gick i skolan.37 

Hur ser det då ut med utvärderingar på de undersökta skolorna? Bibliotekarie 1 

konstaterar att någon utvärdering av biblioteket inte gjorts under senare år. Det har 

inte begärts från ledningshåll och hon har själv heller inte tagit något initiativ till att göra 

det. Bibliotekarie 2 säger sig ha en intention att det skall bli mer av utvärderande 

verksamhet i fortsättningen men att någon sådan ännu inte kommit till stånd, detta till 

stor del med anledning av att han ännu är så pass ny på jobbet och att det inte varit en 

                                                 
35 Loertscher, (2000), s. 235. 
36 Loertscher, (2000), s. 62. 
37 Loertscher, (2000), s. 234. 
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tradition sedan tidigare. Statistik för han dock löpande och rapporterar till 

skolledningen. Skolledaren på skola 2 säger sig samtidigt vara osäker på hur det ser 

ut med utvärdering av biblioteket men hon tror att det ingår som en del i den 

utvärderingsblankett som delas ut till eleverna. Inte heller på skola 3 har någon 

utvärdering gjorts på senare år. Såväl skolledare 3 som bibliotekarie 3 menar här att 

ledningen inte heller ställt några krav på att en sådan skall genomföras. 

Av detta kan man således dra slutsatsen att det ser tämligen klent ut vad gäller 

såväl krav från skolledningarna om utvärdering som bibliotekariernas självpåtagna 

initiativ. Om detta beror på tidsbrist, okunskap, bristande intresse eller någon annan 

orsak är dock svårare att uttala sig om. Kanske ligger en del av sanningen i 

nedanstående fundering hos bibliotekerie 1. Samtidigt som denne i intervjun ger 

uttryck för en känsla av (och en förhoppning om) att delar av den nya skolledningen 

är mer insatt i och intresserad av hur skolbiblioteket kan användas, misstänker hon 

att historien mycket väl kan komma att upprepa sig. Risken är att den nya 

skolledningen kommer att agera som den gamla där de till en början är 

”översvallande välvilligt inställda” för att i slutändan visa sig vara ”nöjda bara det 

funkar och dom inte får en massa klagomål från lärare och elever”. 

Lärarna 

[…] no matter the teaching style, two adults armed with a wide variety of materials and 
technology can make a larger difference with a higher percentage of learners then if the 
teacher tries alone.38 

 

Loertscher ger som en slags inledning till sin bok en kort genomgång av vad man kan 

kalla skolbibliotekshistoria. Ett mycket viktigt skeende i denna, och som än idag kan 

sägas vara i full gång, är övergången från en traditionell eller behavioristisk pedagogik 

till en friare mer handledande, konstruktivistisk sådan. Under 90-talet började 

teoretiker ifrågasätta den tidigare med dess bundenhet till en viss lärobok och dess 

lärarstyrda föreläsningar. Istället började man förespråka en mer handledande 

lärarroll där inlärningen skedde under mer problemlösande eller om man så vill, 

projektliknande former. I och med detta uppstod ett större behov av information 

utöver läroböckerna och bibliotekarien kom på så sätt att sättas mer i fokus. Bilden 

av bibliotekarien som en mediaspecialist jobbande sida vid sida med läraren 

framträdde.39 Loertscher menar dock att oavsett vilken typ av undervisning en lärare 

                                                 
38 Loertscher, (2000), s. 32. 
39 Loertscher, (2000), s. 5. 
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väljer att bedriva så kan man inte komma ifrån att en extra vuxen, en skolbibliotekarie 

som är kunnig om informationsteknologi och information i alla dess moderna former, 

arbetandes tillsammans med denna lärare kan göra en större skillnad för flera elever 

än om läraren valt att arbeta ensam. Det Loertscher här förespråkar är ett samarbete 

mellan lärare och bibliotekarie där den senare, över tid, strävar mot att avancera från 

”support [till] intervention”40, från att blott bidra med service till att vara en fullgod 

kunskapsförmedlande partner.41 

Samarbetet med skolbibliotekarien och naturen hos detta samarbete är således 

det som utgör kärnan i Loertschers taxonomi för lärare. Syftet med detta avsnitt är 

att redogöra för hur lärarna i undersökningen använder sig av biblioteket och i vilken 

utsträckning de samarbetar med bibliotekspersonalen. 

Läraren använder biblioteket som en integrerad del i undervisningen där 
uppgifter utformas vilka kräver att eleverna använder bibliotekets 
resurser. (5) 

Detta verkar utifrån intervjuerna vara den absolut vanligaste typen av 

biblioteksanvändning på de undersökta skolorna. Lärarna förser eleverna med 

uppgifter att lösa och skickar dem, alternativt följer dem sedan till biblioteket för att 

samla information. Väl i biblioteket assisterar bibliotekspersonalen med direkt 

service, råd och / eller dåd. 

Lärare 1 säger sig inte använda biblioteket i sin undervisning på så sätt att han går 

dit med eleverna och visar dem böcker. Istället tar han för givet att eleverna själva 

hittar på biblioteket och att det är det första ställe de går till för att hitta information. 

Hur lärarna använder biblioteket ser dock väldigt olika ut, menar bibliotekarie 1. 

Merparten av lärarkåren använder biblioteket ganska flitigt på så sätt att de skickar 

eleverna till biblioteket för att söka material och ”i bästa fall kommer [de] in 

tillsammans med sina elever.” Tyvärr, använder dock endast ett fåtal lärare 

biblioteket på så sätt att de kopplar in även henne i arbetet.  

Läraren på skola 2 anser sig ha en god, om än informell kontakt med 

bibliotekarien och säger sig använda biblioteket varje vecka i sin undervisning. Lite 

oklart är huruvida hon vid dessa tillfällen själv befinner sig i biblioteket tillsammans 

med eleverna. Detta verkar dock troligt eftersom hon tilllägger att hon även, som ett 

alternativ till det föregående ibland utformat uppgifter vilka innebär att eleverna bör 

använda sig av biblioteket. Resonemanget hos bibliotekarie 2 påminner mycket om 

det hos bibliotekarie 1 på denna punkt. Bägge är här inne på linjen att detta är väldigt 

                                                 
40 Loertscher, (2000), s. 75. 
41 Loertscher, (2000), s. 75. 
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beroende av vilka lärare det rör sig om. Teoretiska ämneslärare använder generellt 

sett biblioteket i större utsträckning än de som undervisar i praktiska ämnen. Likväl 

menar bibliotekarie 2 att biblioteket ändå står i relation till de flesta lärares 

undervisning på så sätt att de rekommenderar eleverna att söka information på 

biblioteket och att de har biblioteket i åtanke när de planerar nämnda undervisning. 

Även bibliotekarie 3 menar att lärarnas användning av biblioteket varierar 

mycket från ämne till ämne. Klasser från ”pluggämnen”, speciellt historia, 

samhällskunskap, svenska och religion använder biblioteket i stort sett varje dag. 

Detta är ämnen som hon menar utgår ganska lite ifrån sina egna läroböcker och istället 

letar på biblioteket. Så visst tycker hon att biblioteket ”[...] används eller dom 

försöker använda det som det ska.” Lärare 3 säger sig inte använda biblioteket 

speciellt mycket i den egna undervisningen. På matematiklektionerna blir det inte alls 

av och inom religion och psykologi ligger biblioteksanvändningen på i snitt två timmar i 

veckan. Att han använder biblioteket så pass lite menar han, beror på att ett mer 

frekvent användande kräver en arbetsform där eleverna jobbar mer med läraren som 

handledare. Detta menar han ”[...] gör man inte så mycket [...]”. Han har i alla fall, 

som relativt nyutexaminerad lärare, ännu inte ha kommit till detta stadium. 

Läraren experimenterar med gemensam undervisning tillsammans med 
bibliotekspersonalen där man söker nya vägar för att genom samarbete 
utforma effektivare inlärningsmodeller. (6) 

Är nu den biblioteksanvändning som faller under föregående kontrollpunkt verkligen 

att räkna som ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare? Denna typ av 

användning borde kanske snarare benämnas löpande drop-in användning eftersom 

den, vilket kommer att framgå nedan, i de flesta fall inte föregås av några förberedelser 

eller diskussioner mellan lärare och bibliotekarie. Hur ser det då ut med det mer 

planerande, yrkesöverskridande och pedagogikutvecklande samarbete som 

Loertscher förespråkar i sin bok? 

Den skola i undersökningen vilken verkar komma närmast detta är skola 2. Där 

verkar bibliotekarien i högre utsträckning än på de andra två skolorna bedriva ett mer 

planerande samarbete med i alla fall vissa av lärarna. Denne tycker som nämnts ovan 

att det är väldigt individuellt hur kommunikationen ser ut mellan honom och lärarna. 

”Jag försöker ju tvinga dom till mer långsiktighet, struktur, [så] jag på förhand skall 

veta väldigt mycket om undervisningen, om dom teman man arbetar med och sådär 

för att ha en beredskap.” Detta fungerar väldigt bra i vissa arbetslag och i andra lite 

sämre, menar han. De lärare som detta fungerar bra med har generellt sett god 

framförhållning och låter honom ta del av årsplaneringen för undervisningen. Utifrån 

denna kan han då förbereda inköp, tillrättalägga länklistor, låna in och allmänt forma 
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servicen utifrån vad som faktiskt skall studeras i skolan. ”[Detta] är en total koppling 

mellan undervisning och bibliotek”, menar han. När det gäller de lärare som inte 

förmår ha denna framförhållning gäller det istället att improvisera och försöka ”[...] 

göra dom medvetna om att om dom hade haft mer framförhållning hade dom också 

fått bättre [service].” Som bibliotekarie tycker han sig spela en viktig roll i skolans 

problembaserade undervisning. Han är här inblandad i hela processen förutom i 

själva slutpresentationen. Den största rollen spelar han i informationsinhämtningsfasen 

där han hjälper till att hitta information på rätt nivå och i rätt omfång för den enskilde 

eleven. Han poängterar här också att denna informationssökning i mycket bygger på 

ett samspel mellan lärare, elev och bibliotekarie, liksom att arbetsprocessen inom det 

problembaserade lärandet på skolan är lika viktig eller viktigare än själva 

slutprodukten. Huruvida lärare 2 tillhör den kategori som bibliotekarien anser det lätt 

att planera tillsammans med är svårt att säga. På frågan om hon känner att hon kan 

påverka biblioteksverksamheten på skolan svarar hon dock jakande. Främst gäller 

detta då att lägga in förslag till litteraturinköp men även att hon är i en position där hon 

skulle kunna föreslå och lägga upp exempelvis en källkritisk kurs tillsammans med 

bibliotekarien. 

Även lärare 1 anser sig kunna påverka biblioteksverksamheten på skolan då 

bibliotekspersonalen är mycket lyhörd. Liksom lärare 2 tar han först och främst upp 

förslag till bokinköp som en möjlighet att påverka men han kan även ge förslag på 

vilken typ av service eleverna skall ges. Med det senare tycks han här åsyfta i vilken 

utsträckning bibliotekarien skall assistera eleverna när de befinner sig i biblioteket. 

Om man ser på uppfattningen om problembaserat lärande på skola 2, och då speciellt 

bibliotekariens tankar kring vad detta innebär för hans roll på skolan, kan man skönja 

en klart positiv inställning till denna arbetsform. En betydligt mer problematiserande 

syn på detta har däremot lärare 1. Denne hävdar att PBL är ett ”buzzword” och 

samtidigt som han känner till arbetssättets historia med ursprunget i läkarutbildningar i 

USA och verkar tycka att tanken med detta är god, har han svårare att se metoden 

fungera på gymnasienivå. ”Tyvärr så har [PBL] idag blivit synonymt med att man 

föreslår ett spännande ämne och därefter så skall eleverna själva finna ut alla möjliga 

infallsvinklar på det här problemet och finna relevant information på dom problem, 

frågeställningar som dom har själva kommit på. Tanken är ju ytterst sett då att eleven 

konstruerar sin egen kunskap och att detta kan man egentligen då inte överlåta till 

någon annan än eleven själv.” Det här menar han vara rent nonsens eftersom det då 

inte blir någon som helst systematik i lärandet. Möjligtvis skulle det kunna fungera bra 

för elever vilka redan är väldigt motiverade och redan från start har ett väl avgränsat 

problem, men i övrigt är han alltså väldigt skeptisk. Av dessa orsaker använder han 

sig själv inte av arbetsformen då det tenderar att bli både brett och ytligt. Man bör här 
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dock observera att samtidigt som lärare 1 anser PBL-formen vara olämplig på 

gymnasienivå så innebär detta inte att han ej ser vikten av informationskompetens och 

elevernas chanser att själva söka information. Mer om detta i avsnittet 

informationskompetenta lärare nedan. Som nämnts ovan tycker bibliotekarien på 

skola 1 dels att det rent allmänt blivit svårare att hänga med i lärarnas planering och 

dels att allt för få lärare använder biblioteket på så sätt att de kopplar in även henne. 

Inte heller verkar hon vara helt nöjd med lärarnas förmåga att förvarna och informera 

bibliotekspersonalen om kommande arbeten. Om lärarna gick in mer för detta skulle 

hon bättre kunna bidra med sina kunskaper till elevernas studieteknik och då speciellt 

deras förmåga att söka information, menar hon. Något annat som hon önskar är att 

lärarna oftare skulle komma in till henne och diskutera de arbeten som de planerat att 

ge eleverna innan de kastar ur sig dem. Detta gäller kanske främst komvuxlärarna, 

menar hon, vilka ibland ger sina elever tämligen hopplösa uppgifter. ”Visst finns det 

dom lärare som föredömligt tar kontakt med mig innan dom sätter igång och man 

kanske till och med får några minuter med klassen där man kan visa dom hyllor som 

är av intresse inför just det jobbet dom skall göra nu, kanske nån databas som är 

särskilt intressant eller så där.” De gånger då läraren förvarnat om klassens besök 

tycker hon dock att den handledande rollen fungerar mycket väl. Tyvärr är det alltså 

inte alltid lärarna gör det och då ”får det bli lite som det blir” och som det blir är ofta 

att den pedagogiska och handledande biten får stå tillbaka för en mer stressad form 

av direkt service där material placeras i elevernas händer. 

Lärare 3 känner att han kan påverka bibliotekets verksamhet såväl vad gäller 

bokinköp som faktiska aktiviteter och tar upp att han talat med bibliotekarierna om 

möjligheter att starta upp bokprat ute i klasserna. Detta menar han vara 

eftersträvansvärt då biblioteket inte bara skall handla om informationssök utan även 

uppmuntra eleverna till läsning. Bibliotekarie 3 konstaterar dock samtidigt med en 

suck att det egentligen inte förekommer någon gemensam planering. Detta tror hon 

kan bero på att lärarna inte jobbar på det sättet att de planerar för en hel termin 

framåt. De årsplaneringar från vissa lärare som bibliotekarie 2 hade att utgå ifrån lyser 

alltså här med sin frånvaro. Den förvarning som bibliotekarierna får från lärarna om 

planerade aktiviteter består allt som oftast av en lapp några dagar innan ett besök med 

information om vilka ämnen som skall beröras. På det stora hela tycker hon sig ha ett 

tämligen begränsat inflytande över vad som lärs ut på skolan och hur detta lärs ut. 

Enda sättet är egentligen att försöka lära eleverna att söka information själva, menar 

hon. Tankarna hos bibliotekarie 3 om lärarnas förmåga att informera 

bibliotekspersonalen påminner här väldigt mycket om de hos bibliotekarie 1 (och i 

viss mån även 2). Allt för ofta, menar hon, dyker eleverna bara upp i biblioteket och 

resultatet blir då, när ingen tid givits för förberedelser, att eleverna servas med böcker 
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istället för att man lär dem att söka själva. Trots detta tycker hon dock att 

uppskattningsvis sju av tio lärare kan planera och förvarnar biblioteket när de skall 

skicka ner elever. Dom flesta lärare verkar också veta vad biblioteket skall användas 

till samtidigt som vissa tenderar att se biblioteket som ett bra avlastningsställe. ”När 

man inte kommit på något annat bra att göra kan man alltid skicka ner eleverna i 

biblioteket och det är lite synd för då tror jag att man förlorar lite meningen med ett 

väl fungerande skolbibliotek.”  

På frågan hurvida de känner att de kan påverka biblioteksverksamheten svarar 

alltså samtliga lärare ja. Samtidigt kan man här notera att det som de anser sig kunna 

påverka i hög grad handlar om bokinköp och direkt service till eleverna. Några 

antydningar till ett mer djupgående samarbete a la Loertscher med gemensam 

undervisning och experiment med nya inlärningsmodeller är dock (möjligtvis med 

visst undantag från skola 2) svårt att skönja. 

Läraren bedriver naturligt och fortlöpande samarbete med bibliotekarierna 
där man tillsammans planerar, bedriver och utvärderar 
inlärningsprocesser. (7) 

Denna punkt är alltså en vidareutveckling av den föregående där samarbetet mellan 

lärare och bibliotekarie blivit en naturlig del av verksamheten och tagit formen av ett 

fullgott partnerskap där bägge parter aktivt söker chanser att få arbeta tillsammans.42 

Då det på ingen av de undersökta skolorna förekommer något samarbete som kan 

sägas nå upp till denna nivå av naturligt och återkommande partnerskap, finns inte 

mycket att säga om den här punkten. Visst kan man ur intervjuerna läsa ut att visst 

samarbete förekommer på alla de tre skolorna, men detta samarbete framstår mer 

som undantag än regelmässigt återkommande. 

Bibliotekarierna 

Some theorists in the field would say that developing information literacy is the single 
most important role library media specialists can carve out for themselves in the school. 
This author considers the collaborative process as central to the program and the teaching 
of information literacy as a central component of the collaborative process.43 

 

Det viktigaste, menar Loertscher, är att skolbibliotekarien tar tag i och styr upp de 

fyra programmålen. Att få igång samarbetet med övrig skolpersonal, den 

läsningsbefrämjande verksamheten, ett ökat lärande genom användning av teknologi 

                                                 
42 Loertscher, (2000), s. 36. 
43 Loertscher, (2000), s. 160. 
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samt en effektiv undervisning i informationskompetens, är områden vilka skall gå före 

såväl informationsinfrastrukturen som lokalen och samlingarna. Bibliotekarien 

rekommenderas således att börja sina ansträngningar på de högre nivåerna i 

taxonomien och inte på den lägsta.44 Som konstaterats ovan är dock de allra flesta 

steg i taxonomierna viktiga. Detta gäller speciellt för The Library Media Specialist´s 
Taxonomy i vilken alla steg utgör en del i verksamheten.  

Bibliotekarien driver ett bibliotek vilket innefattar en smidig fungerande 
informationsinfrastruktur samt agerar länk mellan användarna och 
denna. (2-3) 

Alla tre biblioteken i undersökningen håller sig med egen webbsida från vilken den 

egna katalogen är sökbar. Vidare uppger samtliga informanter att deras bibliotek är 

samlat och att bibliotekets hela samlingar är placerade inom dess väggar. Noteras 

bör kanske att det på alla tre skolor finns material utplacerat vilket inte sägs tillhöra 

biblioteket. Detta material finns inte infört i bibliotekens kataloger och består av 

böcker vilka de olika ämnesinstitutionerna köpt in för egna pengar. Ingen av de tre 

bibliotekarierna uppfattar dock detta som ett problem utan verkar vara överens om 

att det fyller ett gott syfte att lärarna tillåts ha visst egenhändigt utvalt material nära till 

hands. På det stora hela tycks undersökningen här visa att informationsinfrastrukturen 

fungerar väl på alla de tre skolorna. Möjligen kan ett frågetecken noteras i samband 

med själva bibliotekslokalen på skola 3, en lokal vilken i sig tycks skapa problem för 

både elever och bibliotekarier. 

Att bibliotekarien agerar länk mellan användarna och informationen kan även det 

sägas vara fullgott uppfyllt på alla tre skolor. De tre bibliotekarierna framhåller alla 

tydligt vikten av att vara i biblioteket för elevernas skull och som framgått ovan är den 

direkta servicen till elever och lärare i form av sökhjälp och annan materialservice 

också den del av verksamheten som lärarna och skolledarna direkt tar upp som väl 

fungerande när de ombetts beskriva bibliotekets funktioner. Ett möjligt undantag 

skulle kunna vara den ensamme bibliotekarien på skola 2, en situation som av 

naturliga skäl omöjliggör ett bemannat bibliotek under hela skoldagen. 

Samtidigt bör noteras att Loertscher i sin bok poängterar en risk med tjusningen 

hos denna typ av direkt service. Att på ett effektivt sätt serva elever och lärare med 

vardagliga uppgifter ger ofta en direkt och positiv respons och riskerar därför lätt att 

ta upp allt för mycket av bibliotekariens tid.45 Detta kan förstås även vara fallet om 

biblioteket är så underbemannat att den direkta servicen tar upp i det närmaste all tid. 

                                                 
44 Loertscher, (2000), s. 15f. 
45 Loertscher, (2000), s. 185. 



 37

Direkt service av den här typen skall som konstaterats ovan, endast utgöra en del i 

den funktion som biblioteket skall fylla på skolan. 

Bibliotekarien bedriver informell planering, oftast under snabba möten i 
fikarum och korridorer, tillsammans med lärare och elever vad gäller 
användandet av biblioteket. (5) 

Att alla bibliotekarier i undersökningen uppfyller detta steg på taxonomien råder det 

ingen tvivel om. Tidigare har vi sett att benämningen informell är den som samtliga 

informanter använt sig av för att beskriva kommunikationen lärare – bibliotekarie och 

skolledare – bibliotekarie på skolorna, en kommunikation som oftast sker direkt i 

biblioteket, i korridorer eller över en fika i lärarrummet. Mer oroande är dock att 

detta, i alla fall på två av de tre skolorna, i hög grad verkar vara den enda formen av 

kommunikation samt att dessa informella kontakter endast upprätthålls med vissa av 

lärarna. 

Ihopsamlande och förberedande av material görs på begäran från lärare inför 
klassarbeten. (6) 

Även denna punkt verkar med säkerhet kunna sägas vara uppnådd av samtliga tre 

bibliotekarier. Att inför större temaarbeten sammanställa temporära materialsamligar 

åt lärarna framstår i intervjuerna som en mycket viktig och vanlig syssla på de tre 

skolorna. 

Bibliotekarien agerar profet för användandet av skolbiblioteket i 
undervisningen och bedriver aktiv marknadsföring. (7) 

Denna punkt kan i mycket knytas samman med resonemanget om att utvärdera 

verksamheten ovan. Att marknadsföra biblioteket på skolan, att som Nilsson säger; 

”[b]örja med att gräva grunden, dvs skapa ett behov! Ta vara på varje tillfälle att i 

olika sammanhang påpeka bibliotekets betydelse [...]”46 är också det ett viktigt och än 

mer direkt sätt att förändra den övriga personalens föreställningar om vad ett 

skolbibliotek kan bidraga med till skolans verksamhet.  

Under intervjuerna med bibliotekarierna ombads de beskriva hur de 

marknadsför biblioteket på sin skola. Bibliotekarie 1 verkar lite allmänt skeptisk till 

sina möjligheter på det här området. Som nämnts ovan känner hon att det blivit 

svårare att nå fram till lärarna och att komma in som en i gänget. Bidragande verkar 

även vara den klena responsen på hennes tidigare erbjudanden. De gånger då hon gått 

ut med, som hon säger, generella erbjudanden om informationskurser och 

                                                 
46 Nilsson, (2000), s. 22. 
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bibliotekskunskap, dels för eleverna och dels för lärarna själva, har visserligen några 

lärare hakat på men minst lika många har inte gjort det. Vad detta beror på är hon 

osäker på. Kanske tror de inte att de själva eller eleverna behöver dessa 

genomgångar eller så tycker de inte att hon gör dem på ett bra sätt, spekulerar hon. 

Jag vill vara, hur ska jag säga, en ödmjuk tjänare till lärare och elever, jag vill inte på ett sånt 
här otroligt beskäftigt sätt hålla på och driva dom här frågorna in absurdum, liksom 
biblioteket är det viktigaste av allt då och fan ta er om ni inte använder det och så, för att jag 
har också en viss förståelse för en del lärare som har jobbat länge. Dom kör sitt race och [...] 
dom orkar liksom inte hålla på att blanda in mig då utan dom gör upp sina planer och sen kör 
dom och så får eleverna klara sig lite bäst dom vill, och kommer dom in här i bibblan så vet 
man ju att [bibliotekspersonalen] hjälper till och så, så jag menar, jag accepterar på sätt och 
vis att jobba på dom villkoren också. Jag menar kan jag hjälpa till på ett bättre sätt så är ju 
det kul va, men jag är inte så att jag är beredd att ge halva mitt liv för det om jag säger så.  

Tyvärr får man här en känsla av att bibliotekarie 1, till viss del, uppgivet lämnat över 

initiativet till lärarna. 

Bibliotekarie 2 är den av de tre som ger intrycket av att vara mest genomtänkt 

vad gäller vikten av att marknadsföra biblioteket. Denne säger sig använda en 

”marketingmix” i sina försök att marknadsföra biblioteket som en källa till inspiration 

på skolan. Trivsel i biblioteket, egen stil, kontakt med centrala personer i varje klass 

samt spridandet av allmänt god stämning i det vardagliga umgänget, är alla delar i 

detta. Som ett gott tillfälle att marknadsföra biblioteket ser han även de genomgångar 

han håller med ettorna när de börjar på skolan. Vid dessa tillfällen passar han också på 

att avdramatisera sin egen roll och biblioteket. Detta är viktigt menar han, eftersom 

eleverna kommer från olika biblioteksbakgrunder. Många elever är inte biblioteksvana 

när de kommer till gymnasiet, är inte vana vid välutvecklade bibliotek och har därför 

inte brytt sig om att lära sig. Detta, menar han, beror alltså på att eleverna är rationella 

i sitt användande av tid. Om eleverna inte tycker det lönar sig att använda biblioteket 

så kommer de heller inte att göra det. Samtidigt som han inte säger sig ha någon direkt 

genomtänkt strategi för marknadsföringen ser han det likväl som ett kontinuerligt 

arbete. Att arbeta genom lärarna är ett annat sätt. Att på personalkonferenser 

informera på ett pedagogiskt plan men även att lära känna lärarna på det sociala 

planet genom att fika eller att deltaga på deras fester är andra delar i denna 

marketingmix. 

Bibliotekarien på skola 3 är i sin tur betydligt mer fåordig vad gäller 

marknadsföringen av biblioteket. Detta är inte något som hon funderat så mycket över 

och menar att man egentligen inte marknadsför sig alls. Det som kommer närmast är 

att man försöker fånga in ettorna på ett tidigt stadium för att introducera biblioteket för 

dem och ge dem en första lektion i informationssökning. 
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Bibliotekarien är drivande i verksamheten kring de fyra programmålen; 
samarbete med övrig skolpersonal, läsning, ökat lärande genom 
användning av teknologi samt informationskompetens.  (8) 

Bibliotekariernas samarbete med den övriga personalen på skolan har redan 

behandlats i tidigare punkter och inget ytterligare kommer att sägas om detta här. 

Vad gäller punkten läsning, bedrivandet av läsbefrämjande verksamhet måste tyvärr 

konstateras att mycket lite framkommit under intervjuerna som anger något om hur 

det är ställt med detta på de undersökta skolorna. Lärare 3 och bibliotekarie 1 är de 

enda som i någon utsträckning uttalar sig om detta. Denna punkt kommer således att 

lämnas därhän. Inte heller har speciellt mycket framkommit kring hur 

dataundervisningen ser ut på skolorna. Konstateras kan dock att inget av de tre 

biblioteken ligger i anslutning till skolans datasalar och att inget tyder på att 

bibliotekspersonalen skulle ha något ansvar för denna undervisning. Större vikt har 

lagts vid att undersöka hur informanterna ser på informationskompetens och under 

vilka former informationskompetens lärs ut på skolorna. 

Bibliotekarien på skola 1 ser informationskompetens dels som kunskapen om 

olika vägar man kan gå för att hitta information och dels som förmågan att kunna 

bedömma den information man fått fram. En elev måste dock inte känna till alla vägar 

som finns till information för att vara informationskompetent, menar hon, utan kan 

komma långt med uppfinningsrikedom. Att kunna ”klura ut” var information skulle 

kunna finnas, vilka kanaler som skulle kunna användas, skriftliga, internet, intervjuer 

och dylikt, samt framför allt att kunna ta till sig den information man hittar, är mycket 

viktiga kunskaper för eleverna. ”Att ha en blick för det man har framför sig och inte 

stirra sig blind på var man hittat det.” Ambitionen hos bibliotekarie 1 är att eleverna i 

så stor utsträckning som möjligt skall lära sig finna sitt material själva, att de helst skall 

bli självgående i biblioteket och att hon som bibliotekarie skall kunna deltaga endast 

som stöd. Som ett led i att uppnå detta mål går  hon ut med olika erbjudanden till 

lärarna, dels om introduktionskurser för dem i början av varje läsår och dels om 

genomgångar i informationssök för andra- och tredjeårselever. Tråkigt nog är det, som 

konstaterats ovan, långt ifrån alla lärare som väljer att deltaga i denna undervisning. 

När sedan elever dyker upp i biblioteket vilka ”inte [ens] kan de mest grundläggande 

saker kring informationshantering” brukar hon söka kontakta nämda eleverns lärare 

igen och komma med att nytt erbjudande. Varför vissa lärare, även efter ett sådant 

andra erbjudande, inte reagerar vet hon inte. Som ett tillägg till dessa kurser har hon 

även försett bibliotekets webbsida med en länksamling för eleverna att använda som 

startpunkt i sina sökningar. 

Enligt läraren på skola 1 förekommer tyvärr ingen egentlig utbildning i 

informationssökning på skolan. Istället brukar han själv försöka visa bra 
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informationskällor för eleverna. Som exempel på sådana nämner han Libris webbsök 

och de bättre sökmotorerna. ”Annars så är det nog tämligen klent med 

informationssökning skulle jag vilja säga.” 

Med informationskompetens avser bibliotekarie 2 att ha kunskap om hur man 

hittar fram till information, hur man värderar den och jämför olika källor med 

varandra. Detta är enligt honom färdigheter som är direkt nödvändiga och som han 

och andra krafter på skolan arbetar med att lära ut. En del av elevundervisningen i 

informationshantering är sådant som han ärvt från den tidigare bibliotekarien och 

sedan försökt utveckla. Detta gäller kurser i sökning på internet och i andra medier. 

Han försöker även ha i åtanke att alla elever kommer till gymnasiet med olika 

förutsättningar, olika förkunskaper vad gäller bibliotek. Här kommer så den mer 

allmänna biblioteksintroduktionen in under vilken han lägger särskild vikt vid källor 

via internet samt visar och berättar utförligt om den länklista som han lagt upp. I 

denna lista ingår stora text- och bildarkiv, uppslagsverk och liknande 

ämnesspecialiserade resurser. Denna genomgång hålls med grupper om 10-15 elever 

och sträcker sig över tre tillfällen. På eget initiativ har han även introducerat 

undervisning i källhantering och källkritik. Detta uppger han är något som inte fanns i 

bibliotekarierollen tidigare och som han gör på lärares och elevers begäran. Ett annat 

viktigt område som han tar upp specifikt med treorna är ”fusk i forskning och i 

studier.” Här försöker han göra eleverna medvetna om vad fusk inom forskning 

innebär och vad det kan få för konsekvenser, detta med förhoppningen att eleverna 

skall ta detta med sig till vidare studier på universitetsnivå. Här poängterar han dock 

att eleverna kan vara olika seriösa vad gäller dessa genomgångar, se olika mycket 

nytta i dessa färdigheter och vara olika mycket koncentrerade. Intressant här är att 

bibliotekarie 2 är den enda som pekar på ett problem i att möta upp mot den 

litteratur som behandlar undervisning i informationskompetens. Han är medveten om 

att den mesta av denna litteratur förespråkar en undervisning som i så stor 

utsträckning som möjligt anknyter till teman i det vanliga skolarbetet. Detta menar 

han är i det närmaste en omöjlighet på den här skolan. Personalresurserna är helt 

enkelt för små. ”När man är ensam bibliotekarie är det inte lätt att både vara i 

biblioteket och sitta i förberedande möten. [...] Det har inte gått att genomföra.” På 

grund av detta blir hans genomgångar mer generella samtidigt som de i viss mån 

anknyter till teman som eleverna sysslar med.  

Lärare 2 förklarar att undervisningen i informationssökning har sett lite olika ut på 

skolan genom åren. Som det ser ut idag fick de som nu är andra- och tredjeårselever 

en kurs i datakunskap när de gick första året på vilken de fick lära sig om internet, 

källgranskning m.m. Biblioteket har vidare anordnat informationssökningskurser om 

en halvtimme eller en timme där eleverna fått lära sig artikel- och boksök. Däremot är 
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hon mer osäker på om biblioteket hållit någon internetkurs och tror inte att detta har 

gjorts. En misstanke hon har är också att det kan vara lite si och så med hur många 

elever som har fått gå dessa kurser, detta eftersom hon tror sig komma ihåg att 

kurserna var på frivillig basis där man som lärare var tvungen att anmäla intresse. 

Bibliotekarien på skola 3 tycker att hon själv hittat ett bra sätt att söka 

information på, vilket hon beskriver som att klättrar uppför en trappa från det lägsta 

till det högsta, för att nå den kunskap man behöver för uppgiften. Ett sådant metodiskt 

arbetssätt för att söka information, att gå från a till b och så vidare, tycker hon att 

många elever saknar. Samtidigt som det finns vissa som förstår vad hon menar så 

tycks de flesta vilja gå direkt ut på nätet och söka information. Detta resulterar allt 

som oftast i att de hittar information som de inte klarar av att ta till sig, som 

doktorsavhandlingar och dylikt. Den så kallade MVG-sidan är också något som 

används, menar hon, från vilken eleverna plockar ner färdiga arbeten och lämnar in. 

Att det krävs träning för att kunna söka och sålla information är hon medveten om 

och pekar på just källkritiken som en annan sak eleverna är dåliga på. Det gäller här 

att försöka hålla efter eleverna och försöka få dem att inse att allt på nätet inte är sant, 

menar hon. Vad gäller utformningen av undervisningen menar hon att bibliotekarierna 

försöker ta eleverna klassvis när de jobbar med olika ämnen. I ettan brukar de få en 

gemensam genomgång i t.ex. historia, samhällskunskap och svenska. Förutom den 

egna introduktionen i informationssökning som biblioteket håller för ettorna första 

gången de besöker biblioteket, har hon dock ingen aning om hur undervisningen i 

informationssökning ser ut på skolan. Vad eleverna får lära sig av lärarna och hur 

detta är upplagt känner hon inte till. Samtidigt skulle hon tycka att det vore jättekul 

om man kunde få till stånd en kurs i informationssökning. ”Det behöver inte vara något 

märkvärdigt men att man kanske gör något tillsammans med lärarna, att man går ihop 

med alla ettor när dom börjar. Att man på något vis planerar ihop med historielärare 

eller vad det nu är, och sen har en snabbkurs i hur vi tycker man når det optimala i 

informationssökning.”  

Lärare 3 uppfattar (kanske inte helt förvånande), liksom lärare 1, att 

undervisningen av eleverna i informationssökning är i det närmaste obefintlig på 

skolan. Istället försöker han när han själv har undervisning där man behöver söka 

information, bidra med ”det lilla [han] kan om det hela”. Lärare 3 menar dock att det 

skulle behöva vara mycket bättre ställt med elevernas kunskaper i 

informationssökning och pekar på tendensen hos många att gå direkt upp på nätet och 

ta information från första bästa hemsida. Intressant här är dennes önskan att eleverna 

vore mer benägna att utnyttja den kompetenta personal som finns i biblioteket. 

Tyvärr, tror han att många elever tycker det är smidigare att gå direkt ut på nätet än att 

gå till bibiliotekarierna. 
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Lärarnas och skolledarnas uppfattning om vad informationskompetens innebär 

kommer att behandlas vidare i följande avsnitt. 
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Jämförande analys 

Detta avsnitt inleds med en kortare rekapitulation av vad som hitintills framgått i 

jämförelsen mellan intervjuerna och de på Loertscher baserade kontrollpunkterna. 

Syftet med detta är att identifiera ett antal centrala brister i, eller problem med 

användningen av de undersökta skolbiblioteken. Under efterföljande rubriker 

resoneras vidare kring dessa problem och förslag till åtgärder läggs fram. 

Avslutningsvis ägnas den sista delen av analysen till Projektarbetet, hur det uppfattas 

av skolpersonalen och vad det eventuellt kan komma att betyda för biblioteken. 

Identifiering av brister / problem 
För att sammanfatta vad som hitintills framkommit av undersökningen kan man 

konstatera att de undersökta biblioteken på många sätt fungerar väl och bedriver en 

positiv verksamhet. Biblioteken uppges vara uppskattade på sina skolor, arbetet de 

utför anses viktigt och bibliotekspersonalen i sig verkar även den vara genomgående 

omtyckt. Flera av de intervjuade lärarna och skolledarna beskriver 

bibliotekspersonalen som kompetent och serviceinriktad. Vad gäller den dagliga 

verksamheten, upprätthållandet av en fungerande informationsinfrastruktur, närvaron 

av personal i lokalen och bedrivandet av direkt service till elever och lärare, kan 

dessa bibliotek sägas möta upp väl i den hårda jämförelsen med Loertschers 

idealbibliotek. 

Något som däremot framträder som mindre positivt i undersökningen är 

kommunikationen mellan bibliotekarier och lärare. När det kommer till  samarbete 

mellan yrkesgrupperna, bedrivande av gemensam planering och bibliotekariernas 

känsla av delaktighet verkar situationen på flera håll vara märkbart dyster. Klyftan 

mellan yrkesgrupperna tycks helt enkelt oroväckande stor. 

Tyvärr ser det tämligen illa ut även vad gäller undervisningen av eleverna i 

informationshantering på de undersökta skolorna. Ovan omnämnda klyfta är helt klart 

en av orsakerna till detta. På det stora hela tycks en viss osäkerhet råda bland 

informanterna kring vem som skall ansvara för denna undervisning. Detta är en 

slutsats som dras även av Tanja Donner i hennes magisteruppsats ”Det lär de sig på 
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bibliotekskursen” (2002). I denna undersöker Donner hur lärare vid Ålands 

yrkeshögskola uppfattar informationskompetens. Två av de slutsatser hon drar är 

dels att skolan inte har någon gemensam policy för informationskompetens och dels 

att vissa lärare inte har någon egentlig uppfattning om vem som lär eleverna att söka 

information.47 Allt för vanligt på skola 1, 2 och 3 tycks vara att bibliotekarierna 

anordnar kurser till vilka lärarna får anmäla sina klasser varpå många inte gör det. 

Lärarna försöker då i sin tur, i brist på mer organiserad undervisning själva handleda 

eleverna i samband med den egna undervisningen. Den absoluta merparten av de 

organiserade kurser som ändå ges av bibliotekarierna verkar därtill vara av typen 

årskursgenomgångar, kurser uppdelade över ett par tre tillfällen / årskurs. Även på 

skola 2, där bibliotekarien dels genom skolans allmänna PBL-inriktning och dels 

genom egna ansträngningar intagit en väl så central roll på skolan kan brister i 

undervisningen noteras. Trots att denne känner sig säker på sin egen kompetens, 

bedriver ca. 100 timmar undervisning / termin och tycker sig nå långt med detta, 

menar han sig likväl ha svårigheter att leva upp till rekomendationerna i litteraturen om 

undervisning i informationshantering. Kurserna i informationshantering knyts i allt för 

liten grad an till den löpande undervisningen på skolan. 

Här kommer man så till den andra stora faktorn vad gäller den bristande 

användningen av skolbiblioteken, nämligen skolledningens roll och de finansiella 

förutsättningarna, detta framför allt vad gäller personalstyrkan i biblioteket. 

Uppsatsförfattaren vill här påstå att det är helt orimligt att kräva att en ensam 

bibliotekarie skall kunna hålla en skola med en fungerande informationsinfrastruktur, 

bedriva daglig direkt service och samtidigt genom att samarbeta och planera med 

lärarna, bedriva kontinuerliga genomgångar i informationskompetens som en 

integrerad del i all undervisning på skolan. Om man så mer än fyrdubblar antalet 

elever (jämför skola 2 med skola 1) ter sig detta minst sagt som en omöjlighet även 

för en bibliotekarie med assistenthjälp. 

Ett annat problem som denna undersökning visar på och som ännu inte 

redovisats, är den bristande samordningen och / eller det bristande utnyttjandet av 

samordningen av biblioteken på läns- och kommunalnivå. Mer om vikten av 

skolledning och samordning nedan. Först något om möjligheterna att överbrygga, 

eller i alla fall minska klyftan mellan lärare och bibliotekarier. 

                                                 
47 Donner, (2002), s. 49. 
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Informationskompetenta lärare 
Även om flera av de intervjuade personerna verkar tämligen osäkra på hur de skall 

definiera termen informationskompetens är de flesta överens om att det rör sig om en 

mycket viktig kunskap. Informationskompetenta elever är viktigt, menar man, 

samtidigt som flera av informanterna, speciellt bibliotekarierna, bedömer elevernas 

kunskaper som i många fall bristfälliga. Hur kommer det sig då att det är så illa ställt 

med undervisningen i informationshantering på de undersökta skolorna? Här känns 

det vettigt att inledningsvis återknyta till Kay Wilsons ovan omnämnda uttalande i 

Information Skills:  

[l]ärarstudenter som inte förstår meningen med att söka, värdera, och använda material för 
egen del, som alltså inte är övertygade om informationens omfattande roll i sin egen vardag 
[...][kan] inte heller  lära ut dessa färdigheter 

För att kunna lära ut informationskompetens måste man alltså inte bara vara 

informationskompetent själv, utan även ha insett vilken stor roll informationen spelar i 

våra liv. Hur definierar då de intervjuade lärarna termen informationskompetens? Vad 

anser de om de egna kunskaperna på området och vad tycker bibliotekarierna om 

lärarnas kunskaper? 

Enligt lärare 1 handlar informationskompetens framför allt om att ha en god 

läsförståelse. Detta är det absolut viktigaste eftersom det går inte att skilja god 

läsförståelse från kunskap, menar han. Detta är också det största problemet för 

eleverna idag då de ofta har svårt att verkligen läsa det de finner i sin 

informationssökning. Ofta säger de sig inledningsvis inte kunna hitta någonting för att i 

slutändan skriva ut mycket stora mängder information av vilken de sedan får sålla bort 

merparten. Att kunna sålla direkt på skärmen och få ut så lite papper som möjligt, det 

är informationskompetens, menar lärare 1. Själv hävdar han att han inte fick någon 

som helst undervisning i informationshantering under lärarutbildningen och att den 

dataundervisning som gavs enbart behandlade presentationsteknik. Intressant är 

dock att denne är ensam bland de intervjuade lärarna att mena att det inte hade varit 

önskvärt med mer undervisning i informationshantering under utbildningen. Detta 

eftersom ”dom flesta [elever på lärarhögskolan] kommer ifrån en ämnesbakgrund där 

dom har tvingats lära sig längs vägen.” De flesta är nog ganska kunniga, menar han 

och resonerar vidare att ”de som nog har det lite svårt är de som är lärare i 

naturorienterande ämnen som inte är vana vid den typen av intertextuell verksamhet 

över huvud taget, men det kanske inte spelar så stor roll för dem.” Sina egna 

kunskaper i informationshantering anser han vara ganska goda och klassar dem som 

”3-3.5 på en skala till 5”. Vad gäller uppdatering av de egna ämneskunskaperna 



 46

försöker han läsa recensioner i vetenskapliga tidskrifter samt, i mån av tid, gå kurser 

på universitetet. Han ser sig själv som relativt aktiv på den här fronten men nämner 

samtidigt som ett problem att det inte ”[..] ges någon egentlig uppmuntran till den 

typen av egen kompetensutveckling.” 

Lärare 2 säger sig vara tämligen osäker på vad informationskompetens egentligen 

innebär och säger sig aldrig ha hört termen tidigare. Hon gissar dock på att det 

handlar om att vara duktig på att sovra bland information, att kunna se vad som är 

kvalitet även om man inte är insatt i ämnet. Lärare 2 tror inte heller att de fick någon 

utbildning alls i informationshantering under lärarutbildningen. Hon hade dock, till 

skillnad från lärare 1, absolut velat ha mer av detta. Trots detta faktum tror hon sina 

egna kunskaper i informationssökning och källgranskning vara ganska bra. Detta 

mycket p.g.a. att hon själv undervisat i datakunskap och källkritisk hantering. När 

det gäller uppdatering inom sina ämnen använder hon sig dels av de tidskrifter som 

skolan prenumererar på och dels internet. Samtidigt säger hon sig dock ha allt för lite 

tid för sådana självstudier. 

Med informationskompetens menar lärare 3 dels förmågan att veta var man skall 

söka men kanske än viktigare att kunna sålla och vikta information. ”Problemet idag 

är ju inte att inte lyckas hitta information. Problemet idag är ju att lyckas hitta [...] 

värdefull information [...] hur värderar jag det jag hittar och hur avgränsar jag mitt 

letande för att det finns hur mycket som helst.” Även denne är mycket tveksam till 

huruvida han fick någon undervisning i informationshantering på lärarutbildningen över 

huvud taget. Liksom lärare 2 önskar han att det skulle ha varit mer av detta och 

menar att det han kan har han fått lära sig själv vid sidan av skolan. Sina egna 

kunskaper i informationssökning tycker lärare 3 är för dåliga. Att kunna vikta eller 

värdera information inom sina egna ämnen anser han sig vara bra på, men förmågan 

att kunna smalna av sökningar skulle kunnat vara bättre. Liksom lärare 2 säger han 

sig ha alltför lite tid att hålla sig uppdaterad  inom sina ämnen. Som ny lärare som valt 

att engagera sig i diverse projekt på skolan utöver själva undervisningen, finns inte 

mycket tid till att hålla sig ajour med nya rön, menar han. Viss uppdatering får han 

dock genom de kompetensutvecklingdagar och föreläsningar som skolan arrangerar 

för lärarna, men detta känns ändå alltför smalt. 

Bibliotekarie 1 anser sig se alldeles för lite av lärarnas informationssökning för att 

kunna uttala sig om hur den är beskaffad. Hon tror dock att det är väldigt olika från 

lärare till lärare. Vissa verkar tämligen vilsna när de kommer in på biblioteket och 

vissa är, som hon förstår, mycket duktiga på att söka information. De flesta lärare 

verkar ändå klara sig ganska bra. Detta, menar hon, beror på att de har solida 

ämneskunskaper och därigenom kan hitta bra information utan att känna till alla 

sökvägar. Visst finns det mycket hon skulle kunna göra för att försöka förbättra 



 47

lärarnas informationskompetens, menar hon, men ”ja, deras jobb består av så mycket 

om man säger så.” 

Om bibliotekarie 1 är väl så försiktig i sina uttalanden på detta område är 

bibliotekarie 2 desto mer frispråkig. Denne menar att lärarnas kunskaper i 

informationshantering kan klassas som ”usla, mycket bristfälliga och väldigt 

varierande.” För att undersöka just detta har han delat ut en enkät till lärarna på sin 

skola. I enkäten listade han en rad centrala databaser, bland annat; Landguiden, 

Mediaarkivet, Presstext och Nationalencyklopedien. De frågor som ställdes gällde 

sådant som i hur stor utsträckning lärarna själva använde sig av dessa källor och i hur 

stor utsträckning de talade om dessa källor med varandra och med eleverna. 

Resultatet var i hans ögon ”förfärande”. Användningen av dessa baser och 

kunskaperna om dem var på tok för låga, något som är speciellt synd med tanke på de 

stora pengar som skolan lägger ner på dessa databaser, menar han. En intressant 

gissning från dennes sida är att om samma frågor hade ställts till eleverna på skolan så 

hade det sannorlikt visat sig att de i genomsnitt har större kunskaper än lärarna. 

Bibliotekarie 3 är också hon lite mer försiktig i sitt utlåtande och tror att lärarnas 

kunskaper i informationssökning varierar väldigt mycket från individ till individ. 

Samtidigt kan hon tänka sig att de yngre lärarna som gått en senare utbildning fått mer 

med sig från sin skolning vad gäller kunskaper i informationskompetens, ett antagande 

som utifrån ovanstående redogörelse tycks kunna ses som en sanning med 

modifikation. Ingen av de tre intervjuade lärarna i denna undersökning har varit ute på 

arbetsmarknaden mer är fem år efter lärarutbildningen och alla tre säger sig ha fått 

minst sagt undermålig undervisning i informationskompetens. 

Detta är en slutsats som får stöd i Dorothee Grelles magisteruppsats 

Informationskompetens – medel till möjligheter? Med hjälp av observationer och 

intervjuer undersöker Grelle här lärarstudenters inställning till informationskompetens 

vid institutionen för lärarutbildning i Uppsala. För att se hur studenterna själva sökte 

information inför ett arbete, gjordes intervjuerna i samband med att studenterna skrev 

sina examensuppsatser. En av de slutsatser Grelle kunde dra av detta var att: 

Det blev uppenbart att studenterna är förberedda för att kritisera och använda material 
såväl i sina egna studier som i sin framtida undervisning. Att kunna hitta relevant litteratur 
och att finna sig tillrätta inom de elektroniska sökhjälpmedel på bibliotek framstod emellertid 
inte som lika självklar [sic!]48 

                                                 
48 Grelle, (2001), s. 76. 
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Detta är en tendens som är synlig även i intervjuerna med lärarna på de tre skolorna, 

då två av de tre lärarna anser sig ha goda ämneskunskaper och förmåga att vara 

källkritiska, men att de hade kunnat vara bättre på att faktiskt leta fram information. 

Grelle konstaterar vidare att  

undersökningens resultat står i motsats till bl.a. bibliotekariens utsaga [bibliotekarien på 
Institutionen för lärarutbildning, intervjuad av Grelle], att gymnasielärarstudenterna kan 
anses vara tillräckligt informationskompetenta på grund av att de flesta redan har skrivit en 
uppsats.49 

Något som hennes undersökning visar, menar Grelle, är att samtidigt som skrivandet 

av en uppsats på universitets eller högskolenivå ger ”färdigheter i problemspecifika 

sätt att söka information”50, så ger det inte den överblick över hela fältet av 

sökmöjligheter som står en informationskompetent sökare till hands. Här kan man 

erinra sig uttalandet av lärare 1 då han menar att de flesta av studenterna på 

lärarutbildningen kommer från sådana ämnesbakgrunder att de redan besitter 

tillräckliga kunskaper om informationssökning. Grelles slutsats blir dock till sist att de 

blivande lärarna inte får lära sig att lära ut informationssökning under utbildningen. 

”Gymnasielärarstudenterna får inte någon vidareförande och läraranpassad 

användarutbildning på ILU [Institutionen för lärarutbildning] och fortsätter att använda 

de tekniker som tidigare förvärvades. [...] På vilket sätt ett skolbibliotek skulle kunna 

integreras i undervisningen i en gymnasieskola förekommer inte i lärarutbildningen.”51 

Lärarnas informationskompetens är således, om man utgår från bibliotekariernas 

uppfattningar, väldigt varierande. Detta verifieras till viss del av de intervjuade 

lärarnas egna uttalanden då två av de tre anser sig väl så duktiga på att hantera 

information medan den tredje är mer skeptisk. Även om man utgår ifrån att dessa 

lärare är duktiga på att söka och källgranska information inom sina egna ämnen, 

kvarstår att de alla menar sig fått obetydlig undervisning i informationshantering under 

lärarutbildningen. Detta faktum i kombination med Grelles slutsatser leder en till 

misstanken att många lärare av idag inte möter upp mot Wilsons krav på en person 

förmögen att lära andra lära. En förändring i inställning måste här komma till stånd. 

Informationskompetenta elever måste för lärarna (men även för skolledare och 

bibliotekarier) i högre grad bli ett mål för undervisningen, bli mer av en faktor i 

planeringen. Självklart är tid och resurser en begränsande faktor även för lärare. 

Liksom en bibliotekarie som p.g.a. tids- eller resursbrist tvingas prioritera 

                                                 
49 Grelle, (2001), s. 76. 
50 Grelle, (2001), s. 76. 
51 Grelle, (2001), s. 78. 
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informationsstruktur och direkt service på bekostnad av Loertschers fyra programmål, 

tvingas lärarna av samma orsaker prioritera ämneskunskaper framför mer allmänn 

informationshantering. Trots att prio ett för lärarna troligtvis alltid kommer att vara 

uppfyllandet av läroplanens krav på ämneskunskaper, så måste en förändring till i 

lärarutbildningen för att säkerställa att detta inte är det enda som prioriteras. Om man 

kan utbilda lärare som uppfyller Wilsons kvalifikationer, som värderar 

informationskompetens högt och därtill besitter kunskaper om hur ett bibliotek kan 

användas i skolmiljö, har man kommit en bra bit på vägen mot en lärarkår som i högre 

grad tenderar att samarbeta och kommunisera med bibliotekarierna. Klyftan smalas 

av genom att lärare och bibliotekarier närmar sig varandra i värderingar och 

kompetenser. Vad kan då en bibliotekarie göra för att möta lärarna halvvägs? 

Pedagogiska bibliotekarier 

The major difference between the program of a school library and a public library is the 
educational focus of the program elements. These elements are designed by a library media 
specialist who has a solid teaching background and understands how materials and 
technology can have a direct impact on learning.52 

 

För att en bibliotekarie skall tillåtas att ta steget från tjänarrollen, från att stödja och 

förse, till en mer deltagande och förmedlande partnerroll är det rimligt att anta att 

förtroende för dennes kompetens är nödvändigt från lärarnas sida. Detta slår även 

Loertscher fast i sin text.53 Till följd av att Loertscher därtill bedömer att den 

avgörande skillnaden mellan skolbibliotek och folkbibliotek är fokuseringen på 

undervisning samt att han ser förståelse för undervisning och pedagogik som en 

förutsättning för lärarnas förtroende, förespråkar denne här en modell med s.k. 

”teacher-librarians”.54  

The potential for building partnerships between teachers and librarians is no accident. 
State certification rules in many states of the United States require that the school librarian 
be educated first as a teacher and then as a library media specialist – the latter usually 
being a part of a master´s degree program. 

In Canada, teacher-librarians must have experience as classroom teachers first. In both 
the United States and Canada, the requirements emphasize the idea of a teacher-librarian, a 
colleague with the classroom teacher in the instructional process, one who is sympathetic 
to and supportive of the teacher´s role. 55 

                                                 
52 Loertscher, (2000), s. 12. 
53 Loertscher, (2000), s. 71. 
54 Loertscher, (2000), s. 15. 
55 Loertscher, (2000), s. 15. 
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Observeras bör alltså att Loertscher hänger upp mycket av potentialen för fruktsamt 

samarbete på just dessa teacher-librarians. Detta är kanske något att ha i åtanke innan 

man bedömer de undersökta bibliotekariernas klättringar på Loertschers 

taxonomistegar. Som framgått tidigare är alltså alla de tre bibliotekarierna utbildade 

för yrket. Däremot har ingen av dem någon egentlig lärarbakgrund. Den enda som 

har det är bibliotekarie 3 vilken är utbildad förskollärare. En invändning mot denna 

undersökning skulle således kunna vara att bibliotekarierna ojust bedömts mot en 

skala utformad för teacher-librarians. Samtidigt kan man fråga sig om lärarbakgrund 

för skolbibliotekarier måste ses som en absolut nödvändighet. Nilsson verkar inte 

tycka det, detta trots att hon lyfter fram USA som ett föredöme vad gäller satsningen 

på skolbibliotek och även hon använder sig av Loertschers taxonomier i sin 

undersökning.56 Ingen direkt fråga har ställts till bibliotekarierna om hur de uppfattar 

den egna pedagogiska förmågan, men i intervjuerna framgår likväl en del om hur 

informanterna ser på klyftan mellan yrkesgrupperna. 

Samtidigt som bibliotekarie 1 är osäker på hur det skall gå till så skulle hon gärna 

se att de två yrkesrollerna kunde närma sig varandra mer på djupet. Hon är dock av 

den uppfattningen att utbildningen på bibliotekshögskolan redan nu innehåller viss 

pedagogisk förberedelse för skolbibliotek. Likaså tror hon att det ges kurser om 

bibliotek och information på lärarhögskolan. Dessa kurser, har hon en känsla av, är 

dock inte speciellt djupgående, utan kanske mer pliktskyldiga. Istället tycker hon det 

vore vettigt om lärarna under sin utbildning fick möjlighet att praktisera på 

skolbibliotek och att bibliotekarier fick pröva på undervisning ute i skolmiljö. Båda 

grupperna behöver nog större förståelse för de skilda infallsvinklar, som de olika 

yrkesrollerna ger, menar hon.57 

Skolledare 2 är mycket kortfattad kring detta och konstaterar blott att hon ser 

klara fördelar med bibliotekarier med lärarbakgrund och pedagogisk skolning.58 Vad 

gäller ökat pedagogiskt kunnande för bibliotekarier är lärare 2 mer försiktig och 

menar att samtidigt som detta kanske kan vara önskvärt i vissa fall, så är hon mycket 

nöjd med den nuvarande bibliotekarien. En intressant observation från hennes sida är 

för övrigt misstanken att ett sådant krav lätt skulle kunna bidra till att skolbiblioteken 

blev en slutstation för trötta och ointresserade lärare.59 Bibliotekarien på skola 2 är 

mer tveksam till att man, som i USA, ställer krav på lärarbakgrund för 

skolbibliotekarier.  

                                                 
56 Nilsson, (1998), s. 15f. 
57 E-brev från bibliotekarie 1,  2003-03-28. 
58 E-brev från skolledare skola 2,  2003-03-26. 
59 E-brev från lärare skola 2,  2003-03-26. 
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På en större skola med fler biblioteksanställda kan väl någon av dem ha pedagogisk 
bakgrund, det vore ingen belastning i alla fall. Likafullt: solid kompetens i 
informationssökning [...] känns enormt mycket viktigare. Jag har ca. 100 timmar 
undervisning/läsår. Jag når långt med det. [...] Frågan är om en pedagogiskt utbildad person 
skulle nå längre. Jag misstänker att det inte är så. Jag känner mig trygg och kapabel.60 

Inte heller lärare 3 tror att mer pedagogik för bibliotekarier är en nödvändighet. Om 

fler bibliotekarier hade ämneskompetens skulle de förstås kunna skaffa mer passande 

litteratur till biblioteket, menar han, ”[m]en, detta kan åtgärdas genom att lärare ges 

tid till att samarbeta med biblioteket, då skulle man kunna beställa tillsammans i högre 

utsträckning än vad nu görs. [...] [T]yvärr får vi inte tid till detta.”61 Intressant att 

notera är också att den enda av de intervjuade personerna som drar kopplingen 

mellan pedagogiskt kunnande och statusen hos lärarna, inte själv är lärare. 

Bibliotekarie 3 menar att fördelen med lärarbakgrund för bibliotekarier är att man 

skulle vara speciellt kunnig inom ett specifikt område. Samtidigt finns det en risk med 

detta, menar hon, då man lätt skulle kunna favorisera just detta ämne. ”Men visst 

finns det fördelar med en mer inriktning på pedagogik. [...] Jag tror att man kanske 

kan få en annan status hos lärarna om man hade mer pedagogisk utbildning.”62 

Det är rimligt att utgå ifrån att de allra flesta skolbibliotekarier från sin utbildning får 

med sig föreställningen om förmedling av informationskompetens som en mycket 

central, kanske den mest centrala delen i yrkesrollen. Om en bibliotekarie till detta 

lägger egna gedigna kunskaper i informationshantering kan denne, som bibliotekarie 

2 också menar, nå långt. Hur det däremot skulle kunna vara en nackdel att till detta 

lägga en ökad förståelse för lärarrollen och för pedagogiska metoder är dock svårare 

att se. Bibliotekarier skulle gagnas av att få mer undervisning i pedagogik under sin 

utbildning dels för att kunskaper om pedagogik, även för en bibliotekarie är en 

självklar förutsättning för effektiv undervisning, men även av den mer beräknande 

orsaken att på så sätt kunna bana en väg in i lärarrummet. 

Om pedagogik kan vara ett sätt för bibliotekarier att närma sig lärarna så kan det 

senare i sin tur utgöra ett sätt att knyta an till skolledningen. Som det ser ut på 

skolorna i undersökningen bedriver bibliotekarierna i allt för hög grad alternativt 

uteslutande sin verksamhet på egen hand. Oavsett om denna verksamhet är friställd 

från vad eleverna för närvarande gör i klassrummen eller om bibliotekarien försökt 

luska reda på vad det är de för tillfället sysslar med, har denna verksamhet en stor 

                                                 
60 E-brev från bibliotekarie 2,  2003-03-26. 
61 E-brev från lärare skola 3,  2003-03-27. 
62 E-brev från bibliotekarie 3,  2003-03-25. 
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brist. Den kopplar inte samman lärarna med bibliotekarierna i tillräckligt hög grad. 

Loertscher skriver om detta: 

One popular method of supposed ”integration”, is practiced by many library media 
specialists because they have been unable to create a collaborative program with teachers. 
In these schools, the librarian finds out what topics teachers are covering at the moment 
and then create a parallel but separate activity in the library. This strategy assures some 
level of correlation between the classroom and the library, but it also is a dangerous 
practice in the long term. Teachers might appreciate the correlated effort but, but few of 
them will consider what happens in the library as an essential part of the curriculum. 
Instead, the library activity is considered as enrichment […] [and] when financial hardship 
comes this makes the library program a target for elimination.  

There are exceptions, however. Sometimes getting to a teacher is impossible. […] Even 
this author would grudgingly admit that sometimes you have to do what must be done.63   

Som en röd tråd i Loertschers resonemang går hans propagerande inte för ett 

skolbibliotek som bara gör ett bra jobb och når många elever, utan för ett som 

samtidigt som det gör detta också står starkt i snålblåsten. Den pseudo-undervisning i 

informationshantering som Loertscher beskriver i citatet ovan är dålig inte bara för att 

den är mindre effektiv, utan även för att den inte befäster skolbibliotekets plats på 

skolan. Att nöja sig med att göra halvt om halvt dolda insatser för vilka biblioteket 

inte krediteras kan vara farligt i längden.  

Som Loertscher i detta citat konstaterar måste man dock ibland erkänna 

situationens omöjlighet och istället göra det näst bästa. En sådan situation skulle av 

flera orsaker kunna sägas råda på de tre skolorna i undersökningen. Tidsbrist som 

följd av underbemanning är som konstaterats ovan, en av dessa orsaker. En annan är 

det faktum att samtliga bibliotekarier i denna undersökning arbetat en relativt kort tid 

på sina skolor. Loertscher menar att om man som bibliotekarie har att göra med en 

lärarkår och en skolledning som aldrig tidigare tänkt i banor av biblioteket som ett 

nav i undervisningen, får man räkna med mellan fem till sju års enveten 

lobbyverksamhet för att få till stånd ett mer systematiskt samarbete.64 Skola 1 är ett 

lite speciellt exempel i sammanhanget. Som situationen sett ut på skola 1 kan man 

säga att något skolbibliotek egentligen inte existerat förrän sedan ett år tillbaka. Den 

nuvarande bibliotekarien har, sedan hon tillträdde posten för ca. två år sedan, tvingats 

ägna de första ett och ett halvt åren till att rusta upp biblioteket. När hon tog tjänsten 

var biblioteket i mycket dåligt skick. Lokalen var i stort behov av ombyggnad, 

bibliotekspersonalens tjänsterum låg långt ifrån biblioteket, det fanns inga elevdatorer, 

ingen bilbiotekshemsida, utlåningen var inte datoriserad och i stort sett hela beståndet 
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var referensmärkt. Nytt för det här läsåret är således att hon nu, för första gången 

sedan hon tillträdde posten, känner sig ha tid för det hon vill göra som bibliotekarie. 

Nu när allt detta är ordnat anser hon sig ha tillräckligt med tid för eleverna. Som en 

direkt följd av detta kan man misstänka två saker; att bibliotekarien haft annat att 

tänka på än att etablera ett samarbete med lärarna och att lärarkåren i sin tur helt 

enkelt inte varit vana att ha ett bibliotek som de kunnat utnyttja i undervisningen. Att 

lärarna skall inse detta och sedan börja använda biblioteket på allvar kan man tänka 

tar en del tid. Situationen är liknande på skola 2. Biblioteket där är förvisso inte 

ombyggt från grunden men bibliotekarien i sig är väldigt ny och kan sägas ha hunnit 

med väldigt mycket vad gäller att skapa sig en plats på skolan med tanke på att han 

innehaft posten i mindre än ett år. 

Vikten av skolledningens inställning 
Birgitta Edvardssons och Ingela Lindströms magisteruppsats Skolbiblioteket som 
resurs – långt borta eller nära? (1997) är en av de texter utöver Loertschers och 

Nilssons som poängterar skolledningens inställning till skolbiblioteken. En brist hos 

de skolledningsrepresentanter som dessa två undersökt menar de vara en alltför dålig 

kunskap om hur ett bibliotek kan användas i skolans verksamhet. Som tidigare 

nämnts är det svårt att utifrån intervjuerna säga något säkert om hur väl insatta 

skolledarna på skola 1, 2 och 3 är i senare års biblioteksforskning. Ingen av 

skolledarna i Edvardssons och Lindströms undersökning säger sig ha tagit del av 

skolbiblioteksdebatten eller någon forskning i ämnet och en inte allt för vågad gissning 

vore att detta är fallet även med skolledare 1, 2 och 3.65 Indikatorer på skolledarnas 

föreställningar om vad ett skolbibliotek är, kan dock vara hur de definierar 

informationskompetens, deras kännedom om undervisningen i informationshantering 

på skolan och hur de ovan beskrivit bibliotekets funktioner (se sid. 19-21). 

Skolledaren på skola 2 hävdar först att hon inte har en aning om definitionen på 

informationskompetens och säger sig vara osäker på om det handlar om att hitta 

information eller om att ge information. Till sist gissar hon dock på att det handlar om 

att ge. Vad gäller undervisningen av eleverna i informationshantering vet hon att 

eleverna ges en kort kurs i början av årskurs ett och hon tror även att varje lärare 

själv försöker ta upp detta inför varje nytt tema i undervisningen. 

Skolledare 3 menar att det enklaste sättet att förklara informationskompetens är 

att det handlar om en person som är kompetent att ge information, som känner till 

vilka sökvägar som finns. Hon är dock lite osäker på vad det egentligen innebär men 
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menar att en bibliotekarie är ett bra exempel. Vidare anser hon att det är viktigt att 

man har kompetens att förmedla denna kunskap till eleverna. Hon vet att eleverna får 

en kurs i informationssökning när de går i ettan men känner inte till detaljerna kring 

denna. Inte heller antyder hon att denna enda kurs skulle vara i minsta laget, detta 

trots att hon är den enda av de tre skolledarna som spontant nämner förmedlingen av 

informationskompetens som en av skolbibliotekets funktioner.  

Om skolledarna på skola 2 och 3 har en ganska vag bild av 

informationskompetens och en tämligen traditionell bild av biblioteksanvändande, kan 

man hos skolledare 1 skönja i alla fall potentialen till en annan inställning. Även denne 

säger sig dock först inte kunna ge en definition av informationskompetens så där rakt 

upp och ner men gissar att det handlar om förmågan att skaffa sig information, att det 

handlar om sökförmåga. Som allt för ny på skolan har hon heller ingen aning om hur 

utbildningen av eleverna i informationshantering ser ut. Istället tar hon i sammanhanget 

upp sin föregående arbetsplats, en skola vilken hon beskriver som sitt ideal för hur ett 

skolbibliotek kan användas. Med utgångspunkt i sina erfarenheter från denna skola 

anser hon bibliotekets viktigaste funktion vara att deltaga ”i den didaktiska 

processen, alltså [att vara] en del av undervisningen”. På hennes förra skola var 

bibliotekarierna med inne på lektioner, höll i information och viss undervisning och var 

en resurs i planeringsprocessen, något som hon menar var väldigt bra och fruktsamt. 

Här är således en skolledare som uppenbarligen exponerats för ett annat sätt att se på 

skolbibliotek och som, om hon får lite mer tid på sig, kan tänkas komma att bli en 

kraft för drivandet av biblioteksfrågor inom skolan. 

Ett av de viktigaste bidragen en skolledare har att komma med i understödjandet 

av skolbiblioteken är just detta; att utifrån egen överygelse sprida idéer och 

inspiration. Loertscher hänvisar i sin bok till amerikanska studier vilka, enligt honom, 

på ett mycket tydligt sätt visar den nyckelroll som skolledningens inställning och 

visioner spelar för skolbibliotekens framgång. Den bästa, mest ambitiösa 

skolbibliotekarie kan inte lyckas om denne styrs av en negativ eller oengagerad 

administratör. Vision, stöd, positiv övervakning och ihärdighet är alla viktiga saker 

som skolledningen kan och bör bidraga med. Loertscher poängterar att det inte 

räcker med att tillgodose bibliotekets materiella behov. Ju mer högteknologisk 

skolmiljön blir, desto viktigare blir en ledning vilken bygger förväntningar och system 

för kortsiktig och långsiktig planering.66 Loertscher menar att lärare ofta förutsätter att 

bibliotekarierna inte är intresserade av vad som händer i klassrummen. Detta i 

kombination med bibliotekariernas ofta uttalade klagomål över lärarnas oförmåga att 
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planera och informera dem i tid resulterar, menar han, i tomma skolbibliotek, 

outnyttjade resurser och ambivalenta känslor kring verksamheten.67 Denna tendens 

till att gå om varandra, att inte utnyttja de möjligheter till samarbete som finns, är dock 

något som en stark och intresserad skolledning kan påverka. Samtidigt kan inte allt 

ansvar för drivandet av biblioteksfrågor läggas på skolledningen. Bibliotekarierna har 

förstås också de en roll att fylla genom att marknadsföra sig själva och sitt bibliotek på 

skolan. Skolledare 1 säger om bibliotekarierna på hennes tidigare arbetsplats att 

dom var en del av undervisningen på ett sätt som jag tycker var fantastiskt, alltså, och det 
berodde väldigt mycket på dom, att dom alltså tvingade sig på oss lärare. Och det var inte så 
att vi var ovilliga på nåt sätt, det var bara det att vi orkade väl inte alltid eller hann inte med, 
men [...] där var bibliotekarierna inne på lektioner, dom höll i viss information, dom höll i 
viss undervisning. Dom var med väldigt tidigt i projekten som vi genomförde, så dom var 
med på planeringsstadiet när vi planerade större projekt där liksom biblioteket blev som en 
resurs [...] och kunde liksom förbereda dom här projekten från sin sida, på ett väldigt bra 
sätt, och var därmed också en stor resurs för oss lärare och inte bara för eleverna utan även 
för oss. 

Att man som lärare tenderar att inte samarbeta med bibliotekarien p.g.a. att man inte 

tycker sig har tid är något som framkommit i kontakten med de intervjuade lärarna. 

Lärare 3 kommenterar detta via e-brev och beklagar att det inte ges tillräckligt med 

tid för kommunikation och samarbete med bibliotekarierna.68 Intressant är även att 

flera av de intervjuade lärarna och bibliotekarierna, verkar utgå ifrån att alla andra har 

allt för mycket att göra. Denna tendens till att inte vilja lägga sten på börda är speciellt 

tydlig på skola 1 där man kan ställa samman lärarens åsikt att bibliotekarierna har så 

mycket att göra att de endast i mån av tid kan förväntas hjälpa eleverna med 

informationssökning, med bibliotekariens åsikt om att lärarnas dagar består av så 

mycket annat att hon inte vill ligga på och tjata. Om detta är tankegångar som går igen 

hos alla lärare och bibliotekarier, något som inte är osannorlikt med tanke på 

underbemanning och ett allt hårdare finansiellt klimat för svenska skolor, är det 

kanske inte så konstigt att ett ökat samarbete inte kommer till stånd.  

Om nu skolledarna i undersökningen (möjligen med undantag för skolledare 1) 

är tämligen dåligt införstådda i hur ett skolbibliotek kan användas, hur skall man då 

förbättra detta? Bibliotekariernas marknadsföring med höga röster och synlig 

verksamhet är som tidigare nämnts en del i detta. En annan del kan vara yttre 

påverkan i form av bibliotekssamordnare.  
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Vikten av samordnare 
Edvardsson och Lindström pekar i sin uppsats ut bibliotekssamordnare på 

kommunal- och länsnivå som en viktig faktor med möjlighet att påverka och stödja 

såväl skolledning som bibliotekarier. Författarna har undersökt nio skolor i 

Västmanlands län och menar att samordnare som t.ex. barn- och 

skolbibliotekskonsulenten kan spela såväl en handledande som en fortbildande och 

inspirerande roll i sina kontakter med skolbibliotek. Vidare spelar dessa samordnare 

en viktig roll som lobbyister då de kan informera och driva biblioteksfrågor gentemot 

politiker.69 

Med anledning av detta har informanterna på skola 1, 2 och 3 utfrågats om sin 

kännedom om bibliotekssamordningen i länet och kommunen. Vidare har kontakt 

tagits via e-brev med Kia Gumbel, konsulent med inriktning mot lärande och IT vid 

länsbiblioteket i Stockholms län.70 

Gumbel säger sig, med hänvisning till att hon endast arbetat på länsbiblioteket i 

ett år, ha vissa svårigheter att svara på en del av frågorna. Länsbiblioteket har dock, 

enligt henne, bl.a. till uppgift att utveckla och stödja folk- och skolbiblioteken. Ett led 

i detta är den så kallade Skolbibliotekariegruppen vilken hon som ansvarig för 

lärande och IT på länsbiblioteket, håller i. Syftet med denna grupp är att erbjuda 

länets skolbibliotekarier ett forum för samkväm och erfarenhetsutbyte. Samtliga 

gymnasieskolor i länet får utskick om erbjudanden att deltaga i kurser och 

föreläsningar och arbetsmöten arrangeras en gång per termin. Dessa sammankomster 

är dock helt frivilliga och fungerar som ett tillfälle för länsbiblioteket att informera om 

sådant som kan vara av intresse, samt ta emot och spinna vidare på idéer och förslag 

från bibliotekarierna. Utöver detta säger sig Gumbel även försöka bevaka 

skolbibliotekariernas intressen utåt, i utredningar och dylikt. Med anknytning till 

avsnittet ovan kan även nämnas att Gumbel ser det som nästan omöjligt att säga 

något generellt om skolbibliotekens anslag i regionen. Från vissa håll har hon hört om 

mycket låga anslag och från andra att situationen varit betydligt mer gynnsam. Detta är 

något som verkar variera väldigt mycket enligt henne.71  

Tyvärr, tycks man utifrån vad som framkommit i intervjuerna vara tvungen att 

konstatera att det på det hela taget ser ut att vara tämligen dåligt ställt med 

kännedomen om denna samordning. Endast en av de tre skolledarna, skolledare 3, 

känner ens till att det förekommer en samordning på länsnivå och hennes kunskap 

                                                 
69 Edvardsson & Lindström, (1997), s. 85f. 
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71 E-brev från Kia Gumbel, konsulent med inriktning mot lärande och IT, länsbiblioteket i 
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sträcker sig till att bibliotekarierna ”någon enstaka gång [...] haft någon träff med andra 

bibliotek eller bibliotekarier” men att hon är för dåligt insatt för att kunna svara mer 

utförligt. Inte heller hade någon av de tre lärarna någon aning om huruvida biblioteket 

är knutet till någon form av samordning på kommunal eller länslig nivå. Tyvärr, verkar 

inte länssamordningen spela en allt för stor roll ens för bibliotekarierna. Samtidigt 

som de känner till att den erbjuds tycks användningen av den tämligen begränsad. 

Bibliotekarie 2 menar att det vad gäller samarbetet mellan biblioteken i länet, inte 

finns något obligatoriskt nätverk som man förväntas deltaga i. Det som erbjuds är 

istället ett frivilligt samkväm mellan gymnasiebibliotekarier samt en chans att ta del av 

information och kurser från länsbiblioteket. Bibliotekarie 3 nämner, vad gäller 

bibliotekssamordning länets skolbiblioteksgrupp, genom vilken hon får information 

om vad som händer och som arrangerar träffar då och då. Dessa träffar ligger dock 

ofta ”[...] lite olyckligt i tiden [...] och det är svårt att komma iväg.” Man kan här 

misstänka att detta är ännu en sak som bibliotekspersonalen på skola 3 helt enkelt 

inte har tid med. Vad gäller bibliotekarie 1 svarar denne först att biblioteket inte är 

knutet till någon form av samordning. Då det var bibliotekarie 1 som gav 

uppsatsförfattaren rådet att kontakta länssamordnaren är det dock troligt att det här 

förelegat ett missförstånd under intervjun. 

Projektarbetet 100p. Nuläge och framtid 
Kia Gumbel menar att det ännu är för tidigt att säga något om vad införandet av 

Projektarbetet 100p betytt för skolbiblioteken. ”Rent teoretiskt borde det dock vara 

positivt och innebära synliggörande av informationssökningsprocessen – och därmed 

även biblioteken!”72 Gumbel kan heller inte svara på hur länsbibliotekets 

förberedelser inför Projektarbetet sett ut innan hon tillträdde sin nuvarande post, men 

som exempel på vad hon gjort under det senaste året nämner hon anordnandet av en 

studiedag om informationskompetens, att hon hakade på en uppmaning från 

lärarhögskolan om vidareutbildning om Projektarbetet samt att Projektarbetet har 

diskuterats vid två av skolbibliotekariegruppens arbetsmöten. 

Länssamordnarens antagande om Projektarbetets potentiellt positiva inverkan på 

skolbiblioteken verkar även i uppsatsförfattarens ögon väl så rimligt. Men hur ser då 

de intervjuade skolledarna, lärarna och bibliotekarierna på införandet av 

Projektarbetet 100p? Vilka möjligheter och svårigheter ser de med denna arbetsform 

och vad anser de vara bibliotekens roll i detta? 
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En ny arbetsform och dess införande 
Vad gäller nyheterna med Projektarbetet, hur det skiljer sig från det äldre 

Specialarbetet ser svaren väldigt lika ut från samtliga intervjuer. De allra flesta svarar 

spontant att det främst skiljer sig vad gäller omfång och arbetsform, att det nu rör sig 

om ett större arbete i grupp. 

Skolledare 1 menar att förrutom att det är större så är det också betydligt mer 

genomtänkt, mera strukturerat. Till skillnad från Specialarbetet finns det nu en 

kursplan med syften och målsättning. Den egna rollen i detta uppfattar hon som att se 

till att skolan lever upp till denna nivå av struktur, att det blir ”nån form av planering 

kring projektarbetet och [att] det blir en gemensam form för hela skolan. [...] Just nu 

så flyter det ganska mycket här, det finns ingen kursplan till exempel, lokal kursplan 

skriven eller arbetsplan för [skolan].” Eftersom hon är så ny på sin post kan hon inte 

riktigt svara på hur förberedelserna sett ut inför införandet. Resultatet av dessa 

förberedelser är dock, så vitt hon kan se, tämligen klena. ”Dom förberedelser som 

gjordes här dom ledde inte till särskilt mycket.” Att Projektarbetet ännu inte riktigt 

kommit på plats, ännu inte riktigt blivit det det var menat att vara, är dock inget som 

hon verkar speciellt förvånad över. ”[M]an ska inte inbilla sig att det blir det efter ett 

år, för det blir det inte på nån skola, utan det kommer ju att ta ett antal år innan man fått 

en inarbetad modell som fungerar bra.” 

Att man på skola 1 ännu inte fått någon mer allmängiltig form för Projektarbetets 

utformning märks också på lärare 1. Förutom att det genomförs i grupp och att det 

kräver en betydligt större arbetsinsats, menar denne att utformningen beror lite på hur 

man väljer att tolka det. Den egna rollen som handledare ser han främst som 

pådrivande eftersom ”[...] det krävs en hel del piska för att det skall bli något över 

huvud taget.” Som handledare hjälper han eleverna att komma igång, att hitta 

frågeställningar och den röda tråden i arbetet. I vissa fall hjälper han även till med att 

hitta information. Allt som allt en uppgift som innebär mycket extra arbete. Angående 

förberedelserna inför Projektarbetet hänvisar han till en kurs som arrangerades i 

samarbete med lärarhögskolan. Denna kurs samkördes med en annan 

gymnasieskola, med vilken samtal om Projektarbetet förts även i efterhand. 

Förberedelserna av eleverna började under vårterminen 2002 då man arrangerade en 

s.k. uppstartdag för de blivande treorna. Ämnen spånades och eleverna 

presenterades ett tema runt vilket Projektarbetet skulle kretsa. Temat som skolan 

valt var Det nya Europa. En dag anslogs också till aktiviteter utanför skolan under 

vilken eleverna fick fundera på tänkbara frågor kring detta tema. Vidare läste eleverna 

i tvåan under vårterminen en kurs i hur man skriver en utredande text, vilken formalia 

som skall användas o.dyl. När så arbetet med Projektarbetet drog igång under 

höstterminen 2002 så gjordes dock ”inga ytterligare ansträngningar, vilket blev ett 
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stort problem.” Inte alla lärare som i slutändan blev handledare hade varit på den 

förberedande kursen. Förberedelserna av lärarna var det inget fel på i sig, problemet 

uppstod snarare när det blev dags för själva genomförandet då det inte var alla som 

var beredda att ta på sig handledaransvaret. Istället föll ”lotten” på honom och andra 

som inte varit på den förberedande kursen. Vissa betänkligheter har lärare 1 även 

inför förberedelserna av eleverna vilka kanske inte riktigt uppnått det tänkta 

resultatet. Eftersom detta är första gången Projektarbetet genomförs har det varit 

svårt att få eleverna att förstå exakt vad det innebär att hela arbetsprocessen bedöms 

och att arbetet helst skall skall genomföras i en grupp där allas delar vävs ihop. Om 

detta gått fram riktigt till eleverna är han lite tveksam till och menar att det skall bli 

spännande att se om allt går ihop i slutändan. 

Den viktigaste nyheten med Projektarbetet är att det nu är en grupp som arbetar 

tillsammans, menar skolledare 2. Vidare är det ett större och mer självständigt arbete 

än tidigare. Förberedelserna på skolan tror hon bestod i att två personer från varje 

arbetslag fick gå en kurs som sträckte sig över en termin. Innan detta fick skolledarna 

dessutom åka iväg för att få information om hur det hela var tänkt. Informationen 

ändrades dock i hög grad i ett senare skede och Projektarbetet ”var [till en början] 

större tänkt än vad det blev”. Sin egen roll menar hon vara att ”se till att några lärare 

tar på sig det här med att vara handledare, följa upp och se till att alla gör det dom 

skall.” Inte heller skolledare 2 tycker att förberedelserna varit tillräckliga och liksom 

skolledare 1 är inte heller hon speciellt förvånand över detta utan konstaterar blott att 

det ”överlag [inte finns] mycket tid till fortbildning och så har fallet varit även här.” 

Att arbetet sker i grupp samt att själva processen är viktigare än slutprodukten 

tycker lärare 2 är de främsta nyheterna med Projektarbetet. Sin egen roll som 

handledare ser hon främst som att vara pådrivande och kontrollerande. Att driva på, 

försöka få eleverna att höja ribban och att se till att de håller sig till arbetsformen vad 

gäller mötesprotokoll och dylikt är viktigt menar hon, eftersom arbetet annars lätt 

hamnar på en tämligen låg nivå utan vidare fördjupning. Förberedelserna av lärarna 

bestod av att en från varje arbetslag deltog i en kurs på lärarhögskolan. Dessa 

informerade sedan övriga handledande lärare på en personalkonferens. Liksom lärare 

1 var inte heller hon en av dem som gick denna kurs. Utöver detta har det varit upp 

till varje enskilt arbetslag att bestämma formerna för Projektarbetet inom sina ämnen. 

Något gemensamt dokument för hela skolan har inte formulerats, ”[...] fast vi skall 

utforma ett sådant eftersom vi känner behov av att det blir rättvist mellan klasserna.” 

Inom det arbetslag som hon tillhör har dock inga speciella förberedelser gjorts utöver 

detta. 

Skolledaren på skola 3 poängterar att Projektarbetet inte får ses som ett fem 

gånger så stort Specialarbete. Specialarbetet resulterade betydligt oftare i en uppsats 
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än vad Projektarbetet kommer att göra menar hon, och tillägger att hon gärna ser att 

elevernas arbeten utmynnar i något annat, som en föreställning, en film, en teaterpjäs 

eller att man skapar någonting praktiskt. Att även själva arbetsprocessen skall 

bedömas samt att det skall finnas medbedömare, anser hon också vara viktigt. Sin 

egen roll som skolledare ser hon som sammanhållande länk och ett bollplank för 

lärare och handledare. Vad gäller förberedelserna inför införandet tar hon upp den 

kurs som Skolverket arrangerade och till vilken skolan skickade sammanlagt tio 

lärare, en bibliotekarie och en skolledare, uppdelade i två omgångar. Enligt henne 

verkar alla ha tyckt att det var en väldigt bra kurs. Under vårterminen 2002 sattes 

sedan en arbetsgrupp samman av de lärare som varit på denna kurs. Gruppen leddes 

av skolledaren själv och där ingick även, ”ibland [och] ibland inte”, en av 

skolbibliotekarierna. Denna grupp arrangerade bland annat en inspirationsdag, riktad 

mot elever och de lärare som inte gått kursen, med föreläsare från universitet och 

näringsliv. Under denna dag gick även ”några elever” en metodkurs i hur 

Projektarbetet skulle gå till. I samband med denna kurs hölls informationspass med 

eleverna i biblioteket där bibliotekarierna gick igenom ” [...] hur man skall gå till 

väga”. Vid ett tidigare skede, under vårterminen 2001 hölls också en feriedag för 

skolans personal, under vilken man gick igenom en del av de frågor som tagits upp på 

Skolverkets kurs samt diskuterade en del praktiska detaljer som schemaläggning och 

gruppkonstellationer. ”Man kanske aldrig kan förbereda sig tillräckligt bra” och visst 

har det förekommit problem längs vägen, menar hon, men på det stora hela tycker 

hon att man med alla dessa aktiviteter i ryggen ändå varit ganska väl förberedda trots 

allt. 

Läraren på skola 3 lyfter fram det aktiva handledarskapet och det faktum att man 

bedömmer hela arbetsprocessen som de viktigaste nyheterna. Dokumentation, 

planering och uppföljning är alla delar i detta. Den egna rollen som handledare ser 

han främst som entusiasmerande och pådrivande vad gäller vikten av struktur. Att 

fungera som bollplank för idéer och att i vissa fall hjälpa till med litteraturtips inom 

ämnen som han är insatt i är sådant han kan bistå med, tycker han. Liksom skolledare 

3 poängterar han att man försökt visa på alternativa arbetsformer istället för det 

klassiska uppsatsskrivandet. Som förberedelser nämner han inspirationsdagen man 

arrangerade samt att man ”panikgjort” en katalog som beskriver Projektarbetet för 

eleverna med konkreta exempel på tänkbara arbeten. Metodkursen nämns även i 

detta sammanhang, en kurs som han dock är lite osäker på vad den innehöll. 

Förberedelserna av lärarna har dock inte varit fullt ut bra. De flesta lärare som idag 

är handledare gick visserligen på den förberedande kursen, men vad gäller struktur 

och planering i efterhand hade detta kunnat vara bättre. En mer strukturerad plan för 

ansvarsplanering och fördelning av elever på handledare hade behövts. Nu har det 



 61

byggt ganska mycket på att ett mindre antal lärare, som tyckt att detta var en 

intressant och viktig kurs, i slutändan tog tag i det hela. Andra brister är att skolan 

inte haft några medbedömare, att det inte varit klart med budget samt en del 

schemarelaterade oklarheter vad gäller arbetstid för Projektarbetet. Som en sista 

tråkig miss i förberedelserna nämner han att bibliotekarierna efterfrågat en lista, något 

de aldrig fick, över vilka projektarbeten som skulle utföras på skolan så att de kunde 

förbereda med lämplig litteratur. 

Bibliotekets roll 
Bibliotekarien på skola 1 uppfattar det som ganska svårt att svara på exakt vad som 

är det nya med Projektarbetet. Hon känner sig väldigt osäker på detta ”trots att hon 

gått en kurs”. För att råda bot på detta har hon frågat en del lärare men inte heller de 

tycks vara riktigt på det klara med vad det är som är de stora nyheterna, menar hon. 

Hon har dock förstått att det rör sig om ett betydligt mycket större arbete men också 

att det inte är det som är det primära. Istället misstänker hon att Skolverkets tanke 

med att introducera Projektarbetet är att smyga in ett mer projektliknande arbetssätt, 

inte bara i just detta speciella arbete, utan i skolan som helhet. Intressant är att hon 

säger sig ha fångat upp detta från en kursledare på Projektarbetskursen men att hon 

inte sett uttalandet i tryck någonstans. Samarbete i projektform mellan olika ämnen 

och över programgränserna är dock något som hon känner till redan tidigare ha 

förekommit på skolan så detta känns inte allt för revolutionerande. Samtidigt är det 

just de lärare som arbetar på detta sätt, som hon har mest kontakt med. Hur pass 

revolutionerande detta arbetssätt är för de lärare som vanligtvis inte besöker 

biblioteket kan hon inte säga. Angående förberedelserna på skolan säger hon sig ha 

deltagit i samma kurs som lärarna. Vidare hölls på begäran av rektor ett möte under 

januari 2003 där de olika involverade lärarna rapporterade om hur arbetet med 

Projektarbetet förlöpt. Hennes intryck av detta var att det var väldigt svårt att se 

någon direkt skillnad mellan de projektarbeten som var igång och de Specialarbeten 

som genomförts under tidigare år. Hennes uppfattning var att rektor delade denna 

åsikt. Sammanfattningsvis tycker bibliotekarie 1 att det hela känns aningen oklart och 

att hon därför inte går in som någon drivande kraft i Projektarbetet. Istället inväntar 

hon någon form av efterfrågan av bibliotekets tjänster och att skolan skall hitta fram till 

en färdig form för hur Projektarbetet skall se ut i framtiden. Viss förtröstan inför 

framtiden har hon dock och hoppas att det ska komma att visa sig naturligt att 

koppla in henne i olika arbetslag varefter projektarbetena kommer igång. Som en 

rolig uppgift kopplad till Projektarbetet ser hon att vara delaktig i utmejslingen av 

elevernas frågeställningar. Även när det gäller Projektarbeten för vilka biblioteket 

kanske spelar en mindre roll, skulle hon kunna spela en bidragande roll i 



 62

inledningsskedet. Bibliotekarie 1 har förövrigt inte tillfrågats om hon skulle kunna 

tänka sig att agera handledare för någon grupp elever73. Lärare 1 tycker inte att 

biblioteket kan sägas ha ett större ansvar för Projektarbetet än för någon annan typ 

av undervisning och kan således i mån av tid hjälpa till med informationssökning. 

Desto större ansvar lägger dock skolledare 1 på biblioteket då hon med eftertryck 

poängterar att det skall ha en mycket stor och viktig roll som handledare. 

Bibliotekarie 2 tycker inte att introduceringen av Projektarbetet inneburit någon 

stor omställning för skolan. Att övergången gått så smidigt tror han beror mycket på att 

man redan anammat ett problembaserat inlärningssätt. Eleverna är sedan tidigare 

vana att jobba på det här sättet med utåtriktat kreativt arbete på eget initiativ. Möjligen 

uppfattas det som lite mer på allvar, lite mer spännande, större och mer 

genomgripande, men någon omvälvande övergång har det inte varit. Likväl vidhåller 

han att det här med Projektarbetet kanske inte riktigt satt sig ännu. ”Projekten kan 

se ut egentligen hur som helst” där vissa elever gör arbeten som är väldigt 

litteraturintensiva och för vilka biblioteket spelar en mycket central roll. Samtidigt är 

det inte alla som gör det. Själv säger han sig inte ha arbetat så mycket med 

förberedelserna inför Projektarbetets införande mer än att han försökt kartlägga vad 

eleverna skall syssla med och vilka informationsbehov som kan komma att uppstå. 

Bibliotekarie 2 agerar också själv handledare sedan han tillfrågats av några elever, 

detta för att få se hur Projektarbetet fungerar inifrån samt för att kunna jobba mer tätt 

inpå eleverna. Om handledarskapet är något som han kommer att fortsätta med 

återstår dock att se. Rent allmänt tycker han att det är ett roligt sätt att arbeta på som 

gör biblioteket viktigare i alla fall för vissa elever. En annan positiv effekt som han 

kan se är att Projektarbetet även uppmanar eleverna att söka sig utåt till andra 

bibliotek och arkiv för att söka information. En viss dramatik och nervositet kan 

uppstå menar han, när eleverna skall uppsöka rikstäckande institutioner. Här tycker 

han sig då kunna bistå med råd och tips och därigenom fylla en mer avdramatiserande 

funktion. 

Att införandet av Projektarbetet inte uppfattas som någon stor omställning för 

biblioteket på skola 2 uttrycks även av skolledaren på skolan. Biblioteket har inte fått 

någon ”ny uppgift”, ”ingen speciell funktion mer än det normala” i och med 

Projektarbetets införande, menar denne.  

Om bibliotekarien på skola 2 tar Projektarbetet med ro och anser det vara lite av 

mer av samma men mer spännande, uppfattar bibliotekarie 3 det hela som betydligt 

mer oklart.  

                                                 
73 E-brev från bibliotekarie 1,  2003-03-28. 
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Jag vet inte om det har blivit framfört på ett felaktigt sett eller, men jag tycker på någ ot sätt 
att [...] man hör bara att lärarna tycker det är jobbigt och ja, jag har ingen koll på vad dom 
gör över huvud taget. Det tyckte jag man hade mer när det var Specialarbete. Så jag har 
ingen riktig kläm på Projektarbetet.  

Bibliotekarie 3 tycker även att biblioteket på Specialarbetets tid hade en större roll i 

att hjälpa eleverna hitta material till sina arbeten. I det nya Projektarbetet har 

biblioteket i stort sett bara bidragit med en metodkurs om hur man skaffar 

information och efter denna kurs har treorna knappt setts till i biblioteket, menar hon. 

Vad det beror på att eleverna inte kommer till biblioteket för sina Projektarbeten har 

hon svårt att svara på, men tror att de antingen har valt ämnen som inte kräver 

speciellt mycket litteratur och / eller att de valt att arbeta mycket hemma. På det stora 

hela känner hon tyvärr att bibliotekets roll i Projektarbetet gått lite om intet och att 

man hamnat lite utanför. Biblioteket skulle kunna ha en mer central roll i 

Projektarbetet, menar hon, vara mera inkopplat med handledarna, vara en mer 

naturlig informationssökningsplats och även kunna bidraga med enkla saker som en 

bättre materialhylla dit eleverna kan gå om de behöver till exempel en ny loggbok. 

”Det känns lite så där som plattfall efter man gjort den här kursen [...] Då kändes det 

så himla stort och det lät så bra men sen när det kommer till praktiken så blir det lite 

annorlunda.” Det hon bidragit med i förberedelserna är således att hon var med på 

metodkursen och hade en genomgång om informationssökning, etik och moral på 

nätet, källkritik och hur man skriver källor74. Huruvida förberedelserna inför 

Projektarbetet varit tillräckliga eller inte tycker hon dock är svårt att säga. Först 

behövs en ordentlig utvärdering för att se hur eleverna uppfattat arbetet. Samtidigt 

misstänker hon att många elever haft svårt att förstå riktigt vad Projektarbetet innebär. 

Detta är något nytt och skolan kommer nog att behöva ett till två år på sig innan man 

hittar den slutgiltiga formen för detta arbete, menar hon.  

Lärare 3 menar att bibliotekets uppgift vad gäller Projektarbetet är att hjälpa 

eleverna att hitta information. Detta är lite beroende på typen av arbete men även vid 

mer praktiskt inriktade arbeten borde litteratur kunna komma till användning, menar 

han. Ingen av bibliotekarierna har varit påtänkt som handledare då det, som det ser ut 

idag, inte finns inte utrymme till det i deras tjänster. Samtidigt vore det en bra ide att 

involvera bibliotekarierna mer i Projektarbetet, menar han. Detta skulle dock kräva 

att de fick mer information och utbildning om kursen varpå de kunde fungera mer 

som stöd och resurspersoner än som faktiska handledare. Lärare 3 är dock positiv 

                                                 
74 E-brev från bibliotekarie 3,  2003-03-25. 
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inför Projektarbetet som idé och tror att detta, när det kommit igång ordentligt, kan 

innebära ett lyft för skolan och en väg till en ny skolform.  

Det tror jag är en tanke från Skolverket också. Smyga in lite PBL i skolan utan att en del icke-
PBLpositiva lärare skall märka det så mycket. Så många lärare vill inte förändra något [och] då 
är det här ett sätt att lyckas få in det via omvägar, [att] lura den sega rigida massan. 

Skolledare 3 anser inte att Projektarbetet skiljer sig från någon annan kurs vad gäller 

bibliotekets funktion eller ansvar. Biblioteket skall alltså ha samma service- och 

stödfunktion som vanligt. Däremot tror hon att det kan komma att innebära en ökad 

arbetsbörda. 

Projektarbetet 100p: Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att 2003 års avgångselever tycks bli något av 

en experimentkull av projektarbetare. Återkommande uttalanden om förberedelserna 

inför Projektarbetet är som synes att det hela fortfarande känns ganska osäkert, att 

det kommer att ta tid innan den nya arbetsformen satt sig och att man får vänta och 

se. 

Vad gäller bibliotekariernas tankar kring Projektarbetet och bibliotekens plats 

däri, kan man konstatera att uppfattningarna skiljer sig avsevärt mellan skolorna. 

Bibliotekarie 1 är tämligen osäker på vad detta nya arbete kommer att innebära för 

biblioteket och ställer sig med anledning av detta lite avvaktande i väntan på att 

Projektarbetet skall komma på plats och att bibliotekets tjänster skall efterfrågas. 

Även bibliotekarie 3 känner sig tämligen osäker på bibliotekets uppgift i 

Projektarbetet och menar att biblioteket tyvärr verkar ha fallit bort någonstans i 

planeringen. Vidare anser hon att eleverna i årskurs tre vilka arbetar med 

Projektarbetet varit förvånandsvärt frånvarande i biblioteket, betydligt mer så än på 

Specialarbetets tid. Möjligen kan man till viss del förklara detta med att skola 3 

aktivt uppmuntrat eleverna till andra former av arbeten än mer uppsatsliknande. 

Likväl kvarstår att bibliotekarien har svårt att formulera exakt vad som är det nya med 

Projektarbetet och tycker att bibliotekets uppgifter gått lite om intet. Liksom 

bibliotekarie 1 ser hon dock potential i Projektarbetet vad gäller nyttjandet av 

biblioteket och menar att biblioteket, när Projektarbetet väl kommit på plats, bl.a. 

skulle kunna bedriva ett betydligt närmre samarbete med handledarna. 

Bibliotekarie 2 tycks däremot ta det hela med betydligt större ro och menar, 

liksom skolledaren på skolan, att biblioteket i och med Projektarbetet inte kan sägas 

ha fått några nya arbetsuppgifter. Bibliotekarie 2 hänvisar i sammanhanget till att man 
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på skolan redan anammat ett problembaserat arbetssätt och att eleverna är vana att 

arbeta utåtriktat, kreativt och på eget initiativ. 
Som tidigare nämnts skriver Skolverket angående Projektarbetet 100p att det 

syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större 

arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. I anknytning till detta syfte frågar 

sig Lars Benon och Marianne Feldt i artikeln Projektarbetet ger nya möjligheter – 
det får inte bli ett nytt utökat specialarbete; ”[h]ur [eleverna] skall kunna utveckla 

sin förmåga om de inte får öva sig flera gånger, utvärdera sitt arbete och förbättra det 

som förbättras bör?” Benon och Feldt menar här att de skolor, på vilka man väljer 

att låta eleverna arbeta i ämnesintegrerade projekt under hela gymnasietiden, har 

täckning för att begränsa Projektarbetet 100p till ett enda tillfälle i slutet på 

gymnasietiden. (Se skola 2) Något som däremot inte är speciellt just eller ens 

meningsfullt, menar författarna, är att låta eleverna arbeta på som vanligt under hela 

gymnasietiden för att sedan efter en kortare metodkurs eller genomgång förväntas 

klara av att genomföra ett större självständigt projektarbete. (Se ev. skola 1 och 3) 

Som ett absolut minimum ser Benon och Feldt att eleverna i alla fall får genomföra ett 

övningsprojekt för att sedan utvärdera detta och fundera kring vad de skulle kunna 

förbättra. Dessa påståenden får stöd i Skolverkets Redovisning av 
Regeringsuppdrag.13 

Projektarbete är något mer än det avgränsade utrymmet i gymnasiestrukturen som 
motsvarar 100 poäng. Arbete i projekt är något som kan introduceras redan i årskurs ett på 
gymnasiet. Därför bör implementeringsinsatserna inledas så fort som möjligt efter 
regeringens beslut.75 

En slutsats man kan dra av denna undersökning är att den skola, på vilken ett PBL-

inriktat undervisningssätt varit mer norm än undantag under de senaste åren, även 

uppfattat införandet av Projektarbetet som smidigare och inte lika revolutionerande 

som de andra två. Samtidigt som representanterna för skola 2 även de uttrycker viss 

skepsis över beredskapen inför Projektarbetet och inte heller tycks ha bedrivit vare 

sig mer eller bättre förberedelser än de andra två, är en rimlig gissning att de likväl 

varit bättre förberedda, och det redan innan Projektarbetet klubbades igenom av 

Skolverket.  

                                                 
75 Projektarbete i gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen: Redovisning av 
regeringsuppdrag, sid. 13. 
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Slutdiskussion 

I år (VT-2003) är det första gången som Projektarbetet genomförs på Sveriges 

gymnasieskolor. Insikten om detta har förstås funnits med redan från starten av 

arbetet med denna uppsats och misstanken att många skolor ännu inte skall ha funnit 

den slutgiltiga formen för arbetet har även visat sig vara välgrundad. Samtidigt som 

man hos två av de intervjuade bibliotekarierna i nuläget kan skönja en avsevärd 

osäkerhet kring bibliotekets roll i detta nya arbete tycks det likväl finnas inneboende 

möjligheter för skolbiblioteken i Projektarbetet när det väl kommer på plats. 

Projektarbetet 100p är ett arbete som utformats och förts in i läroplanen av 

Skolverket på uppdrag av regeringen. Detta arbete är menat att fungera som ett 

tillämpande och fördjupande examensarbete med syfte att utveckla elevernas förmåga 

att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete. Som namnet antyder skall 

Projektarbetet även ge erfarenhet av att arbeta i projektform. 

Ett antagande som denna undersökning gör är att ett ökat användande av friare, 

mer problembaserade inlärningsformer innebär möjligheter för biblioteken att bättre 

komma in i verksamheten och profilera sig på skolorna. Om Projektarbetet, när det 

väl kommer igång på allvar, utformas och genomförs som det var tänkt, så medför det 

just detta. Projektarbetet har således potential att få skolor som inte tidigare i någon 

större utsträckning använts sig av problembaserat lärande att göra detta. Kopplingen 

mellan PBL och Projektarbetet illustreras i undersökningen av skola 2 på vilken 

introduceringen av Projektarbetet inte tycks ha uppfattats som närmelsevis lika 

revolutionerande som på de andra två. Arbetet med att få in biblioteket i 

projektverksamheten på ett tidigt stadium tycks också ha fallit sig mer naturligt på 

skola 2. Talande är att bibliotekarien på skola 2 är ensam bland de intervjuade 

bibliotekarierna om att själv fungera som handledare för ett antal elever. 

En slutsats man kan dra utifrån detta är att de skolor, vilka tidigare inte anammat 

problembaserade inlärningsformer i någon större utsträckning men som väljer att följa 

Skolverkets uppmaning och utvidga projektarbetet utanför de 100 poängen, är de 

skolor på vilka Projektarbetet kommer att spela den största rollen för biblioteken. 
Denna undersökning har vidare visat att skolledarna, lärarna och i viss mån även 

bibliotekarierna på de tre undersökta skolorna har en tämligen likartad syn på 
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skolbibliotekens funktion. Bibliotekarieuppgifter som att sköta samlingarna, att se till 

att medierna finns på plats, att assistera eleverna direkt i bibliotekslokalen med allt 

ifrån kopiering till sökhjälp är alla sysslor som återkommer i sammanhanget. Dessa 

funktioner, vilka alla faller inom  Loertschers kategorier av informationsinfrastruktur 

och direkt service, är även de funktioner vilka enligt denna undersökning tycks 

fungera bäst på de tre skolorna.  

Ett undantag från detta och något som samtliga tre bibiliotekarier i 

undersökningen menar är ett problem, är att den direkta servicen kunnat fungera 

bättre om en större andel av lärarna på skolan varit bättre på att förvarna 

bibliotekspersonalen om klassbesök i biblioteket. De tre bibliotekarierna är alla 

överens om att de tillfällen, då läraren tagit kontakt i förväg och de fått lite tid till 

förberedelser och har haft kännedom om vad eleverna skall ägna sig åt vid tillfället, är 

de tillfällen då man som bibliotekarie kunnat bedriva smidigare och mer pedagogisk 

direkt service. 

En slutsats man kan dra utifrån undersökningen är att detta missnöje med lärarnas 

bristande förmåga att kommunisera, i sin tur är ett uttryck för ett större problem vad 

gäller skolbiblioteken. Samtidigt som bibliotekarien på skola 2 känner sig tämligen 

nöjd med sin verksamhet och roll på skolan och tycker sig deltaga väl så mycket i 

skolans beslutandeprocesser kan man på skola 1 och 3 skönja en tydligare känsla av 

isolering, eller som bibliotekarie 3 uttrycker det; ”[v]i är liksom en liten enhet för oss 

själva här borta.” Tydligt är att det på de undersökta skolorna finns ett mer eller 

mindre brett gap mellan biblioteket och den övriga verksamheten.  

Denna bristande kommunikation mellan yrkesgruperna blir extra tydlig vad gäller 

undervisningen i informationshantering. Lärarna och bibliotekarierna, vilka alla menar 

sig vara medvetna om vikten av sådan kunskap, tycks likväl i mycket gå om varandra 

i sina strävanden efter informationskompetenta elever och bedriver i mycket liten 

utsträckning gemensam undervisning som en integrerad del i den löpande 

verksamheten. Undersökningen visar således att informanterna, som en följd av bl.a. 

denna klyfta mellan bibliotekarierna och den övriga skolan, inte mäter upp lika bra i 

jämförelsen med Loertschers tredje funktionskategori; de fyra programmålen.  

Undersökningen visar på några tänkbara orsaker till detta avstånd mellan 

yrkesgrupperna. För det första är personalstyrkan i de undersökta biblioteken 

anpassade till ett mer traditionellt biblioteksanvändande. En bibliotekarie med 

assistenthjälp kan mycket väl driva en väl fungerande cirkulation och erbjuda en god 

direkt service till upp emot 1.500 elever. Samma personalstyrka kan dock inte, 

utöver detta, även förväntas bedriva den typ av undervisningsintegrerade verksamhet 

som Loertscher ser som en av skolbibliotekens viktigaste funktioner. En bibliotekarie 

och en assistent för varje 300 elever på en skola verkar vara en mer rimlig 
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förutsättning för att en sådan verksamhet skall vara möjlig. Tids- och resursbrist är 

förstås en begränsande faktor även för lärarna i detta sammanhang. 

En annan orsak tycks vara en bristande insikt i hur ett bemannat bibliotek kan 

användas i skolarbete. Samarbete mellan lärare och bibliotekarier nämns i väldigt 

liten utsträckning under intervjuerna och när det förekommer är det nästan alltid av 

en av bibliotekarierna. En tydligare övertygelse bland lärare och skolledning om 

vilken viktig roll ett skolbibliotek faktiskt kan spela, liksom en ökad insikt om att 

samarbete mellan lärare och bibliotekarier inte bara är befrämjande för eleverna utan 

även kan vara tidsbesparande för lärarna vore önskvärd. För att ett sådant samarbete 

skall kunna komma till stånd behövs dock ett initialt tillskjutande av resurser. En 

tillräcklig bibliotekspersonal och en lärarkår som anser sig ha tid till att utveckla nya 

samarbetsformer måste till. När väl ett minimum av tid finns att ägna åt samarbete och 

planering är det rimligt att anta att samarbetsformer kan komma att utvecklas vilka 

friställer tid snarare än att ta upp tid för lärarna. 

I tillkomsten av detta utökade samarbete mellan bibliotekarier och lärare kan 

skolledningen spela en avgörande roll. Skolledningen tycks genom sin beslutsposition 

ha goda möjligheter att inte bara skjuta till resurser utan även att med egen 

övertygelse, tydliga signaler och skrivna dokument driva igenom idén om biblioteket 

som ett skolans nav i all form av undervisning. 

Samtidigt som det ligger i skolledningens händer att fördela resurser inom skolan 

ligger det slutgiltiga finansiella ansvaret på kommunerna. Då kommunerna har det fulla 

ansvaret för skolans verksamhet är det också i förlängningen upp till dem att sätta 

höga mål för skolbibilioteksverksamheten. Trots att många kommuner idag lever i ett 

bistert finansiellt klimat måste man kanske ändå fråga sig om det inte är värt den extra 

kostnaden för att få effektiva skolbibliotek. Ett inom skolan integrerat skolbibliotek av 

Loertschers modell tycks ha mycket att ge tillbaka på en sådan investering, dels i form 

av avlastade lärare men även i form av informationskompetenta elever, elever som är 

självgående vad gäller att skaffa sig vilken kunskap som helst, med andra ord elever 

som är redo för ett livslångt lärande. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att med utgångspunkt i det nyligen införda 

Projektarbetet 100p, undersöka hur olika yrkesgrupper på tre svenska 

gymnasieskolor uppfattar och använder sig av skolbibliotek. För att utröna detta har 

intervjuer genomförts med en representant för skolledningen, en lärare och en 

bibliotekarie på var och en av de tre skolorna för ett sammanlagt antal om nio 

intervjuer. 

Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är den amerikanska 

biblioteksforskaren David Loertschers taxonomier över hur ett skolbibliotek bäst bör 

utnyttjas för att bidraga till ett ökat lärande. Utifrån dessa taxonomier har ett antal 

punkter formulerats som jämförelsematerial för de slutsatser som dragits av 

intervjuerna. 

Av undersökningen framgår bland annat att de undersökta biblioteken 

genomgående är uppskattade institutioner på sina skolor liksom att 

bibliotekspersonalen är omtyckt och anses kompetent. Vidare har framkommit vad 

gäller verksamheten att samtliga bibliotek upprätthåller en väl fungerande 

informationsinfrastruktur och bedriver en omfattande och mycket uppskattad direkt 

service mot elever och lärare. En mindre positiv slutsats av undersökningen är att 

kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna lämnar en del att önska. I 

kombination med en snålt tilltagen personalstyrka både vad gäller bibliotekspersonal 

och lärare resulterar denna bristande kommunikation i ett eftersatt samarbete över 

yrkesgränserna. Gemensam planering och undervisningsintegrerad 

biblioteksverksamhet framstår i undersökningen som sällsynt. I undersökningen 

framkommer även att bristande integrering i den löpande undervisningen är det 

största problemet med undervisningen av eleverna i informationshantering. 

Ett ökat användande av friare, mer probleminriktade arbetssätt på skolorna har 

identifierats som befrämjande för ökad kontakt mellan yrkesgrupperna. I detta 

sammanhang kan Projektarbetet, i egenskap av ett större, fördjupande 

examensarbete i projektform komma att fylla en viktig roll i framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till skolledning 
Är skolans bibliotek ett samlat sådant eller finns medier utplacerade i olika klassrum? 

Hur ställer du dig till detta? 

Vad är bibliotekets öppettider?  

Är biblioteket alltid bemannat under dessa tider? 

Vilken utbildning har personalen som bemannar biblioteket? 

Hur ser det ut med teknisk support på biblioteket? Vem ansvarar för att datorerna 

fungerar? 

Hur stort är bibliotekets driftsanslag per år och vad skall det täcka? 

Har anslagen ökat, minskat eller är det oförändrat under de senaste åren? 

Vilka funktioner har ert skolbibliotek? 

Vilka anser du vara skolbibliotekets viktigaste funktioner? 

Vad anser du vara bibliotekspersonalens uppgifter i detta? 

Hur uppfattar du bibliotekets plats eller status på skolan? 

Hur ser kommunikationen mellan skolledningen och bibliotekspersonalen ut? 

Hur uppfattar du lärarnas inställning till biblioteket? 

Sker någon utvärdering av bibliotekets arbete och hur är den utformad? 

Vad anser du vara de största nyheterna med Projektarbetet och hur skiljer det sig 

från det tidigare Specialarbetet? 

Hur har förberedelserna sett ut inför införandet av Projektarbetet? 

Vad anser du vara bibliotekets roll i uppfyllandet av målen för Projektarbetet?  

Vad anser du vara din egen roll i uppfyllandet av målen för Projektarbetet? 

Hur skulle du definiera termen informationskompetens? 

Hur ser utbildningen av eleverna i informationssökning ut på den här skolan? 

Vad innebär problembaserat lärande för dig? 

Vet du om ert skolbibliotek är knutet till någon form av samordningscentral? 

Hur organiseras skolbiblioteksverksamheten i kommunen / länet? 

Kan du påverka skolbiblioteksverksamheten? 
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 I sådana fall: Vad gör du? Vad skulle du vilja göra? 

Bilaga 2: Intervjufrågor till lärare 
Vilka ämnen undervisar du i? 

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka funktioner har ert skolbibliotek? 

Vilka anser du vara skolbibliotekets viktigaste funktioner? 

Vad anser du vara bibliotekspersonalens funktion i detta? 

I hur stor utsträckning använder du dig av biblioteket i undervisningen? 

Hur uppfattar du bibliotekets plats/status på skolan? 

Hur ser kommunikationen ut mellan dig och bibliotekarien? 

Hur uppfattar du skolledningens inställning till biblioteket? 

Är skolans bibliotek ett samlat sådant eller finns medier utplacerade i olika klassrum? 

Hur ställer du dig till detta? 

Vad anser du vara de största nyheterna med Projektarbetet och hur skiljer det sig 

från det tidigare Specialarbetet? 

Hur har förberedelserna sett ut inför införandet av Projektarbetet? 

Vad anser du vara bibliotekets roll i uppfyllandet av målen för Projektarbetet?  

Hur skulle du beskriva din roll som handledare för Projektarbetet? 

Hur skulle du definiera termen informationskompetens? 

Hur ser utbildningen av eleverna i informationssökning ut på den här skolan? 

Hur skulle du klassa dina egna kunskaper i informationshantering? 

Hur mycket utbildning i informationshantering fick ni på lärarutbildningen? Var detta 

tillräckligt? 

Hur bär du dig åt för att hålla dig uppdaterad inom dina ämnesområden vad gäller 

litteratur och andra medier? 

Vad innebär problembaserat lärande för dig? 

Vet du om ert skolbibliotek är knutet till någon form av samordningscentral? 

Hur organiseras skolbiblioteksverksamheten i kommunen? 

Kan du påverka skolbiblioteksverksamheten? 

 I sådana fall: Vad gör du? Vad skulle du vilja göra? 

Bilaga 3: Intervjufrågor till bibliotekarier 
Vad har du för utbildning? Någon speciell pedagogisk träning? 

Är skolans bibliotek ett samlat sådant eller finns medier utplacerade i olika klassrum? 

Hur ställer du dig till detta? 
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Vilka funktioner har ert skolbibliotek? 

Vilka anser du vara skolbibliotekets viktigaste funktioner? 

Vad anser du vara din funktion i detta? 

I hur stor utsträckning använder lärarna biblioteket i undervisningen? 

Hur uppfattar du lärarnas inställning till biblioteket? 

Hur uppfattar du bibliotekets plats/status på skolan? 

Hur uppfattar du skolledningens inställning till biblioteket? 

Hur ser kommunikationen mellan dig och lärarna ut? 

Hur skulle du beskriva ditt inflytande över vad som lärs ut på skolan och hur detta 

lärs ut? 

Hur ser kommunikationen mellan dig och skolledningen ut? 

Hur marknadsför du dig och biblioteket på din skola och hur har responsen varit på 

detta? 

Om assistent finns i biblioteket, hur ser arbetsfördelningen ut?  

Hinner du med det du skulle vilja? 

Vad anser du om anslagen för biblioteket: Finns de materiella förutsättningarna för att 

göra det du skulle vilja? 

Vad anser du vara de största nyheterna med Projektarbetet och hur skiljer det sig 

från det tidigare Specialarbetet? 

Hur har förberedelserna sett ut inför införandet av Projektarbetet? 

Vad anser du vara bibliotekets roll i uppfyllandet av målen för Projektarbetet? 

Vad anser du vara din egen roll i uppfyllandet av målen för Projektarbetet? 

Hur skulle du definiera termen informationskompetens? 

Hur ser utbildningen av eleverna i informationssökning ut på den här skolan? 

Vad innebär problembaserat lärande för dig? 

Vad anser du om dina egna kunskaper i informationssökning? 

Har du under din tid på skolan erbjudits någon vidare utbildning? 

Vad anser du om lärarnas kunskaper i informationssökning? 

Är biblioteket knutet till någon form av samordningscentral? 

Hur organiseras skolbiblioteksverksamheten i kommunen? 

Sker någon utvärdering av bibliotekets arbete och hur är den utformad? 

Bilaga 4: Frågor till ansvarig för IT och lärande vid 
länsbiblioteket i Stockholm 

Skulle du kunna redogöra lite för hur samordningen av gymnasiebiblioteken ser ut på 

länsnivå? 



 76

Vilken slags fora är skolbibliotekariegruppen och hur pass formalicerad är kontakten 

dem emellan? 

Vilken är din roll i det hela? 

Vilka skolor är representerade? 

Hur har du som länssamordnare uppfattat / märkt av införandet av av Projektarbetet 

100p? 

Vad skulle du säga att det har inneburit för skolbiblioteken? 

Hur har förberedelserna sett ut från länets sida inför införandet av Projektarbetet? 

Finns det några siffror över genomsnittliga biblioteksanslag för gymnasiebiblioteken i 

länet? 

Vad anser du om biblioteksanslagen så där allmänt? Verkar de finansiella 

förutsättningarna finnas för god service på länets gymnasieskolor? 

Anordnar länet någon form av fortbildning för skolbibliotekarier och i sådana fall hur 

brukar uppslutningen och intresset se ut? 

Bilaga 5: The Library Media Specialist´s Taxonomy 
1. NO INVOLVEMENT: 

The LMC is bypassed entirely. 

2. SMOOTHLY OPERATING INFORMATION INFRASTRUCTURE: 

Facilities, materials, networks, and information rescources are available for the 

self-starter delivered to the point of need. 

3. INDIVIDUAL REFERENCE ASSISTANCE: 

The library media specialist serves as the human interface between information 

systems and the user. 

4. SPONTANEOUS INTERACTION AND GATHERING: 

Networks respond 24 hours a day and 7 days a week to patron requests, and 

the LMC facilities can be used by individuals and small groups with no advance 

notice. 

5. CURSORY PLANNING: 

There is informal and brief planning with teachers and students for the LMC 

facilities or network usage – usually done through casual contact in the LMC, in 

the hall, in the teacher´s lounge, in the lunch room, or by e-mail. 

6. PLANNED GATHERING: 

Gathering of materials / access to important digital rescources is done in advance 

of a class project upon teacher or student request. 

7. EVANGELISTIC OUTREACH / ADVOCACY: 

A concerted effort is made to promote the philosophy of the LMC program. 
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8. IMPLEMENTATION OF THE FOUR MAJOR PROGRAMMATIC 

ELEMENTS OF THE LMC PROGRAM: 

The four LMC program elements – collaboration, reading literacy, enhancing 

reading through technology, and information literacy – are operational in the 

school. The LMC is on its way to achieving its goal of contributing to academic 

achievement. 

9. THE MATURE LMC PROGRAM: 

The LMC program reaches the needs of every student and teacher who will 

accept its offerings in each of the four programmatic elements. 

10. CURRICULUM DEVELOPMENT: 

Along with other educators, the library media specialist contributes to the 

planning and organization of what will actually be taught in the school or district. 

Bilaga 6: The Teacher´s Taxonomy of Resource-Based 
Teaching and Learning 

1. SELF-CONTAINED TEACHING: 

The teacher delivers instruction and creates learning activities with materials and 

technology in a single classroom environment with no real need for the LMC 

facilities, materials, or information technology. Materials are either owned by the 

teacher or accessed via networks from the classroom. 

2. TEACHING WITH A BORROWED OR ELECTRONICALLY 

ACCESSIBLE COLLECTION: 

When materials or equipment are lacking for a particular instructional sequence, 

the teacher borrows materials from the LMC, the public library, or other sources 

for use in the classroom during a unit of instruction. 

3. USING THE LIBRARY MEDIA STAFF AS AN IDEA RESOURCE: 

The teacher relies on the library media staff and the technology resource persons 

for ideas and suggestions for new materials to use, activities to pursue, training in 

the use of all forms of media and technology, reference information, what 

materials are available (when, where, and how), and professional materials and 

information. 

4. USING THE LIBRARY MEDIA STAFF AND RESOURCES FOR 

ENRICHMENT OF A UNIT: 

The teacher uses the LMC facilities, materials, activities, and staff to supplement 

unit content – to provide the “icing on the cake” for a unit. These activities are 

not considered essential to the central elements of teaching but do enrich the 

learning experience. 
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5. USING LIBRARY MEDIA RESOURCES AS A PART OF UNIT 

CONTENT: 

Library media center materials / activities are integral to unit content rather then 

supplementary in nature. Students are required to meet the teacher´s objectives 

while using library media information. 

6. THE TEACHER AND LIBRARY MEDIA SPECIALIST EXPERIMENT 

WITH PERTNERSHIP IN TEACHING: 

The teacher and library media staff experiment by working as teaching partners 

to construct teaching strategies and learning experiences that will increase 

student achievement. One or both partners are testing collaborative strategies, 

new ideas, or changes in learning activities or are experimenting with new 

technologies. 

7. TEACHER / LIBRARY MEDIA SPECIALIST PARTNERSHIP 

BECOME A NATURAL PART OF TEACHING AND LEARNING: 

Teachers and library media specialists enjoy partnerships as they plan, execute, 

and evaluate learning experiences. Their collaboration is a natural part of the 

professional experience. 

8. CURRICULUM DEVELOPMENT: 

Teachers consult with library media specialists as curriculum changes are being 

considered. Advance planning for changes and their impact on LMC materials, 

facilities, technology, and activities are considered. 

Bilaga 7: The Principal´s Taxonomy of Library Media 
Programs 

1. AMBIVALENCE TOWARD OR NEGLECT OF THE LIBRARY MEDIA 

PROGRAM: 

For some reason, the concept of the LMC program is not supported by the 

administrator in the school, whether from lack of understanding, personal 

problems, different priorities, or financial exigency. 

2. ADMINISTRATOR MAKES AN EFFORT TO UNDERSTAND THE 

ROLE OF THE MODERN LMC IN A WORLD OF INFORMATION 

TECHNOLOGY: 

Few programs in the school have undergone as significant a change in role 

concepts as has the program of the LMC in the age of technology. Even 

neglecting five years of reading the professional literature about this program 

would be a mistake. 
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3. ADMINISTRATOR ATTRACTS A LIBRARY MEDIA SPECIALIST TO 

HEAD THE PROGRAM WHO HAS THE VISION AND ENERGY TO 

CREATE AND MAINTAIN A SOLID LMC PROGRAM: 

Much rests on the vision and organizational skill of the person who heads the 

library media program in a school. The administrator works actively to employ a 

person who has a shared vision of the impact the LMC program can have. 

4. ADMINISTRATOR CREATES A PARTNERSHIP WITH THE HEAD 

OF THE LMC PROGRAM AND PLACES THAT PERSON ON THE 

LEADERSHIP TEAM OF THE SCHOOL: 

Whatever leadership cadres exist in the school – curriculum committees, 

technology committees, grade level teams, or department chairs – the 

administrator sees that the library media specialist is a part of the right groups 

where the impact of information technology will be central to the push for 

excellence in education. 

5. ADMINISTRATOR CREATES AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

THAT ALLOWS THE LMC PROGRAM TO SUCCEED: 

Issues such as flexible access to the LMC, open hours, and security of facilities 

and technology systems must be handled in such a way that the LMC becomes a 

learning laboratory capable of contributing significantly to the educational 

program in every learning space within the school and on into the home. 

6. ADMINISTRATOR PROVIDES LEADERSHIP IN BUILDING 

FINANCIAL SUPPORT OF THE LMC PROGRAM OVER THE LONG 

TERM:  

Information technology systems are seen as an essential infrastructure requiring 

constant financial support if it is to remain viable in the educational program. 

7. WHATEVER LEADERSHIP STYLE OR INFLUENCE THE 

ADMINISTRATOR HAS, EACH OF THE FOUR PROGRAM ELEMENTS OF 

THE LMC IS EXPECTED TO CONTRIBUTE TO ACADEMIC 

ACHIEVEMENT: 

For library media programs to contribute to academic achievement, the 

leadership team of the school, be it a person, a site council, or a leadership team, 

expect the LMC to be effective in four major areas: reading, information literacy, 

collaborative unit planning with teachers, and enhancing learning through 

technology. 

8. ADMINISTRATOR ASSESSES THE IMPACT OF THE LIBRARY 

MEDIA PROGRAM ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE 

STUDENTS IN THE SCHOOL: 



 80

Enough data are flowing into the decision-making person or group to make a 

judgement about impact. This evaluative information may result in a continued 

direction along the same path, fine tuning of the program, or a total restructuring 

of the LMC program. 


