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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 
Jag har under mina studier i biblioteks- och informationsvetenskap intresserat 
mig för hur barn och ungdomar använder sig av biblioteket och vad de 
använder det till. Därför blev jag intresserad när personal från Celsiusskolan i 
Uppsala inbjöd oss studenter att skriva våra magisteruppsatser om deras 
skolbibliotek och om hur skolan arbetar med skolelevernas 
informationskompetens. Vi var tre studenter som nappade på detta erbjudande. 
Skolan hade flera förslag på vad vi kunde tänkas studera men var mycket 
öppen med att vi själva fick välja ämne. Vi blev inbjudna till ett möte med 
biblioteksgruppen och fick där möjlighet att presentera våra studier för skolans 
lärare och bibliotekarier. 

Celsiusskolan kommer att satsa på att integrera bibliotekets verksamhet i 
den övriga skolverksamheten och stärka elevernas informationskompetens 
genom fortbildning och diskussioner inom skolans personal med syftet att öka 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarier och lärare sinsemellan. En 
nystartad biblioteksgrupp har arbetat fram en plan för informationskompetens 
som ska gå att utvärdera samtidigt som biblioteksgruppen arbetar för att 
fördjupa samarbetet mellan bibliotekarier och lärare. 

Celsiusskolan är en gymnasieskola med ett brett spektrum av utbildningar 
med de teoretiska naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen 
som bas. Andra inriktningar är elitidrottsklasser och IVIK, där elever som 
nyligen har anlänt till Sverige lär sig svenska eller läser in den svenska 
grundskolan. 

Jag har undersökt vad som påverkar eleverna till att använda biblioteket 
sitt skolarbete och hur integrerat biblioteket idag är i skolverksamheten. Vidare 
har jag undersökt vilka elever det är som använder sig av skolbiblioteket, vilka 
delar de är mest eller minst nöjda med, hur ofta eleverna är i biblioteket samt 
till vilka skolämnen eleverna söker material i biblioteket. 
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Uppsatsen inleds med ett kapitel om skolbibliotek i Sverige och vilka lagar 
och förordningar som styr skolbiblioteken. Sen följer ett avsnitt om tidigare 
forskning. Teorikapitlet inleds med en beskrivning av David Loertschers 
bibliotekstaxonomi och hur den kan användas. En utförlig presentation av 
Birgitte Kühnes forskning och de integreringsfaktorer hon uppmärksammat 
följer. En jämförelse mellan taxonomin och integreringsfaktorerna finns också 
i det här kapitlet samt ett kapitel med syfte och frågeställningar.  

Efter teorikapitlet följer ett metodkapitel där jag presenterar de metoder 
och källor, som har använts för undersökningen. Jag går även igenom för- och 
nackdelar med metoderna. Undersökningskapitlet inleds med en presentation 
av Celsiusskolan, sen följer undersökningen om hur skolbiblioteket och 
skolledningen ser på arbetet med biblioteket och dess integrering i 
skolverksamheten. Enkätstudien presenteras och jag går därefter igenom de 
problem som föregick den, samt en presentation av de resultat den gav. I 
analyskapitlet har jag jämfört resultaten från mina undersökningar mot de 
teoretiska utgångspunkter jag har använt. Uppsatsen avslutas med ett 
diskussionskapitel där jag tar upp de faktorer som påverkar integrering av 
skolbibliotek som kommit fram genom egen och andras forskning.  

1.2 Definition av skolbibliotek 
För att skolbibliotekens verksamhet ska kunna utvecklas och för att 
verksamheten ska kunna mätas och utvärderas har Kulturrådet föreslagit 
följande definition av vad skolbibliotek är i Skolbiblioteken i Sverige, 
Kartläggning, analys och probleminventering (1999) 

• Skolbibliotek är 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. 

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

1.3 Skolbibliotek i Sverige 
De första folkskolebiblioteken startade i Sverige på 1870-talet, men först på 
1940-talet blev de vanliga. Under 1960-talet blev det obligatoriskt med 
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skolbibliotek och efter gymnasiereformen 1966 bemannades de flesta 
gymnasiebiblioteken med yrkesutbildad personal. Utvecklingen inom 
gymnasieskolan har gått snabbare än inom grundskolan, när det gäller att driva 
biblioteksverksamhet anpassad efter undervisningens behov. Under 1980-talet 
fick biblioteken en starkare och tydligare roll. I takt med att 
undervisningsmetoderna tar allt mer fasta på problemorientering och att 
eleverna ska vara aktivt kunskapssökande har biblioteken uppmärksammats 
mer. Kulturen har också fått större utrymme i undervisningen. Litteraturen har 
också fått en starkare ställning inom svenskämnet.1   

Det går inte att tala om något typiskt svenskt skolbibliotek. 
Skolbibliotekens utformning skiljer sig markant mellan olika kommuner, men 
också inom en och samma kommun. De flesta skolor har tillgång till någon 
form av skolbibliotek men det kan vara allt från en liten skrubb med några 
hundra böcker där en lärare har en timmes nedsättning i månaden för att sköta 
biblioteket, till ett stort och centralt placerat bibliotek med tillgång till datorer 
och utbildad personal på heltid.2

Skolbiblioteket har två roller. Den ena är den läsfrämjande och den andra 
är den informationsförmedlande. Båda rollerna är lika viktiga och det finns 
ingen motsättning mellan dem. Både den läsfrämjande och den 
informationsförmedlande rollen ryms inom den pedagogiska funktionen 
skolbiblioteket har.3

Den pedagogiska uppgift som skolbiblioteken har skiljer sig mycket från 
den verksamhet som bedrivs på folkbibliotek. Skolbiblioteken har mer 
gemensamt med högskolebibliotek när det gäller inriktning och funktion. 
Folkbiblioteken har en tydlig organisation med Statens kulturråd som 
samordnare på nationell nivå och högskolebiblioteken har Bibsam som en 
central samordnarfunktion. Någon sådan organisation finns inte för 
skolbiblioteken. Skolbiblioteken har därför ofta glömts bort både när det gäller 
biblioteksutveckling och biblioteksdebatt såväl som i skolutveckling och 
skoldebatt.4

Det finns i Sverige ingen speciell utbildning för att bli skolbibliotekarie. 
Samma utbildning gäller för var bibliotekarien än ska arbeta. Detta har lett till 
att i det Sverige inte krävs att skolbibliotekarien har någon sorts pedagogisk 

                                                 
1 Limberg, Louise (1990) Skolbibliotek för kunskap och lärande,  s. 13. 
2 Skolbiblioteken i Sverige, kartläggning, analys och probleminventering (1999) s.16. 
3 Skolbiblioteken i Sverige, kartläggning, analys och probleminventering (1999) s. 7 ff.  
4 Skolbiblioteken i Sverige, kartläggning, analys och probleminventering (1999) s. 8. 
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utbildning. I USA krävs för att arbeta som skolbibliotekarie att man först har 
en lärarutbildning och sen läser en påbyggnadsutbildning på Masternivå.5

De senaste åren har skolbiblioteken ofta vuxit med ett virtuellt rum. De 
databaser som biblioteket prenumererar på är endast tillgängliga online, men 
ofta från alla Internetuppkopplade datorer skolan har, ibland även från datorer 
utanför skolan. Det gör det möjligt för elever och personal att använda sig av 
bibliotekets service utan att besöka bibliotekslokalen.6

Louise Limberg diskuterar vad som påverkar skolbibliotekens integrering 
negativt i Skolbibliotekets pedagogiska roll- en kunskapsöversikt (2002). De 
problem hon ser återkomma i olika studier är:  

• traditionella läromedel som hindrar biblioteksanvändningen 
• bibliotekarier som arbetar ensamma 
• svårighet att skapa ett utvecklat samarbete mellan lärare och 

bibliotekarier 
• bristande förståelse hos lärare och skolledning för vilka möjligheter 

biblioteket erbjuder 
• otydliga mål för skolbiblioteksverksamheten 
• förhoppningar och frustration över informations- och 

kommunikationsteknikens inträde i skolorna och biblioteken7 

Skolbiblioteken styrs av olika lagar och förordningar, både lagar som styr 
biblioteksverksamhet samt lagar och förordningar för skolverksamhet. Den lag 
som reglerar biblioteksverksamhet är Bibliotekslagen från 1997 och de lagar 
som styr skolan är Skollagen från 1985 samt läroplanerna, som är en 
förordning. Det finns tre olika läroplaner, en för förskoleverksamhet, en för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och en för de 
frivilliga skolformerna. I kapitlet nedan följer en kort översikt av dessa lagar.  

1.4 Lagar och förordningar om skolbibliotek 
De lagar och förordningar som styr skolbibliotek inom gymnasieskolan i 
Sverige är bibliotekslagen samt Läroplanen för de frivilliga skolformerna från 
1994, Lpf 94. Det finns även regionala förordningar. I Uppsala kommun finns 
biblioteksplanen som gäller från 2002. 
                                                 
5 Kühne, Birgitte (1993) Biblioteket – skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det undersökande 
arbetssättet på grundskolan, s. 233. 
6 Informationssökning i fokus – Idé och metodbok för gymnasieskolans bibliotek (1998) s. 35. 
7 Limberg, Louise (2002) Skolbibliotekets pedagogiska roll- en kunskapsöversikt, s. 17. 
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I bibliotekslagen finns följande paragrafer som reglerar skolbiblioteken:  

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

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen 
ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt 
huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna 
samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser tillkommer på 
staten. 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 8

I Läroplan för de frivilliga skolformerna fastslås att det är skolans ansvar att 
varje elev som slutfört ett gymnasieprogram kan söka sig till saklitteratur, 
skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 
glädje. Lärarna skall också se till att eleverna tillägnar sig bok- och 
bibliotekskunskap. Det ligger också på rektorns ansvar att arbetsmiljön i skolan 
utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god 
kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, bl. a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel.9

Skillnaderna mellan lagar och förordningar är att en lag är stiftad av 
riksdagen medan en förordning är stiftad av regeringen.10 Läroplanerna är 
förordningar som bygger på skollagen.  

Enligt Biblioteksplanen för Uppsala kommun skall skolbiblioteken i 
Uppsala erbjuda: 

• Eleverna ett pedagogiskt hjälpmedel som stöd för ett livslångt lärande 
• Lärarna ett hjälpmedel i utvecklingen av arbetssätt och arbetsformer 
Vidare står att läsa att det är rektorns ansvar att under ansvarig politisk 

nämnd utforma biblioteksverksamheten.11  
                                                 
8 Bibliotekslagen http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm 2006-03-15. 
9 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 http://www.skolverket.se/sb/d/468 2006-02-24. 
10 Nationalencyklopedin www.ne.se 2006-05-04. 
11 Förslag till biblioteksplan för Uppsala kommun (1999) s. 6. 
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Forskningen om skolbibliotek går hela tiden framåt. Särskilt i USA och 
Canada har forskningen om skolbibliotek pågått under lång tid. Svensk 
biblioteksforskning är dock på frammarsch. I nästa avsnitt presenterar jag den 
forskning som har varit mig till hjälp vid arbetet med denna uppsats.   

1.5 Tidigare forskning  
Det har skrivits mycket om skolbibliotek, både nationellt och internationellt. 
Ganska ofta har forskningen undersökt informationssökningsprocessen. Jag tar 
här upp Carol Collier Kuhlthau, som i boken Seeking meaning, a process to 
library and information services (1993) har undersökt hur gymnasieelever 
söker information. Detta resulterade i en modell över 
informationssökningsprocessen uppdelad i sex olika stadier som eleverna går 
igenom när de bedriver ett undersökande arbetssätt, samt de tankar och känslor 
de upplever vid de olika stadierna. Boken kom i en ny utgåva 2004. 

Den första svenska avhandlingen gällande skolbibliotek är Agnes Nobels 
Boken i skolan, En analys med särskild inriktning på biblioteket funktion i 
grundskolan (1979). Nobel granskar skolan och dess biblioteksverksamhet och 
jämför den med samhället i övrigt och menar att skolbiblioteken skulle kunna 
ge undervisningen den estetiska dimension som behövs och fungera som en 
länk mellan skolan och omvärlden. Nobel kom även fram till att tryckta 
läromedel hämmar vissa elevers utveckling då de upplevs abstrakta och icke-
autentiska.  

Louise Limberg har i sin avhandling Att söka information för att lära, en 
studie av samspel mellan informationssökning och lärande (1998) med ett 
fenomenografiskt perspektiv undersökt hur en grupp gymnasieelever 
genomförde ett fördjupningsarbete, hur de sökte information, vad de hade för 
inställning till informationssökningen och vad de lärde sig av den. Resultatet 
visade att elevernas inställning till informationssökningen står i relation till hur 
och vad de lär sig av den. 

I avhandlingen Biblioteket - skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i 
det undersökande arbetssättet på grundskolan (1993) har Birgitte Kühne 
undersökt hur biblioteket kan integreras i undervisningen på grundskolan. 
Bland annat är bibliotekets fysiska plats av stor betydelse, liksom den 
psykologiska inställningen hos skolledningen. Arbetsklimatet på skolan är 
också viktigt och lärarnas och bibliotekariernas inställning har stor betydelse 
samt att det finns tydliga mål med bibliotekets integrering i skolverksamheten. 
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Jag har använt mig av de integreringsfaktorer som Kühne kommit fram till i sin 
undersökning. 

Elisabeth Tallaksen Rafste har undersökt vad elever gör i sitt skolbibliotek, 
vad de använder biblioteket till och vad det betyder för dem. Avhandlingen Et 
sted å laere eller et sted å vaere? En case-studie av elevers bruk og opplevelse 
av skolebiblioteket (2001) undersöker även om skolbiblioteket är en del av 
skoltraditionen eller bibliotekstraditionen. Rafste kom bland annat fram till att 
det bara är en liten del av eleverna som använder skolbiblioteket dagligen. 
Nästan halva tiden eleverna tillbringar i biblioteket används det som en 
socialmötesplats. Rafste undersökte även hur flickor och pojkar använde 
biblioteket var för sig. Hon kom fram till att pojkarna helst använde biblioteket 
till att läsa tidskrifter och chatta medan flickorna oftast ägnade sig åt 
läxläsning. Rafste tog även reda på hur lärarnas inställning till biblioteket var. 
Det hon kom fram till var att lärarna ansåg att skolelevernas användning av 
biblioteket var en fråga för eleverna och bibliotekarien.   

En avhandling skriven av Ann Skantze, Vad betyder skolhuset, skolans 
fysiska miljö ur elevernas perspektiv studerad i relation till barns och 
ungdomars utveckligsuppgifter (1989) studerar hur elever i grundskolan 
upplever och utvecklas i skolmiljön. De resultat Skantze kommit fram till kan 
även appliceras på skolbiblioteken. Ungdomar upplever ofta tristess vid 
klassrumsarbete och denna tristess kan vara ett hot mot deras utveckling. 
Därför kan miljöbyte i form av biblioteksarbete upplevas som något positivt för 
eleverna. 

Den amerikanske biblioteksforskaren David Loertscher utformade 1982 en 
taxonomi för hur man mäter integrering av skolbibliotek, Taxonomies of the 
School Library Media Program. Taxonomin publicerades i bokform 1988. 
Genom frågeformulär kan bibliotekarien, lärarna, skolledningen och eleverna 
kontrollera hur biblioteket är integrerat i skolverksamheten. Taxonomin bygger 
på de amerikanska skolbiblioteken som har en bibliotekarie som också är 
utbildad lärare. Loertscher diskuterar även andra saker som kan ha betydelse 
för hur integrerat skolbiblioteket är i skolans verksamhet, exempelvis är det 
viktigt för eleverna att arbeta med ett undersökande arbetssätt då de oftare 
använder sig av skolbiblioteket. Jag har använt mig av taxonomi, samt 
Loertschers övriga synpunkter på vad som skapar ett integrerat skolbibliotek i 
min uppsats. 

Varje år skrivs dessutom ett antal magisteruppsatser i Biblioteks- och 
informationsvetenskap om skolbibliotek. En uppsats från Bibliotekshögskolan i 
Borås som bör nämnas i detta sammanhang är Skolbibliotekets vara eller icke 
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vara i undervisningen, En litteraturstudie i syfte att identifiera olika lärar-, 
bibliotekarie- och skolledarrelaterade faktorer som påverkar skolbibliotekens 
integrering i undervisningen av Patrik Bergvall och Sofia Edenholm som kom 
år 2000. Undersökningen visade att det först och främst är lärarna och 
skolledningen som påverkar hur integrerat biblioteket är i skolverksamheten 
och att samarbete och planering mellan skolbibliotekarier och lärare är 
avgörande för skolbibliotekets integrering. Uppsatsen baserades på amerikansk 
och svensk skolbiblioteksforskning. 

Ett antal forskningsöversikter har skrivits under åren. Om den 
nordamerikanska skolbiblioteksforskningen har Ken Haycock skrivit i sin 
rapport What works? Research about teaching and learning through the 
school´s library resource center (1992). Rapporten innehåller en bibliografi 
med mer än sexhundra doktorsavhandlingar om skolbibliotek från hela 
efterkrigstiden.  

Elsa Gomez gjort en studie över hur forskningen om skolbibliotek har sett 
ut i Sverige, Skolbiblioteksforskning – en svensk bibliografisk översikt för åren 
1970- 1992 med några internationella jämförelser (1993). Gomez kom fram 
till att forskningen har förekommit mycket sparsamt i Sverige och projekten 
har i huvudsak rört kartläggning av bibliotekens resurser men också hur 
biblioteken kan integreras i undervisningen.  

Louise Limberg har skrivit Skolbibliotekets pedagogiska roll- en 
kunskapsöversikt (2002). Limberg tar här upp vad som kan öka förståelsen av 
hur elever agerar, integrerar och tillägnar sig kunskap i skolbiblioteket. 
Underlaget kommer från nyare forskning och litteratur. Limberg har också som 
mål med kunskapsöversikten att implicita grundantaganden om skolbiblioteken 
skall lyftas fram och ifrågasättas.   

1.6 Sammanfattning av inledningskapitlet 
I detta kapitel har jag, efter uppsatsens inledning, presenterat vad begreppet 
skolbibliotek betyder och hur skolbiblioteken i Sverige ser ut idag. De lagar 
och förordningar som styr verksamheten har också presenterats. I 
inledningskapitlet introduceras även den tidigare forskning som har betydelse 
för undersökningen. I nästa kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter 
som har använts för uppsatsen, David Loertschers skolbibliotekstaxonomi samt 
Birgitte Kühnes integreringsfaktorer. Här presenteras även uppsatsens syfte 
och frågeställningar.  
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2. Teori, syfte och frågeställningar 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
De teorier jag har använt mig av i min undersökning om integrering av 
skolbibliotek är dels David Loertschers bibliotekstaxonomi och Birgitte 
Kühnes integreringsfaktorer.  

2.1.1 Loertschers bibliotekstaxonomi 
David Loertscher som är biblioteksforskare i USA gjorde redan 1982 en 

bibliotekstaxonomi, en värderingsskala för hur skolbibliotek kan fungera sett 
ur skolledningens, lärarnas, bibliotekariernas och elevernas synvinkel. Skalan 
går från ett passivt till ett aktivt bibliotek, dock behöver biblioteket inte ligga 
på den högsta delen av skalan hela tiden, men om biblioteket aldrig gör det bör 
verksamheten tänkas igenom och det bör undersökas vad det beror på. 
Loertscher anser att poängen med taxonomin är att varje nivå är nödvändig, 
ingen kan eller bör avskaffas. Kvaliteten på bibliotekets verksamhet avgörs om 
alla nivåerna finns. Loertscher utgår från att inlärningskvaliteten hos eleverna 
blir bättre om biblioteket får en mer utvecklad roll i undervisningen.  

Ordet taxonomi betyder noggrann vetenskaplig systematik och kommer 
från grekiskans taxis som betyder ordning och nomos som betyder lag.12

Loertschers taxonomi kan både ses som en teori, en metod och en modell. 
Monica Nilsson beskriver den som en som en uppbyggnadsmodul till en bra 
medieverksamhet i sin bok Skolbiblioteket – skolans informationscentrum,13 
Birgitte Kühne använder den som teoretisk utgångspunkt i sin avhandling. 
Limberg skriver att taxonomin ger möjlighet till en helhetssyn på 
skolbibliotekariens roll, där det pedagogiska utvecklingsarbetet blir en del av 

                                                 
12 Nationalencyklopedins ordbok www.ne.se, 06-04-18. 
13 Nilsson, Monica (1998) Skolbiblioteket – skolans informationscentrum s. 29. 
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bibliotekariens vardag.14 Loertscher själv beskriver den som ett resultat av 
årtals forskning om hur man integrerar skolbibliotek i skolverksamheten. Den 
är tänkt att användas som ett redskap där skolbibliotekarien, eleven, läraren 
och skolledningen själva kan utveckla verksamheten genom att utvärdera sin 
användning och sina önskemål när det gäller skolbiblioteksverksamheten. De 
högre, mer aktiva stegen på taxonomin kräver ett nära samarbete mellan 
bibliotekarier och lärare och ger biblioteket en central plats i undervisningen. 
Limberg skriver att det är viktigt att ju mindre tid man har för arbete med 
skolbiblioteket desto viktigare är det att man riktar in sig på att arbeta för att nå 
de högre nivåerna på taxonomin.15

Taxonomin är utvecklad för det amerikanska skolbiblioteksväsendet, The 
School Library Media Center som skiljer sig från det svenska. Skolbiblioteken 
har alltid prioriterats mycket högt i USA och även i Canada. Man har sett 
skolbiblioteket som ett nav i kunskapens centrum. Ofta ser man att skolorna är 
byggda med klassrummen liggande som tårtbitar runt skolbiblioteket.16 
Utbildningen för skolbibliotekarier skiljer sig också från den svenska. 
Bibliotekspersonalen har en pedagogisk utbildning i form av en lärarexamen 
innan de utbildar sig till bibliotekarier. I USA är det även vanligt med 
schemalagd biblioteksanvändning, något som sällan förekommer i Sverige.17

Taxonomin kom ut i en ny utgåva år 2000. I denna utgåva har Loertscher 
delvis uppdaterat sin taxonomi. Jag kommer i huvudsak att använda mig av 
denna nyare taxonomi, som är mer inriktad på dagens skolbibliotekssituation. 

I den senaste utgåvan av taxonomin diskuterar Loertscher något som han 
kallar för The four central elements of the LMC Program. Dessa delar består av 

• planerat samarbete 
• skapa effektiva läsare 
• uppmuntra lärande genom teknik 
• informationsfärdighet 

Loertscher diskuterar noga hur biblioteket och den övriga skolpersonalen ska 
gå till väga för att arbeta med dessa delar.18  

                                                 
14 Limberg, Louise (1987) ”På jakt efter den skolbiblioteksidé som flyr oss.. Slutsatser efter studier i 
USA” Biblioteksbladet nr 5- 6 s. 145- 146 
15 Limberg (1987) s. 146. 
16 Nilsson (1998) s. 15-16. 
17 Limberg (2002) s. 74.  
18 Loertscher (2000) s. 67 ff. 
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Det är intressant att se hur lätt taxonomin har gått att uppdatera genom 
åren. Från att enbart ha kunnat användas till tryckta medier har Loertscher nu 
involverat även elektroniska källor. I USA används ofta förkortningen LMC 
för The Library Media Center. Denna förkortning kommer även att användas i 
denna uppsats.  

 Bibliotekets funktion, sedd ur bibliotekariens synvinkel 

The Library Media Specialist’s Taxonomy 

1. No involvement. The LMC is bypassed entirely. 

2. Smoothly operating information infrastructure Facilities, materials, 
networks and information resources are available for the self- starter 
delivered to the point of need. 

3. Individual refererence assistance. The library media specialist serves as the 
human interface between information system 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 the teachers and 
students for LMC facilities or network usage- usually done through casual 
contacts in the LMC, in the hall, in the teacher’s lounge or by e-mail. 

6. Planned gathering. Gathering of material/ access to important digital 
resources 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. 

8. Implementation of the four major programmatic elements of the LMC 
program. The four LMC program elements are operating 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. 
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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.19

Taxonomin ur bibliotekariens synvinkel är uppdelad i tio nivåer och beskriver 
samarbetet mellan skolan och bibliotekarien. I nivåerna ett och två 
upprätthåller bibliotekarien samlingarna. Loertscher kallar dessa nivåer för The 
Solid Warehousing Service Building Block som han liknar vid ett varuhus, där 
eleven och läraren är kunden som kan gå omkring som de vill utan att behöva 
prata med någon säljare.20 Från nivå tre till nivå sju riktar bibliotekarien sig 
direkt till elever och lärare. Från nivå åtta till tio deltar bibliotekarien aktivt i 
planeringen och utvecklingen av undervisningen.  

 Bibliotekets funktion, sedd ur elevens synvinkel 

The Student’s Taxonomy of Resource-Based Learning  

1. No involvement. The student is prevented from using or has no desire to use 
the library media center materials, technology or program. 

2. Spontaneous involvement. The student unexpectedly finds materials or 
activities of interest in the LMC. 

3. Information/ materials/ technology assistance. The student requests and 
obtains specific information, materials, technology and production 
assistance for personal, recreational or curricular use. 

4. Directed motivation/ program. Students read, view, listen, computer, 
produce or perform in response to a motivational campaign of the LMC 
staff. 

5. Utlization skills. The student learns basic skills needed to use resources of 
the LMC, or other libraries, computer networks, and community resources. 

6. Structured interation. The student participates in planned activities designed 
to carry out a curriculum or recreational objective. 

                                                 
19 Loertscher, (2000) s, 17. 
20 Loertscher, David (1988) Taxonomies of the School Library Media Program  s. 11. 
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7. The student becomes a power reader. The student has developed a reading 
habit as a capable reader and is an avid reader across a wide variety of 
genres, information types and various print technologies. 

8. The student becomes a power learner. The student uses the principles of 
information literacy and their own learning style to build their own 
personal information literacy model. 

9. Life-long use. Reliance on libraries and information networks carries over 
after schooling into intelligent use of media and information for personal, 
educational and recreational need.21

I den första utgåvan av taxonomin var elevens synvinkel uppdelad i åtta steg, i 
den senare nio, som går från att eleven knappt besöker biblioteket alls till att 
eleven ser skolbiblioteket som en del av det livslånga lärandet. Skillnaderna 
mellan den senaste och den äldre taxonomin är att steg tre har fått en extra 
uppgift och det är att den nya tekniken ska fungera för eleven att använda.22  

 Bibliotekets funktion sedd ur skolledarens synvinkel 

The Principal’s Taxonomy of the Library Media Programs 

1. Ambivalence towards 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, personnel 
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 program in the school have 
undergone as significant a change in role concept as has the LMC in the 
age of technology. Even neglecting five years of reading the professional 
literature about this program would be a mistake. 

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 rest on the vision and organizational skills of the person who heads 
the library media program in a school. The administrator works actively to 

                                                 
21 Loertscher (2000) s. 46. 
22 Loertscher (2000) s. 46. 
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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, 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 
significant 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 program to contribute to academic 
achievement, the leadership team of the school expect the LMC to be 
effective in four major areas: reading, information literacy, collaborative 
unit planning with teachers and enhancing learning though technology. 

8. Administrator assesses the impact of the library media program on the 
academic achievement of the students in the school. Enough data are 
flowing into the decision-making person or group to make a judgement 
about impact. The evaluated information may result in a continued 
direction along the same path, fine tuning of the program, or a 
restructuring of the LMC program.23

Ur skolledarens synvinkel är biblioteket mer eller mindre delaktigt i skolans 
verksamhet. Taxonomin är uppdelad i åtta nivåer, där skolledningen i den 
första nivån inte satsar mer på skolbiblioteket än vad de nationella och 
                                                 
23 Loertscher (2000) s. 58. 
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regionala föreskrifterna kräver. I de övriga nivåerna stärks bibliotekets 
ställning och skolledningen satsar allt mer på biblioteket. Ju högre upp i 
taxonomin biblioteket ligger desto större möjlighet har biblioteket att 
integreras i skolverksamheten. I den äldre taxonomin var skolledarens 
synvinkel endast uppdelad i fyra nivåer Loertscher har nu ändrat dessa och det 
gör att det är lättare att utvärdera skolbiblioteket ur skolledarens perspektiv. 

2.1.2 Birgitte Kühnes faktorer av vad som påverkar integrering av 
skolbibliotek 
Birgitte Kühnes avhandling Biblioteket – skolans hjärna, skolbiblioteket som 
resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan (1993) handlar om hur 
skolbibliotek kan integreras i skolverksamheten på bästa möjliga sätt samt vad 
som händer när biblioteket är integrerat. Kühne undersöker också om eleverna 
lär sig hur informationssökning på biblioteket går till och deras attityd till 
undervisning i bibliotekskunskap.  

Kühnes undersökning utfördes i Kalmar, som vid tiden hade satsat mycket 
på skolbiblioteken i grundskolan. Kühne hade en känsla av att trots att man i 
Kalmar hade satsat mycket på sina grundskolebibliotek såg inte biblioteket 
som en naturlig och integrerad del av undervisningen. Frågan var vilka hinder 
som fanns för att integrera biblioteket i skolverksamheten. Kühne utvecklade 
en undervisningsmodell som användes för att eleverna skulle bli mer 
informationskompetenta. Bakerstorpsprojektet, som undersökningen kallades 
då den utfördes på Bakerstorpsskolan i Smedsby utanför Kalmar, hade som 
syfte att integrera biblioteket i skolverksamheten genom att Kühnes 
undervisningsmodell tillämpades. Bibliotekarien undervisade nio klasser på 
mellan- och högstadienivå genom att använda autentiska informationskällor 
och undervisning i informationssökning. Undersökningen av hur eleverna 
uppfattade arbetet genomfördes med enkäter.24

Kühnes undervisningsmodell börjar med att läraren introducerar ämnet för 
eleverna på så sätt att deras fantasi och nyfikenhet väcks. Läraren ska se till att 
eleverna själva väljer ett projekt att arbeta mer med som är genomförbart. 
Bibliotekarien är den som visar eleverna hur de kan använda biblioteket för att 
hitta källor. När redovisningen sker ska eleverna efteråt ställa ett par frågor till 
klassen vilket gör att hela klassen måste vara uppmärksamma vid 
redovisningarna.25  
                                                 
24 Kühne (1993) s. 86 ff. 
25 Kühne (1993) s. 98 ff. 
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 Birgitte Kühne kunde i sin avhandling utskilja följande faktorer när det 
gäller integrering av skolbibliotek. Om dessa faktorer eftersträvas finns det 
goda chanser att skolbiblioteket blir integrerat i skolverksamheten. 

1. Fysiska faktorer: 
• Bibliotekets läge 
• Bibliotekets storlek 
• Bibliotekets öppethållande 
• Bibliotekets bemanning 
• Bibliotekets utrustning 
• Bibliotekets ekonomi26 

De fysiska faktorerna är självklart av stor betydelse för integrering av 
biblioteksverksamhet. För att biblioteket ska användas måste det ligga i direkt 
anslutning till skolan, helst i samma byggnad, så att eleverna inte behöver sätta 
på sig ytterkläder för att besöka biblioteket. Biblioteket måste också vara öppet 
under hela skoldagen för att eleverna ska använda det på ett optimalt sätt. Om 
biblioteket har oregelbundna öppettider använder eleverna biblioteket i mindre 
utsträckning eftersom det ofta är svårt att komma ihåg tiderna. För att 
biblioteket inte ska fungera som uppehållsrum måste dessutom 
personalbemanningen vara god. Ett väl fungerande bibliotek kräver också att 
utrustningen, ofta i form av datorer, fungerar bra. Biblioteket ska även ha 
uppdaterat tryckt material. För att detta ska fungera krävs det att bibliotekets 
ekonomi är god.27

2. Psykologiska (personliga) faktorer 
• Skolledningens inställning 
• Lärarens intresse för bibliotek och kunskaper om informationssökning 

förutom de egna ämneskunskaperna 
• Bibliotekariens kunskap i olika ämnen förutom om bibliotekets 

möjligheter att kunna användas på olika sätt i undervisningen 
• ”Arbetsklimatet” på skolan 
• ”Personkemin” mellan alla inblandade (skolledare, lärare, bibliotekarie 

och elever) 

                                                 
26 Kühne (1993) s. 227. 
27 Kühne (1993) s. 228 ff. 
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• Sinnesstämningen hos respektive personer för tillfället28 

Skolledningens inställning och bibliotekets ekonomi hänger ofta ihop. Ofta 
anser bibliotekarierna att skolledningen inte vet vad biblioteket är till för och 
vad biblioteket skulle kunna åstadkomma med större driftsanslag.29  

Inom skolan, precis som på de flesta arbetsplatser, beror ofta framgångar 
och motgångar på psykologiska eller personliga faktorer. Det ska finnas skol- 
och arbetsplaner på alla skolor och dessa skall följas och dessutom utvärderas 
regelbundet. 

3. Utbildning 
• Lärarnas 
• Bibliotekariernas30 

Vem ska undervisa eleverna i informationssökning, lärare eller bibliotekarier? 
Om lärarna har en kortare utbildning i bibliotekskunskap och bibliotekarierna i 
pedagogik borde det inte bli några problem att samarbeta.31

4. Mål med verksamheten 
• Övergripande enligt läroplan 
• Lokala enligt skolans arbetsplan32 

Mål med verksamheten är ett grundläggande krav för att allt ska fungera. De 
nationella mål som finns med skolbiblioteksverksamhet är ganska luddigt 
formulerade. Därför är det av yttersta vikt att skolan har egna mål med 
skolbiblioteket och dess verksamhet gentemot den övriga skolverksamheten.33

                                                 
28 Kühne (1993) s.227. 
29 Kühne (1993) s. 232. 
30 Kühne (1993) s.227-228. 
31 Kühne (1993) s. 233. 
32 Kühne (1993) s.228. 
33 Kühne (1993) s. 234-235. 
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2.2 Jämförelse mellan Loertschers taxonomi och Kühnes 
integreringsfaktorer 

Loertschers taxonomi och Kühnes integreringsfaktorer kompletterar varandra 
bra. Medan taxonomin går från en skala från ett passivt till ett aktivt bibliotek 
prickar Kühne in vad som påverkar detta.  

Kühne använde sig av Loertschers taxonomi när hon genomförde sin 
avhandling. Hon kom fram till att de bibliotek hon undersökte ofta låg på 
någon av mellannivåerna på taxonomin. Detta ledde till att bibliotekariernas 
arbetsbörda blev onödigt tung då de inte kunde planera sin verksamhet utan var 
beroende av att lärarna berättade att eleverna skulle besöka biblioteket. Genom 
att integrera skolbiblioteket i skolverksamheten blir bibliotekariens arbete blir 
lättare och eleverna får bättre service.34  

Resultaten av min undersökning har jämförts med Loertschers taxonomi så 
gott det går. Taxonomin är egentligen tänkt att användas genom att 
bibliotekarier, lärare, elever och skolledningen fyller i de färdiga formulären 
och därefter undersöker sina resultat efter taxonomins mall. Ibland har jag gått 
ifrån taxonomin när det gäller att utvärdera resultaten. När det gäller 
elevenkäten hade den exempelvis inte några frågor om huruvida eleven ser 
biblioteket som en del av det livslånga lärande, då jag tror att elever i dag har 
svårt att uppfatta skolbiblioteket på det viset. Jämförelser har även gjorts mot 
Kühnes integreringsfaktorer för att se vad som påverkar användningen.  

2.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur integrerat skolbiblioteket är i 
skolverksamheten, med hjälp av Loertschers taxonomi och Kühnes 
integreringsfaktorer, och att undersöka vad eleverna använder biblioteket till.  

Jag har undersökt följande frågor: 
• Till vilka ämnen använder eleverna skolbiblioteket? 
• Hur ser eleverna på lärarnas inställning till biblioteket och har 

inställningen någon betydelse för elevernas användning av 
skolbiblioteket? 

• Vilken inställning har skolledningen till biblioteket och har det någon 
betydelse för användningen? 

                                                 
34 Kühne (1993) s. 223. 
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• Använder eleverna skolbiblioteket eller söker de helst information på 
Internet? 

Min hypotes är att ju bättre integrerat skolbiblioteket är i ett ämne desto mer 
använder eleverna bibliotekets resurser för studier i detta ämne. Genom att 
undersöka på vilka delar av Loertschers taxonomi biblioteket ligger och hur väl 
det stämmer överens med Kühnes integreringsfaktorer kan jag få ett mått på 
hur bra skolbiblioteket är integrerat i skolans verksamhet.  

Jag har i min undersökning lagt tyngdpunkten på att undersöka hur 
elevernas inställning till biblioteket ser ut. Det är eleverna som använder sig av 
skolbiblioteket och skolans inställning till skolbiblioteket visar sig främst 
genom det sätt på vilket eleverna använder och uppfattar det.  

Jag vill här också lyfta fram ett centralt begrepp för min uppsats. Ofta 
betyder begreppet ”integrerade skolbibliotek” att skolbiblioteket är integrerat 
med ett kommunbibliotek. Jag kommer dock inte att använda mig av det 
begreppet utan jag kommer att försöka precisera hur skolbiblioteket är 
integrerat i skolans verksamhet.  

2.4 Sammanfattning av teorikapitlet  
I detta kapitel har jag presenterat de teoretiska utgångspunkter jag har använt 
för min undersökning. Dessa är dels en skolbibliotekstaxonomi utarbetad av 
David Loertscher och dels integreringsfaktorer som Birgitte Kühne har kommit 
fram till i sin avhandling.  Den del av taxonomin som används består av en 
skolbibliotekarieskala, en skala för eleverna och en för skolledningen. Skalorna 
är på mellan fyra och elva steg. Kühnes integreringsfaktorer består av fysiska 
faktorer, psykologiska faktorer, utbildning hos lärare och bibliotekarier samt 
mål för verksamheten. Uppsatsens syfte och frågeställningarna har också 
presenterats. I kapitlet som följer presenteras undersökningens 
tillvägagångssätt genom att de källor och metoder som använts i uppsatsen 
diskuteras.  
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3. Källor och metoder 

3.1 Metoder för undersökningen 
För att konkret undersöka hur integrerat skolbiblioteket är i skolans 
undervisning och vad eleverna använder biblioteket till består undersökningen 
av tre delar: 

• Enkätundersökning för skolans elever 
• Intervju med skolans bibliotekarier 
• Intervju med skolledningen 

I denna undersökning har mest arbete lagts på elevenkäten. Eleverna är de som 
arbetar direkt med skolbiblioteket och därför speglar skolans inställning av sig 
på hur eleverna använder det. Lärarnas inställning till biblioteket har inte 
undersökts direkt utan istället har enkätundersökningen frågat eleverna hur de 
upplever lärarnas inställning. Genom att undersöka hur bibliotekarierna och 
skolledningen arbetar med skolbiblioteket har en stor del av verksamheten 
ändå täckts in.  

För att kunna undersöka hur Celsiusskolans bibliotek lever upp till Birgitte 
Kühnes integreringsfaktorer har även biblioteket besökts och studerats på plats. 

3.1.1 Enkätundersökning  
För att undersöka hur eleverna använder sig av sitt skolbibliotek har jag som 
redan nämnt använt mig av en kvantitativ undersökningsmetod i form av en 
enkät. Fördelarna med att använda en kvantitativ analys är att svaren är lätta att 
mäta och att de i efterhand kan kontrolleras av andra. Svaren är också lätta att 
analysera och presentera. Tyvärr är det så att kvantitativa analyser aldrig är 
bättre än de frågor som ställs. Analysen av kvantitativa data är ofta inte mer 
neutral eller objektiv än analys av kvalitativa data.35

                                                 
35 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, s. 240-241. 
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Arbetet med enkätundersökningen inleddes med en kort diskussion med 
skolans bibliotekarier om de ville få ut något särskilt av denna undersökning 
när jag ändå genomförde den. De hade önskemål om att få reda på om skolans 
elever använder sig av de databaser som biblioteket prenumererar på. Efter 
detta konstruerades sedan enkäten med en databasfråga och e-postades till 
biblioteket för synpunkter. Jag hade fria händer att fråga vad jag ville men 
bibliotekarierna ville dock veta vad jag frågade så de skulle kunna stå bakom 
undersökningen. 

Målet var att ha så få frågor som möjligt. Detta för att undvika att eleverna 
drabbades av svarströtthet. Det var även viktigt att utforma frågorna så exakt 
som möjligt. Varje fråga skulle också bara kunna tolkas på ett sätt. För att 
undersöka om frågorna täckte in vad undersökningen ville veta pilottestades 
enkäten på ett par av eleverna. Detta gjorde också att det blev lättare att ta reda 
på om eleverna ansåg att språket var svårt att förstå och om några av frågorna 
behövde omformuleras. Provgenomgången av enkätundersökningen 
genomfördes med sex elever, fyra flickor och två pojkar. Dessa elever satt och 
arbetade i biblioteket när jag presenterade mig och frågade eleverna om de 
hade lust att hjälpa mig genom att fylla i en enkät. Ingen hade något emot det 
men de verkade inte intresserade av att veta varför jag ville ha deras hjälp eller 
vad enkäten hade för syfte. Ingen av eleverna hade några problem med att 
förstå frågorna, vilket jag kontrollerade genom att undersöka svaren och genom 
att fråga eleverna om de tyckte att något var oklart. Därför ändrades inget i 
enkäten.  

Enkäten utformades med både öppna och fasta frågor. Fördelen med öppna 
frågor är att respondenterna får möjlighet att uttrycka sig med egna ord. 
Informationen som samlas in genom öppna frågor återspeglar med stor 
sannolikhet hela komplexiteten i respondentens synpunkter. Nackdelarna är att 
de kräver större ansträngning från respondentens sida samtidigt som de är 
svårare att analysera. Fasta frågor strukturerar svaren genom att endast tillåta 
de svar som forskaren bestämt i förväg. Detta gör att de är enkla att analysera 
samtidigt som respondenten har mindre möjlighet att välja svar som stämmer 
överens med verkligheten. Respondenten har inte heller möjlighet att berätta 
om sina synpunkter på ämnet.36 För att undersöka om eleverna hade några 
övriga synpunkter på enkäten eller om de hade något övrigt att berätta 

                                                 
36 Denscombe (2000) s. 122-123. 
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konstruerades sista frågan på enkäten så att eleverna här fick möjlighet att 
skriva vad de ville.  

Enkäten delades ut till sex gymnasieklasser, en samhällsvetenskaplig och 
en naturvetenskaplig klass i varje årskurs. Detta gav en ganska stor mängd 
enkäter, 130 stycken, att gå igenom, men jag anser att arbetet var värt det 
eftersom ett större urval gör att undersökningen får större tillförlitlighet. För att 
få en så god svarsfrekvens som möjligt delade jag personligen ut enkäten i 
samband med en lektion. Skolelever brukar välkomna avbrott från lektioner 
samtidigt som det fanns en närvarande lärare som kunde se till att det förekom 
så få störande moment som möjligt under tiden det tog för eleverna att fylla i 
enkäten. Genom att närvara när eleverna fyllde i enkäten kunde jag dessutom 
besvara de eventuella frågor eleverna hade samt presentera mig och enkäten för 
eleverna.  

Eleverna hade ingen möjlighet att förbereda sig inför 
enkätundersökningen. De svarade därför på frågorna så som de uppfattade sin 
biblioteksanvändning just då. Om jag hade skickat hem enkäten till eleverna 
hade de haft möjlighet att fundera över svaren och kanske hade svaren då legat 
närmare sanningen. De kan även ha blivigt stressade över att vissa av 
klasskamraterna lämnade in sina enkäter innan de andra var klara. 

Det som jag har undersökt närmare när det gäller enkätstudien är hur olika 
grupper av skolans elever använder biblioteket. Jag har tittat närmare på flickor 
respektive pojkar använder det, hur samhällsvetenskapliga klasser jämfört med 
naturvetenskapliga använder det samt hur användandet skiljer sig över 
årskurserna. Enkätsvaren analyserades i programmet Microsoft Office Excel.  

3.1.2 Urval 
Eftersom det skulle ha tagit allt för lång tid att låta samtliga skolelever skulle 
fylla i enkäten gjordes ett urval.37 Jag lät sex klasser på skolan fylla i enkäten. 
Av dessa sex var tre samhällsvetenskapliga och tre naturvetenskapliga och de 
bestod en klass i varje årskurs. På grund av att det på Celsiusskolan finns 
betydligt fler samhällsvetenskapliga klasser än naturvetenskapliga ledde detta 
till att urvalet är en aning skevt. Detta är något som jag beklagar men jag anser 
att jag inte hade kunnat utföra enkätstudien på något annat sätt.  

 En möjlighet att genomföra urvalet hade kunnat vara att bestämma på 
förhand att till exempel undersöka ca tio procent av skolans alla elevers 

                                                 
37 Trost, Jan (2001) Enkätboken  s. 28 ff. 
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användning av biblioteket. Detta skulle dock ha lett till andra problem. Vilka 
elever skulle väljas ut? Skulle urvalet ha gjorts innan eller efter genomförd 
enkätundersökning? Det skulle också ha skapat problem när eleverna skulle ha 
kontaktats. Om man skulle ha genomfört enkätstudien på detta sätt hade det 
enda möjliga sättet att få tag på rätt målgrupp sannolikt varit via brev vilket 
antagligen hade gjort bortfallet betydligt större.  

Efter konsultation med bibliotekarierna valdes ett par klasser ut som skulle 
vara så representativa som möjligt för skolans elever. Celsiusskolan har detta 
läsår placerat de mest lässvaga samhällsvetenskapliga ettorna i en klass, men 
utöver detta var samtliga andra klasser på ungefär samma nivå. På grund av att 
det är ont om naturvetare på skolan ledde detta till att enkäten fick delas ut till 
tre av sammanlagt fyra naturvetenskapliga klasser. Samhällsvetarna är desto 
fler då det finns tio samhällsvetenskapliga klasser på skolan. Tre av dessa 
klasser fyllde alltså i enkäten. Efter detta kontaktades lärare i de klasser som 
enkäten skulle delas ut i. Här blev det problematiskt då vissa lärare inte svarade 
på e-post. Efter tips från skolans bibliotekarier tog jag då kontakt med andra 
lärare som har dessa klasser. 

Jag valde att enbart lämna ut enkäten till de elever som går ”vanligt” 
gymnasieprogram, alltså inte till elever som går på Idrottsgymnasiet eller 
IVIK. Anledningen till detta är att eleverna på Idrottsgymnasiet ofta är borta 
från skolan och att eleverna på IVIK är uppdelade i många fler nivåer vilket 
gör att det blir svårt att göra jämförelser. Mer om urvalet finns i kapitel 4.4 
Enkätundersökningen.  

3.1.3 Övriga undersökningsmetoder 
För att ta reda på hur skolledningen och skolans bibliotekarier arbetar med 
skolbiblioteket och dess integrering i skolans verksamhet har jag genomfört 
intervjuer med berörd personal. Detta gav även en bra bakgrundsbild av skolan 
samt möjlighet att jämföra verksamheten mot de teoretiska utgångspunkter jag 
har använt mig av. 

Två intervjuer genomfördes, en med en representant från skolledningen 
samt en intervju med skolans båda bibliotekarier. Vissa frågor kom upp efter 
att intervjuerna hade utförts och då har jag hört av mig till berörd person via e-
post. 

Intervjuerna var av semistrukturerad typ. Ämnen och frågor var bestämda i 
förväg men följden på frågorna var öppen och den intervjuade hade möjlighet 
att utveckla sina tankar och tala mer utförligt om de ämnen som jag som 

 25



intervjuare tog upp. Svaren var öppna och betoningen låg på den intervjuade, 
som skulle utveckla sina synpunkter.38  

Fördelarna med intervjuer är att svaren kan bli mer djupgående än vid 
många andra undersökningsmetoder. Det är också en mycket flexibel metod för 
insamling av data. Frågorna kan ändras under tiden och 
undersökningsinriktningen kan förändras under arbetets gång. Det är dock en 
tidskrävande metod. Forskaren måste också ta ställning till intervjuareffekten. 
Data från intervjuer baseras på vad människor säger att de gör, snarare än vad 
de verkligen gör.39

3.2 Sammanfattning av metodkapitlet 
I detta kapitel har jag gått igenom de källor och metoder jag har använt mig av 
i min undersökning. Den ena metoden är en enkätundersökning och den andra 
metoden är intervjuer av semistrukturerad typ. De källor som har använts är 
Celsiusskolans elever, bibliotekarier och skolledning. Att göra en enkätstudie 
kräver ofta att ett urval görs, för att det skulle ta alltför långt tid att genomföra 
undersökningen annars. Detta gjordes även i denna studie. 
Enkätundersökningen delades ut till sex klasser. Frågeformuläret finns med i 
uppsatsen som bilaga.  

I nästa kapitel redovisas undersökningens resultat. Kapitlet inleds med en 
presentation av skolan, därefter följer redovisningarna av resultatet av 
intervjuerna med bibliotekarierna och skolans biträdande rektor. Därefter följer 
resultatet av enkätundersökningen samt de problem som uppstod.  

                                                 
38 Denscombe (2000) s. 135. 
39 Denscombe (2000) s. 161-163. 
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4. Undersökningen 

4.1 Celsiusskolan 
Celsiusskolan byggdes 1957 efter ritningar av Gösta Wikforss, som var 
stadsarkitekt i Uppsala. Han har även ritat delar av Fyrisskolan och 
utbyggnaden av Katedralskolans annex, dessa skolor är också gymnasieskolor i 
Uppsala.40 I dagsläget har skolan strax under 900 elever som i huvudsak går 
natur- eller samhällsvetenskaplig linje. 300 av skolans elever går på 
Idrottsgymnasiet vilket innebär att de går samhälls- eller naturvetenskaplig 
linje samtidigt som de tränar någon idrott. För ungdomar från andra länder som 
nyligen anlänt till Uppsala finns möjligheten att gå IVIK, Individuella 
programmet introduktionskurs. Här har eleverna möjlighet att läsa upp de 
ämnen som behövs för att nå grundkompetensen för gymnasieskolan. 

4.2 Celsiusskolans bibliotek och bibliotekariernas 
arbetsmetoder 

Celsiusskolans bibliotek ligger i en nybyggd tillbyggnad mycket centralt i 
skolan. Det invigdes hösten 2003. Det gamla biblioteket låg i två före detta 
klassrum och hade en yta på ca 200 kvadratmeter. Entrén till det nya 
biblioteket har dock varit mycket anonym och det är lätt hänt att man passerar 
den utan att märka det. I skrivande stund håller den dock på att byggas om, den 
ska bli större och mer synlig. Den nya bibliotekslokalen är runt 700 
kvadratmeter stor och består av ett stort och öppet rum samt en datasal med 15 
datorer, en tyst läsesal samt ett par grupprum.41 Centralt i biblioteket finns det 
12 datorer med Internetuppkoppling samt två datorer för videoredigering och 
bildbehandling som kan bokas av eleverna för skolarbete. Vissa sidor är 

                                                 
40 Zeitler, Sven Georg (2002) ”Gösta Wikforss- engagemang och realism” Uppsalas arkitekter och 
arkitekternas Uppsala s. 245. 
41 E-postfråga besvarad av Åsa Mattsson, 2006-03-20. 
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spärrade på dessa datorer. Kommunen ansvarar för vissa spärrar och biblioteket 
för vissa. Sidor som Lunarstorm och Playahead kan inte nås från dessa datorer, 
sidor med pokerspel är också spärrade.42 Detta på grund av att datorerna är till 
för skolarbete i första hand och för att ljudnivån stiger när eleverna är inne på 
sidor som dessa. Biblioteket har dock inget emot att ta bort vissa spärrar om 
eleverna klarar att hålla en lägre ljudnivå.43 Biblioteket består även av ett 
virtuellt rum där eleverna kan använda sig av de databaser som biblioteket 
prenumererar på. Dessa databaser är tillgängliga från alla datorer på skolan 
men inte från datorer utanför skolbyggnaden, exempelvis hemma hos eleverna. 

Biblioteket har två heltidsanställda bibliotekarier, vilket är över 
genomsnittet i Uppsala. En av bibliotekarierna arbetar dock just nu 85 procent 
på grund av föräldraledighet. Båda har arbetat på Celsiusskolan i drygt ett år. 
Eftersom ingen av bibliotekarierna har arbetat på skolan särskilt länge har man 
ännu inte hunnit utveckla samarbetet med lärarna till en önskvärd nivå. En 
biblioteksgrupp har bildats och arbetet med den har gått mycket bra. Den har 
dock blivit för stor och ska nu splittras i mindre grupper. Biblioteksgruppen har 
tagit fram en handlingsplan för elevers informationskompetens samt gjort en 
källhänvisningshandledning för skolans elever.44 I handlingsplanen finns 
tydliga mål om vad eleverna i varje årskurs skall kunna för att de ska lämna 
skolan efter examen med en hög grad av informationskompetens. Eleven ska 
på ett medvetet sätt kunna arbeta med hela informationsprocessen, allt från 
problemformulering och informationssamling till bearbetning och kritisk 
granskning. För att nå detta mål skall eleverna under hela sin utbildningstid 
stärka och fördjupa sin informationskompetens. Samarbetet över 
ämnesgränserna samt mellan lärare och bibliotekarie måste enligt 
handlingsplanen också fördjupas.45  

Varje höst träffar bibliotekarierna skolans nya elever i deras klassrum och 
går igenom skolans databaser och berättar om biblioteket. De klasser vars 
lärare är intresserade får också en visning av biblioteket. 

Vissa lärare kommer till biblioteket och berättar om nya projekt som 
klasserna ska arbeta med. Endast en av lärarna kommer och planerar sin 
undervisning med bibliotekarierna. Biblioteket strävar efter att samarbeta med 
fler lärare och ett arbetslag, där en lärare i varje ämne skulle vara med, 

                                                 
42 Om biblioteket www.celsiusskolan.uppsala.se se länk från Biblioteket, 2006-02-24. 
43 Intervju med Åsa Mattson och Mikael Vikman, 2006-02-23. 
44 Intervju med Åsa Mattson och Mikael Vikman, 2006-02-23. 
45 Biblioteksgruppen på Celsiusskolans (2005) Handlingsplan för informationskompetens, återfinns som 
bilaga till uppsatsen. 
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stoppades av skolans rektor som ansåg att det skulle bli orättvist för de lärare 
som inte skulle ingå.46

Biblioteket är just nu den enda lokal i skolan där eleverna kan vara på sin 
fritid, det finns ingen kafeteria och inget uppehållsrum under de pågående 
renoveringarna. Ingen besöksräknare är installerad men antalet besök 
uppskattas av bibliotekarierna till fler än tusen om dagen. Enligt statistik, från 
det gamla biblioteket besökte 650 elever biblioteket per dag. Alla dessa besök 
gör att ljudvolymen tidvis är mycket hög och en decibelräknare i form av ett 
öra har precis installerats för att minska ljudet. Trots den höga ljudnivån 
använder få elever den tysta läsesalen. Bibliotekarierna har försökt att locka in 
fler elever dit genom att ha takbelysningen släckt och belysningen på borden 
tänd men detta har inte ökat besöksantalet. De flesta elever verkar vilja sitta 
med sina kompisar och prata när de är i biblioteket.47 Om elever uppträder 
störande i biblioteket finns möjligheten att stänga av dem.48

Biblioteket prenumererar på ett flertal tidskrifter, flera av dessa är bara till 
för nöjesläsning. Bibliotekarierna upplever att detta är mycket populärt bland 
eleverna och i tidskriftshörnan sitter ofta många elever och läser. Biblioteket 
har ingen särskild policy när det gäller att valet av tidskrifter utan går efter 
elevernas intressen. Även när det gäller skönlitteratur köper man in det som 
efterfrågas.49

Bibliotekarierna har möjlighet att fortbilda sig. I bibliotekets budget finns 
tvåtusen kronor avsatta för fortbildning. Det brukar inte heller vara några 
svårigheter att få extra pengar till specifika kurser. De har även möjlighet att gå 
på Länsbibliotekets fortbildning, som är gratis för deltagarna. Varje 
onsdagseftermiddag går bibliotekarierna på personalmöte, ibland går de även 
på ämneslagens personalmöten, oftast svensklärarnas. En gång i månaden har 
bibliotekarierna även möjlighet att gå på möte med Uppsalas andra 
gymnasiebibliotekarier.50  

Bibliotekarierna har olika bakgrund. Åsa Mattsson har läst 
litteraturvetenskap, idé och lärdomshistoria, engelska och psykologi. Mikael 
Vikman har läst kulturstudier, statsvetenskap, ekonomisk historia samt 
sociologi.51

                                                 
46 Intervju med Åsa Mattson och Mikael Vikman, 2006-02-23. 
47 Intervju med Åsa Mattson och Mikael Vikman, 2006-02-23. 
48 Ordningsregler www.celsiuskolan.uppsala.se se länk från Elevinfo, 2006-03-13. 
49 Intervju med Åsa Mattson och Mikael Vikman, 2006-02-23. 
50 E-postfråga besvarad av Åsa Mattsson, 2006-03-20. 
51 E-postfråga besvarad av Åsa Mattsson, 2006-03-20. 
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Det som verkligen märks när man talar med bibliotekarierna på 
Celsiusskolan är att de tycker om sitt arbete och att arbeta med eleverna. Detta 
måste eleverna uppleva som något mycket positivt, vilket även har kommit 
fram i min enkätundersökning. Bibliotekarierna går inte heller omkring och 
hyschar åt eleverna så länge som ljudnivån inte blir alltför hög.  

Det som biblioteksgruppen kallar för handlingsplan, är snarare mål för 
elevernas informationskompetens.52 Det finns inget skrivet om hur dessa mål 
skall uppnås mer än att man ska arbeta med elevernas informationskompetens 
under hela utbildningstiden och att samarbetet mellan lärare och bibliotekarier 
måste stärkas. Målen i sig är mycket goda men eftersom handlingsplanen är 
skriven av biblioteksgruppen finns det dock ingen riktig kraft bakom den, 
vilket den skulle kunna ha fått om skolledningen stod bakom. 

Bibliotekarierna gör ingen skillnad mellan fortbildning och personalmöten. 
Anslagen på tvåtusen kronor lär inte heller räcka långt om bibliotekarierna vill 
gå på kurser eller seminarier.  

4.3 Skolledningens syn på biblioteket 
För att ta reda på hur skolledningen ser på biblioteket och vad man har för 
målsättning med verksamheten här tog jag kontakt med skolans rektor över e-
post för att bestämma en tid för intervju. Han tyckte dock att jag istället skulle 
diskutera frågorna med en av skolans biträdande rektorer, som är mer insatt i 
biblioteksverksamheten.  

Celsiusskolans ledning har målsättningen att biblioteket ska vara en 
integrerad del av skolan och biträdande rektor Birgitta Burmeister kallar 
skolbiblioteket för skolans hjärta. Skolledningen är glad och stolt över 
biblioteket och ser till att det har goda resurser menar hon. Målet är att lärare 
ska kunna lägga vissa av sina lektioner i biblioteket, där de ska kunna 
samarbeta med bibliotekarierna i undervisningen, och att minst två klasser ska 
vara i biblioteket under alla lektionstimmar. Detta fungerar dock bara idag med 
datasalen som lärarna kan boka för undervisning. Skolledningen anser att 
källkritik är bland de viktigaste kunskaperna att lära dagens elever och ska i 
fortsättningen arbeta mer med de loggböcker som eleverna använder när de gör 

                                                 
52 Biblioteksgruppen på Celsiusskolans (2005) Handlingsplan för informationskompetens, återfinns som 
bilaga till uppsatsen. 
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egna arbeten och projektarbeten. I loggböckerna ska eleverna reflektera över 
sitt arbete och lärarna ska kunna följa hela processen.53

Det finns ingen skriven målsättning med skolbiblioteket från 
skolledningens sida utan biblioteket får sätta upp sina egna mål så länge man 
här följer skolans övriga målsättning. Det är dock dags att revidera de mål 
skolan har, men eftersom skolans rektor bara har arbetat på Celsiusskolan ett år 
och en ny skolplan för kommunen är på gång har detta lagts på is.54 De mål 
som gäller för skolan nu finns skrivna i Ledningsdeklarationen från 2001. 
Dessa mål handlar om trygghet, livslångt lärande och delaktighet för skolans 
elever. Målen ska nås genom att alla berörda parter vet vad deras ansvar 
ligger.55

Celsiusskolan håller som sagt på att renoveras och detta beräknas vara 
klart till hösten 2006. Matsalen kommer att bli större och en våning till ska 
byggas på den delen av skolan den där den nya fritidslokalen kommer att 
finnas. Ovanpå aulan ska också en ny våning byggas där det ska finnas 
studierum. Samtliga klassrum på skolan ska ha tillgång till 
Internetuppkoppling. Entrén till biblioteket skall göras ljus och luftig med stora 
glasytor och ett konferensrum i anslutning.56

Skolledningen gör inget för att stimulera lärarna att arbeta mer med 
biblioteket men ambitioner finns att göra det i framtiden. Att påverka eleverna 
till ökat användande av biblioteket är dock inget som ledningen har någon 
målsättning med. Man ser till att eleverna har någonstans att sitta och studera 
men resten är upp till lärarna att göra.57

Skolledningen har, som tidigare nämnts, inga mål med 
biblioteksverksamheten. När jag frågar om detta verkar biträdande rektor tycka 
att detta är en aning pinsamt. Även bibliotekarierna, som inte arbetade på 
skolan när ledningsdeklarationen skrevs, tycker att det att det är märkligt att 
trots att skolan precis hade byggt ett helt nytt skolbibliotek tog man inte upp 
hur verksamheten skulle styras. Skolledningen upplever att skolbiblioteket 
fungerar bra, men man har inte gjort något för att utvärdera det.  

Intrycket jag får av intervjun är att det är mycket viktigare att biblioteket är 
snyggt och att det har de resurser som krävs för att biblioteksverksamheten ska 
fungera väl än att skolledningen har funderat över hur man skulle kunna styra 

                                                 
53 Intervju med Birgitta Burmeister, 2006-03-01. 
54 Intervju med Birgitta Burmeister, 2006-03-01. 
55 Ledningsdeklarationen www.celsiusskolan.uppsala.se se länk från Elevinfo, 2006-05-09. 
56 Intervju med Birgitta Burmeister, 2006-03-01. 
57 Intervju med Birgitta Burmeister, 2006-03-01. 
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verksamheten mot ett mer integrerat bibliotek. Att biblioteket fungerar verkar 
skolledningen tycka är upp till bibliotekarierna att ansvara för. Så länge 
ledningen ser till att biblioteket får de ekonomiska anslag som krävs verkar de 
tycka att de är fria från ansvar.  

4.4 Enkätundersökningen 
Resultaten av enkätstudien redovisas både i diagramform och i löpande text. 
Anledningen till detta är först och främst att de frågor med öppna 
svarsalternativ har ungefär lika många svarsalternativ som antalet 
respondenter. Jag har även redovisat vissa av frågorna med slutna 
svarsalternativ i löpande text när jag ansåg att det var omotiverat med diagram. 
Detta gällde först och främst när svaren inte skilde sig åt speciellt mycket. 
Vissa av svarsalternativen som är redovisade i diagrammen är något 
förkortade. Detta på grund av att diagrammen inte kunde behandla alltför 
många tecken som svarsalternativ. För att se de fullständiga svaren finns de 
med i enkätbilagan i slutet av uppsatsen. Alla svar som är redovisade i diagram 
är i procent. Ibland har jag även valt att redovisa enkätsvaren i texten som 
följer diagrammen. 

Enkäten delades ut till 130 elever. Hur dessa är fördelade över klasserna 
samt hur procentandelen är jämfört med antalet elever på Celsiusskolan i 
samma grupp, ser man i tabellen nedan.  

Tabell 1: Urval och antal elever på Celsiusskolan 

 Antal enkätsvar Elever på Celsiusskolan I procent 
Antal elever 130 892 14,5 
Antal pojkar 69 451 15,3 
Antal flickor 61 441 13,8 
Antal naturvetare 62 159 38,9 
Antal samhällsvetare 67 486 13,7 
Antal i årskurs 1 37 276 13,4 
Antal i årskurs 2 57 176 32,3 
Antal i årskurs 3 34 193 17,6 
Källa: Enkätundersökning med Celsiusskolans elever och e-postfråga besvarad av Karin 
Larsson, skolassistent på Celsiusskolan, 2006-04-19 
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Ur tabellen kan man få ut att det säkraste resultatet får man från naturvetarna, 
där jag har undersökt nästan fyrtio procent. Det minst säkra resultatet kommer 
från årskurs ett samt från samhällsvetarna. 

4.4.1 Problem med enkäten 
Eftersom jag fick hjälp av biblioteket på Celsiusskolan att kopiera enkäten ville 
jag hålla den på två A4-sidor så att den skulle kunna skrivas ut på ett blad. 
Detta gjorde att vissa frågor kunnat ha utvecklas mer. Att hålla enkäten kort 
var även viktigt för att lärarna skulle låta mig genomföra den med 
skolklasserna under lektionstid. 

Trots provgenomgången visade det sig att vissa frågor kunde ha varit 
tydligare. Främst gäller detta fråga åtta ”Var söker du material till skolarbete i 
första hand?” där jag hade förväntat mig att bara få ett svar, men ofta fick fler. 
Även på de frågor där jag hade skrivit ”ge ett eller två alternativ” fick jag av 
vissa elever fler svar. Dessa enkäter, totalt 21 stycken, har jag dock gått 
igenom för sig, eftersom vissa av svaren inte gick att sammanställa 
tillsammans med de övriga enkäterna, och de är i de flesta fall medräknade i 
undersökningen. Många elever valde även att inte svara på vissa frågor, 
framför allt dem med öppna svarsalternativ. Detta ser jag dock inte som något 
fel och det interna bortfallet var även så pass litet att det inte skulle kunna ha 
någon negativ effekt på resultatet. På ett ställe ställde det dock till ett problem. 
Eftersom jag hade lagt alla enkäter med för många svar på vissa frågor åt sidan 
märkte jag inte att två elever hade missat frågorna om vilket program de 
tillhörde samt vilken årskurs de gick. Dessa enkäter har därför inte kunnat vara 
med i vissa av jämförelserna. 

Ett annat problem uppstod när de rutor som jag hade satt framför varje 
fråga förvandlades till frågetecken när enkäten skrevs ut i biblioteket. Eftersom 
bibliotekarierna redan hade skrivit ut många exemplar av enkäten fick 
frågetecknen vara kvar. Jag förklarade detta för eleverna och detta bör inte ha 
givit upphov till några problem. Ett annat tryckfel upptäcktes när jag gick 
igenom de ifyllda enkäterna, fråga åtta och nio som vardera hade sex 
svarsalternativ i bokstavsordning hade fått ett d som sista svarsalternativ i 
stället för ett f. Detta bör dock inte heller ha givit några problem för eleverna. 
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4.4.2 Användandet av biblioteket 
En av de mest centrala frågorna i enkätundersökningen undrade om hur ofta 
eleverna besöker biblioteket. 

Diagram 1: Fråga 5, Hur ofta besöker du skolbiblioteket på egen hand? 
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Källa: Enkätundersökning med Celsiusskolans elever  

Eleverna på Celsiusskolan verkar använda sitt bibliotek ofta eller ganska ofta. 
Ungefär lika många elever svarade att de besöker biblioteket dagligen, 
sextiotre elever, jämfört med varje vecka, femtiofem elever. Ca tio elever 
svarade att de är i biblioteket någon gång i månaden och två elever svarade att 
de aldrig är där. Det som dock är frågan är hur mycket de använder biblioteket 
till skolarbete.  

Diagram 2: Fråga 7, Hur mycket av den tid du tillbringar i biblioteket använder du till att 
göra skolarbete? 
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Källa: Enkätundersökning med Celsiusskolans elever 

En majoritet av eleverna uppskattar tiden de är i biblioteket och arbetar med 
skolarbete till ca 25 procent. Detta resultat stämmer bra överens med ettornas 
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och tvåornas svar men treorna arbetar mer effektivt i biblioteket. Årskurs två 
och tre besöker dessutom biblioteket mer regelbundet än årskurs ett. Fler än 
hälften svarade att de brukar besöka biblioteket varje dag. Vid jämförelse 
mellan pojkarna och flickorna visade det sig att majoriteten av pojkarna 
besöker biblioteket dagligen medan flickorna besöker det några gånger i 
veckan. Flickorna tillbringar dock tiden i betydligt högre utsträckning till att 
göra skolarbete. De naturvetenskapliga eleverna besöker biblioteket mycket 
ofta, fler än hälften svarade att de är där varje dag. Majoriteten tillbringar dock 
tiden med att göra andra saker än skolarbete. De samhällsvetenskapliga 
eleverna tillbringar lika mycket tid i biblioteket men använder tiden i högre 
utsträckning till att göra skolarbete. 

Vid frågan om eleverna hittade vad de sökte i biblioteket svarade flickorna 
i högre utsträckning än pojkarna att de oftast gjorde det. Bland eleverna i 
årskurs två och tre svarade de flesta att de oftast hittade det material de var ute 
efter. En majoritet av eleverna i årskurs tre svarade att samma sak. 
Naturvetarna och samhällsvetarna verkade hitta det de sökte efter i samma 
utsträckning. 

Fråga 6 på enkäten undrade vad eleverna oftast gör när de är i 
skolbiblioteket. 

Diagram 3: Fråga 6, Vad brukar du främst göra när du är i skolbiblioteket? 
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Källa: Enkätundersökning med Celsiusskolans elever 

Eleverna hade här möjlighet att ge ett eller två svarsalternativ. Den mest 
populära sysselsättningen, för alla elever som svarade på enkäten, var att 
umgås med sina kompisar, sextioåtta elever svarade det, följt av att sitta och 
läsa eller plugga som sextiosju elever svarade. På tredje plats kom att använda 
datorerna och på fjärde plats hamnade att söka information. Resultatet på fråga 
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sex stämmer ganska bra överens med de olika gruppernas svar med några 
undantag. Flickorna använder biblioteket oftare till att sitta och läsa i, än 
genomsnittet och i årskurs ett är det bara en elev som svarat att de använder 
biblioteket till att söka material.  

De ämnen som biblioteket används mest för är först och främst historia, 
följt av svenska, engelska och samhällskunskap. Detta gäller alla årskurser och 
för både flickorna och pojkarna. Bland naturvetarna är biologi också ett av de 
ämnen som nämns av många elever. De ämnen som eleverna inte använder 
biblioteket till är framför allt mattematik och idrott följt av kemi och fysik. En 
del elever nämner även att de inte använder biblioteket till bilden vilket kanske 
inte är så förvånande. 

Diagram 4: Fråga 22, Vilken attityd tycker du att lärarna har till skolbiblioteket? 
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Källa: Enkätundersökning med Celsiusskolans elever 

Lärarnas inställning till biblioteket är viktigt för att eleverna ska använda det. 
67 procent av eleverna svarade att lärarnas inställning till skolbiblioteket var 
positiv. Ca 31 procent svarade att inställningen var neutral och tre elever 
svarade att lärarna har en negativ inställning till biblioteket.  
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Diagram 5: Fråga 18, Brukar lärarna uppmana eleverna om att använda skolbiblioteket? 
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Källa: Enkätundersökning med Celsiusskolans elever 

En majoritet av eleverna svarade också att lärarna ofta uppmanade dem att 
använda sig av biblioteket. 20 procent svarade dock att lärarna sällan 
uppmanade dem att använda det och fem elever svarade att lärarna aldrig 
uppmanar eleverna att använda biblioteket. De ämnen där lärarna oftast 
uppmanar eleverna att använda biblioteket är främst svenska och historia. 
Engelska och samhällskunskap var det också många elever som svarade. En 
stor del av eleverna svarade dock att alla eller nästan alla lärare uppmanade 
eleverna att använda biblioteket, speciellt när eleverna hade någon form av 
projektarbete. 

På frågan om eleverna får den hjälp de behöver när de besöker 
skolbiblioteket svarade 91 procent att de oftast får det. 8 procent svarade att de 
sällan får det och bara en elev svarade aldrig. Bibliotekarierna brukar även vara 
de som visar eleverna hur man använder sig av bibliotekets service. 58 procent 
av eleverna svarade på frågan om bibliotekarierna brukar visa eleverna hur 
man använder sig av bibliotekets service att de ofta gör det. På frågan om 
lärarna brukar visa eleverna hur man använder bibliotekets service svarade 
drygt hälften av eleverna att lärarna sällan gjorde det. 33 procent svarade att 
lärarna gjorde det ofta. 
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Diagram 6: Fråga 10, Brukar du använda dig av de databaser som skolan har utan att besöka 
bibliotekslokalen? Exempelvis Nationalencyklopedin och Landguiden? 
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Källa: Enkätundersökning med Celsiusskolans elever 

Eleverna använder sig inte ofta av skolans databaser när de inte besöker 
biblioteket. Endast fem elever svarade att de ofta gör det, 25 att de gör det 
varje vecka, 60 elever svarade någon gång i månaden och 37 elever svarade att 
de aldrig använder skolans databaser utan att besöka bibliotekslokalen.  

4.4.3 Informationssökningen 
Fråga åtta på enkäten lyder: Var söker du material till skolarbete i först hand?  

Diagram 7: Fråga 8, Var söker du material till skolarbete i första hand? 
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Källa: Enkätundersökning med Celsiusskolans elever 

Förklaringar till diagramsvaren: 
• A= Skolbibliotekets boksamling 
• B= Skolbibliotekets databaser 
• C= Annat bibliotekes boksamling 
• D= Annat biblioteks databaser 
• E= Internetsökning, exempelvis Google 
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• F= Annat alternativ. Vad? 
• G= Ej svar 

Här skiljer sig svaren mycket när man jämför de olika grupperna. Bland 
eleverna i årskurs ett svarade en majoritet att de först testar fria sökmotorer, 
exempelvis Google. Bland tvåorna var Google och liknande sökmotorer också 
mycket populära men även skolans databaser används i stor utsträckning. 
Svaren från eleverna i årskurs tre visade att skolans boksamling, databaser och 
fria sökmotorer användes i ungefär lika stor utsträckning. Svaren från 
naturvetarna och samhällsvetarna skiljer sig stort. Naturvetarna använder sig 
mest av fria sökmotorer och samhällsvetarna använder sig helst av skolans 
boksamling och databaser, även om Google och liknande sökmotorer är 
populärt också bland dem. Vid jämförelse mellan pojkarna och flickorna visade 
det sig att båda könen sökte material på ungefär samma sätt. Google, skolans 
databaser och skolans boksamling var de mest populära ställena att söka 
information på. Några elever svarade att de först och främst gick till 
bibliotekarierna och frågade var de skulle söka information. Ett fåtal av 
eleverna svarade att de helst söker information på andra ställen. Ett par av 
eleverna svarade att de oftast söker information på andra bibliotek. 

Fråga nio på enkäten handlade om vart eleverna vänder sig om de inte 
hittar den information de behöver i skolbiblioteket. Även i detta fall använder 
sig eleverna helst av Internet. Nästa alternativ var att vända sig till lärarna eller 
till ett annat bibliotek. Ungefär lika många elever svarade att de frågar andra 
elever eller sina föräldrar. Detta resultat stämde överens i samtliga grupper. 
Värt att notera är dock att bland ettorna var det bara två elever som svarade att 
de vänder sig till andra bibliotek. 

4.4.4 Elevernas åsikter om det bästa och det sämsta med 
biblioteket 
Fråga tolv på enkäten lyder Vad tycker du är det bästa med skolbiblioteket? 
Frågan lämnade ett öppet svarsalternativ och eleverna fick här möjlighet att 
skriva vad de ville. Det som eleverna är mest nöjda med angående biblioteket 
är att det upplevs som ett trevligt och fint rum där de kan vara när de har 
håltimmar. Sofforna är mycket populära och upplevs av de flesta som sköna. 
Att det finns datorer är något som nästa alla elever upplever som något mycket 
positivt. Utbudet av tidskrifter och skönlitteratur är också mycket uppskattat. 
De flesta elever upplever också att de får hjälp när de behöver även om flera 
tycker att det borde finnas mer personal. Att det finns tillgång till mycket nytt 
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material är något som många elever också uppskattar. Några nämner att de 
tycker att atmosfären är lugn och avslappnande och flera elever säger att det 
bästa med biblioteket är bibliotekarierna. 

Det som eleverna skulle vilja ändra på är framför allt att biblioteket har för 
hög ljudnivå, speciellt vid lunchtid. Eleverna skulle även vilja ha fler datorer 
och flera av eleverna nämner också att de skulle vilja komma åt de sidor som 
idag är spärrade. När det gäller materialet så nämner en elev att biblioteket 
borde ha fler äldre böcker och en annan att man borde ha ”häftigare böcker”. 
Fler böcker på engelska är något som biblioteket borde köpa in tycker en elev. 
Fler grupprum önskas av flera elever samt fler sittplatser. En elev önskar mer 
växter och en annan tycker att biblioteket borde ordna med filmvisningar. 

Fråga 11 tog upp vad som skulle påverka eleverna att använda biblioteket 
oftare. Även på den här frågan kunde eleverna ge ett eller två alternativ. Det 
som eleverna helst skulle vilja var att det blev lugnare i biblioteket tätt följt av 
bättre öppettider. Många efterfrågade också bättre eller mer material. 

4.5 Sammanfattning av undersökningskapitlet 
I detta kapitel har jag presenterat resultaten av enkätundersökningen och 
intervjuerna med skolbibliotekarierna och biträdande rektor på Celsiusskolan.  

Enkätundersökningen delades ut till 130 elever i samband med lektion. 
Något kortfattat kan man säga att de flesta elever tycker mycket om sitt 
skolbibliotek och att de besöker det ofta. Eleverna använder dock biblioteket 
ofta till att göra andra saker än skolarbete. När det gäller informationssökning 
så använder sig eleverna i mycket stor utsträckning av fria sökmotorer på 
Internet så som Google, men även skolans databaser och boksamling är 
populära.  

De ämnen eleverna använder skolbiblioteket till är framförallt de 
samhällsvetenskapliga, detta gäller även för de naturvetenskapliga eleverna. 
Dessa ämnen arbetar ofta med ett undersökande arbetssätt som gör att eleverna 
måste söka egen information.  

I nästa kapitel kommer resultaten att jämföras mot de teoretiska 
utgångspunkter som använts för undersökningen, det vill säga David 
Loertschers taxonomi och Birgitte Kühnes integreringsfaktorer. Resultaten 
kommer även att analyseras. 

 40



5. Analys av undersökningen 

5.1 Jämförelser av biblioteket mot Loertschers taxonomi 
Jag kommer här att undersöka på vilken del av skalan som biblioteket ligger ur 
eleverna, skolledningen och skolbibliotekariens perspektiv. Något kortfattat 
kan man säga är att Celsiusskolans bibliotek ofta ligger på olika nivåer av 
taxonomin vid jämförelser av olika delar i skolverksamheten. Det ligger dock 
sällan på någon av de högre nivåerna.  

5.1.1 Loertschers taxonomi ur elevernas perspektiv 
Eleverna ligger enligt min uppfattning högt upp på Loertschers skala därför att 
de använder biblioteket ofta och på eget initiativ. Eleverna verkar också ha 
uppfattningen att de oftast hittar det de söker efter vilket skulle kunna tolkas 
som om de är informationskompetenta. Att eleverna ofta besöker biblioteket 
behöver dock inte betyda att de använder sig av det i skolverksamheten. För 
tillfället används biblioteket i hög utsträckning som en fritidslokal på grund av 
ombyggnaden av skolan.  

Det finns elever på alla nivåer av Loertschers taxonomi på Celsiusskolan. 
Från dem som knappt besöker biblioteket eller som använder biblioteket mest 
som ett uppehållsrum till dem som använder skolbiblioteket till det mesta. Alla 
elever är duktiga på att använda datorerna, frågan är ju om de verkligen känner 
till alla sätt att söka information eller om de bara söker på de sätt de kan. Det 
var också oroväckande få elever, bara en handfull, som ofta söker information 
på andra bibliotek. Att kunna använda andra bibliotek är något som Loertscher 
i sin senaste upplaga av taxonomin förespråkar. Skolbiblioteket har ju trots all 
ny teknologi ett ganska begränsat mediabestånd, därför borde stadsbiblioteket 
vara ett bra alternativ. Hur gör eleverna om de vill få tag på en tidningsartikel 
som inte finns tillgånglig via skolbibliotekets databaser?58 Ett problem kan vara 

                                                 
58 Biblioteket prenumererar på bland annat Artikelsök, Presstext och Mediearkivet.  

 41



att elever idag kanske tror att allt finns tillgängligt online. Eleverna använder 
sig oftare av fria sökmotorer som Google istället för att använda skolans 
databaser. Detta kan bero på att de ofta sitter hemma och söker information och 
de inte kommer åt skolans databaser. En möjlighet skulle kunna vara att 
eleverna fick tillgång till lösenord och på så sätt kunde logga in på bibliotekets 
webbsida hemifrån. Detta skulle dock antagligen kosta en del pengar, men om 
man är mån om att databaserna använd av eleverna vore detta en bra lösning. 

Vid jämförelse mellan de olika elevgrupperna på skolan får man en tydlig 
skillnad. Logiskt är att eleverna i årskurs tre är bättre på att söka information 
än eleverna i årskurs ett. Att det dock skiljer mycket mellan hur 
naturvetenskapliga elever och samhällsvetenskapliga elever använder 
biblioteket hade jag inte räknat med. Jag hade inte heller räknat med den 
tydliga skillnaden mellan flickor och pojkars biblioteksanvändning. 
Samhällsvetarna är betydligt bättre på att använda sig av olika källor än 
naturvetarna. Slutsatserna man kan dra mellan flickornas och pojkarnas 
biblioteksanvändning är att pojkarna besöker bibliotekslokalen oftare men de 
tillbringar tiden där med att göra andra saker än skolarbete medan flickorna 
besöker biblioteket mer sällan och använder det mer effektivt till skolarbete. 
Dessa resultat stämmer även överens med vad Elisabeth Rafste kom fram till i 
sin avhandling. Hon såg att pojkarna använde biblioteket mer till att läsa 
tidskrifter och använda datorerna till chatt medan flickorna framförallt ägnade 
sig åt läxläsning.59

Skolans elever hamnar i genomsnitt på nivå sex, Structured interaction. 
Nästa steg, The student becomes a power reader handlar om att eleven kan läsa 
ett flertal olika genrer och olika sorters media vilket inte de yngre eleverna på 
skolan gör.  

5.1.2 Loertschers taxonomi ur skolledningens perspektiv 
Skolbiblioteket hamnar på en lägre nivå gällande skolledarperspektivet. 
Ledningen på Celsiusskolan har sett till att biblioteket har fina lokaler och två 
bibliotekarier, vilket är fler än genomsnittet i Uppsala. Förutom Celsiusskolan 
är det bara Fyrisskolan som har två bibliotekarier på heltid.60 Biblioteket har 
också de ekonomiska resurser det behöver och är öppet under nästan hela 
skoltiden. Det finns dock inga mål med verksamheten och bibliotekarierna är 

                                                 
59 Rafste, Elisbeth (2001) Et sted å laere eller et sted å vaere? En case-studie av elevers bruk og 
opplevelse av skolebiblioteket s. 213 ff. 
60 Intervju med Åsa Mattson och Mikael Vikman, 2006-02-23. 
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inte med och planerar skolans verksamhet. Intrycket man får av skolledningens 
inställning till biblioteket är snarare att det är mycket viktigt att biblioteket är 
fint på ytan. Man satsar på att ha ett fint och förhoppningsvis väl fungerade 
bibliotek men man är inte intresserad av att påverka lärarna i en riktning som 
innebär att eleverna ska använda det.  

Vid jämförelse mot Loertschers taxonomi hamnar skolbiblioteket på en låg 
nivå gentemot skolledningen. Den senaste utgåvan har som jag redan nämnt 
åtta steg och här hamnar skolbibliotek på steg tre, nivå fyra kräver nämligen att 
skolbibliotekarien är med i skolans beslutande organ.  

En av mina frågeställningar var att undersöka vad skolledningen tyckte om 
skolbiblioteket och om det påverkar hur eleverna använder det. Skolledningen 
är som jag tidigare nämnt mycket positivt inställd till skolbiblioteket. De 
påverkar dock inte eleverna på något sätt att använda det. Eftersom 
skolledningen inte heller påverkar lärarna i en riktning mot att eleverna ska 
använda skolbiblioteket måste jag svara på min frågeställning att 
skolledningens inställning har mycket liten effekt på elevernas användning av 
biblioteket.  

5.1.3 Loertschers taxonomi ur skolbibliotekariernas perspektiv 
Skolbiblioteket når som högst upp till nivå sju eller åtta, av tio steg, när det 
gäller skolbibliotekariernas taxonomi. Steg sju kallas Evangelistic outreach/ 
advocady och innebär att bibliotekarien försöker skapa positiva inställningar 
till biblioteket hos berörda parter. Tyvärr har dessa oftast inte några varaktiga 
effekter. Nästa steg kallas Implementation of the four major programmatic 
elements of the LMC program och steg åtta innebär att skolan arbetar med det 
som Loertscher kallar för de fyra stegen: planerat samarbete, skapa effektiva 
läsare, uppmuntra lärande genom teknik och att lära eleverna 
informationsfärdighet. 

Det är bara en lärare på Celsiusskolan som planerar sin undervisning 
tillsammans med bibliotekarierna och vissa av de andra lärarna kommer och 
förvarnar vid olika temaarbeten så att biblioteket är förberett på dessa. 
Bibliotekarierna har dock mycket höga ambitioner och skulle gärna vilja ha 
större delaktighet i skolans verksamhet. Biblioteksgruppens arbete handlar 
delvis om att stärka banden mellan lärare och bibliotekarier och att ge eleverna 
en större informationsfärdighet. Biblioteksgruppen strävar alltså efter att arbeta 
enligt Loertschers fyra steg men man har inte nått hela vägen än.  

Skolbiblioteket når sammanfattningsvis högt upp på Loertschers taxonomi 
även om man har en bit kvar innan man har nått topp nivåerna. 
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5.1.4 Slutsatser av Loertschers taxonomi 
Celsiusskolan hamnar på olika nivåer av taxonomin vid jämförelse mot skolans 
olika grupper. Eleverna använder biblioteket ofta och gärna även om de inte 
använder det så effektivt till skolarbete utan istället mest som ett uppehållsrum. 
Det finns elever på alla nivåer av taxonomin, ju längre de har gått i skolan 
desto duktigare blir de på att söka information och att använda biblioteket. 
Eleverna på Celsiusskolan använder skolbiblioteket till i första hand de ämnen 
där man använder ett undersökande arbetssätt vilket oftast är de 
samhällsvetenskapliga ämnena, men även biologi nämns av ofta av de 
naturvetenskapliga eleverna. Eleverna upplever lärarnas inställning som positiv 
och lärarna uppmanar ofta eleverna att använda skolbiblioteket. Skolans elever 
använder ofta skolbiblioteket men de söker oftast information på Internet, både 
i form av fria sökmotorer och skolans databaser. Istället ser eleverna ofta på 
biblioteket som ett uppehållsrum, ett trevligt ställe där de kan tillbringa raster 
och håltimmar. 

Skolledningens inställning till skolbiblioteket är visserligen god men når 
inte särskilt långt. Saknaden av målsättning plus att bibliotekarierna inte är 
med i något av skolans beslutsfattande organ gör att biblioteket bara når upp 
till nivå tre av åtta. Skolledningens inställning har ingen direkt inverkan på 
elevernas användning eftersom skolledningen inte gör något för att uppmana 
elever och lärare till att nyttja skolbiblioteket. 

Skolbiblioteket hamnar mellan nivå sju och åtta ur skolbibliotekariernas 
perspektiv. Detta för att det är få lärare som planerar sitt arbete med 
skolbibliotekarierna. Bibliotekarierna vill gärna samarbeta med fler lärare och 
har därför startat en biblioteksgrupp.  

5.2 Jämförelse mot Kühnes integreringsfaktorer 
Här jämförs resultaten av undersökningen av Celsiusskolan mot Birgitte 
Kühnes integreringsfaktorer. 

5.2.1 Fysiska faktorer som påverkar integreringen 
Bibliotekets fysiska läge lämnar inget övrigt att önska. När biblioteket byggdes 
till lade man den nya bibliotekslokalen på en central plats och biblioteket är 
bland det första man ser när man närmar sig skolbyggnaden. Biblioteket 
kommer dessutom att bli lätt att hitta till när ombyggnaden av entrén är 
färdigbyggd och har dessutom en egen ingång från skolgården. Lokalen är stor 
och ljus och biblioteket är väl utrustat och har en mycket god ekonomi. 
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Bortsett från tunga dörrar, som antagligen kommer att bytas när entrén är klar, 
är biblioteket också väl anpassat för handikappade. Biblioteket har öppet 8 - 16 
varje dag utom onsdagar då bibliotekarierna är på möte. Då stänger biblioteket 
halv tre. Personalbemanningen är god då det finns två bibliotekarier på heltid. 
Dock säger flera elever att de önskar bättre öppettider och vissa elever önskar 
också att det skulle vara lättare att få hjälp. 

Celsiusskolans bibliotek är väl utrustat, med både god tillgång till datorer 
och tryckta medier. Bibliotekarierna köper in de böcker och tidskrifter som 
eleverna önskar, med vissa undantag, exempel om de inte stämmer överens 
med skolans övriga målsättning. Det finns tolv datorer med 
Internetuppkoppling och två datorer med videoredigering och bildbehandling 
som eleverna kan boka. Det finns dessutom tre datorer med 
Internetuppkoppling som eleverna inte behöver boka, men som för tillfället inte 
är i bruk då elevernas ljudnivå stiger i alltför hög grad då de använde dessa. 
Bibliotekets katalog är utlagd på Internet och går att söka på från alla 
Internetuppkopplade datorer. Celsiusskolans bibliotek låter eleverna skriva ut 
och kopiera gratis och en kombinerad skrivare och kopiator finns tillgänglig 
för eleverna att använda i biblioteket.  

Biblioteket är möblerat med möbler som fyller sin funktion. Eleverna 
uppskattar sofforna, något som mer skulle kunna beskrivas som två i hopsatta 
fåtöljer med ett bord emellan. Kühne anser att myshörnor inte hör hemma i ett 
skolbibliotek och det finns inte heller något i Celsiusskolans bibliotek. 
Möblerna är praktiska och bekväma med flera små och stora bord där eleverna 
kan sitta och arbeta.  

5.2.2 Psykologiska faktorer som påverkar integreringen 
De psykologiska faktorerna är svårare att jämföra. Jag har inte undersökt 
arbetsklimatet i stort på skolan och inte heller personkemin mellan alla 
inblandade. Jag har dock inte stött på något som skulle kunna tyda på att 
arbetsklimatet mellan personalen på skolan skulle vara dåligt. 

Skolledningen anser sig mycket positivt inställd till biblioteket men man 
har däremot inga speciella krav på det. Lärarnas intresse för biblioteket har jag 
ju inte undersökt i någon större utsträckning. Enligt eleverna är lärarna oftast 
positivt inställda till biblioteket och lämnar i stort sätt alltid uppgiften att lära 
eleverna att söka information till bibliotekarierna. Skolans bibliotekarier är 
mycket positivt inställda till att samarbeta med lärare och de verkar tycka om 
att arbeta med eleverna. Bibliotekarierna har, som redan nämnt, startat en 
biblioteksgrupp där vissa av lärarna är med. Intresset för denna grupp blev så 
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stor att den nu måste dela in i mindre grupper. Trots startandet av 
biblioteksgruppen har det dock inte lett till att fler lärare börjat planera sitt 
arbete tillsammans med bibliotekarierna.  

Eleverna är mycket positivt inställda till biblioteket och flera elever skrev i 
enkätundersökningen att det bästa med skolbiblioteket är bibliotekarierna. Det 
enda som eleverna inte tyckte om gällande biblioteket är att ljudnivån ofta blir 
för hög. Jag anser därför att jag kan dra slutsatsen att de psykologiska 
faktorerna fungerar tillfredställande och att alla verkar tycka om sitt 
skolbibliotek, även om inte alla har kommit fram till hur de på bästa sätt skulle 
kunna använda det.  

5.2.3 Utbildning hos lärare och bibliotekarier 
Birgitte Kühne anser att utbildningen hos både lärare och bibliotekarier måste 
ändras för att skolbiblioteken ska fungera tillfredsställande. Hon skulle gärna 
se att lärarutbildningen ändrades så att blivande lärare utbildades i 
bibliotekskunskap och att blivande skolbibliotekarier utbildades i pedagogik.61  

Bibliotekarierna på Celsiusskolan har olika utbildningsbakgrund innan de 
läste till bibliotekarier. Deras utbildningar kompletterar varandras genom att 
båda har läst både humaniora samt samhällsvetenskap. De har även möjlighet 
att fortbilda sig, om än i mycket liten skala. Ingen av bibliotekarierna har dock 
läst pedagogik. Jag har inte undersökt om lärarna har någon utbildning i 
bibliotekskunskap och inte heller hur deras möjligheter till fortbildning är.  

5.2.4 Mål med verksamheten  
De mål som finns på biblioteket har bibliotekarierna fått sätta upp själva. 
Skolledningen har inga skrivna mål med verksamheten så länge den följer 
skolans övriga mål. Detta är ganska underligt med tanke på att skolan satsar på 
att biblioteket ska vara så väl fungerande som möjligt annars. I 
Ledningsdeklarationen står det att det är allas ansvar att eleverna ska ha ett 
kunskapssökande arbetssätt. Vidare står det att läsa att det är allas ansvar att 
söka och ta del av information.62  

De lagar som styr skolbiblioteken är ganska luddigt formulerade och ofta 
hamnar skolbiblioteken mellan stolarna när det gäller Bibliotekslagen samt 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994, Lpf 94. Läroplanen är 

                                                 
61 Kühne (1993) s. 233-234. 
62 Ledningsdeklarationen www.celsiusskolan.se se länk från Elevinfo, 2006-05-02. 

 46

http://www.celsiusskolan.se/


dessutom en förordning och inte en lag. Någon lag gällande särskilt 
skolbibliotek finns inte.  

Celsiusskolan biblioteket fyller väl de nationella och regionala mål som 
finns. 

5.2.5 Slutsatser av Kühnes integreringsfaktorer 
Vid jämförelser mot Kühnes integreringsfaktorer får man en bra bild om hur 
biblioteksverksamheten på Celsiusskolan ser ut. De fysiska faktorerna gör att 
skolbiblioteket har mycket goda chanser att vara integrerat i skolverksamheten. 
Skolbiblioteket är nybyggt, stort och ligger på en central plats i skolan. Jag har 
inte stött på några personliga faktorer som skulle kunna påverka integrationen 
negativt. Alla inblandade parter verkar vara mycket positivt inställda till 
skolbiblioteket. Skolledningens inställning till biblioteket är av stor vikt vid 
integrering. Det är bara skolledningen som kan påverka lärare vilket dock inte 
görs på Celsiusskolan. Skolledningen har inte heller några mål med 
biblioteksverksamheten.  

Kühne anser att utbildningen hos lärare och bibliotekarier är av stor vikt 
för att biblioteket ska kunna integreras fullt ut. Ingen av skolbibliotekarierna på 
Celsiusskolan har dock läst pedagogik. Trots det verkar det som om 
bibliotekarierna respekteras av lärarna på skolan.    

5.3 Sammanfattning av analysen 
Vid första besöket i skolbiblioteket är intrycket att det används mycket och är 
väl integrerat i skolans verksamhet. Denna undersökning av skolbiblioteket 
visar dock på att detta inte stämmer helt med verkligheten. 

I detta kapitel har jag analyserat de resultat jag kom fram till genom mina 
undersökningar. Resultaten har jämförts mot Loertschers taxonomi och Kühnes 
integreringsfaktorer. Det som jag kom fram till var att skolbiblioteket sällan 
ligger på något av de högre stegen på skalan enligt taxonomin och om det gör 
det beror det oftast på engagerade bibliotekarier och att eleverna gillar att 
besöka lokalen än på att skolledningen är involverad. Att skolledningen säger 
sig tycka mycket om biblioteket och att de är mycket stolta över det gör inte 
skolbiblioteket integrerat i skolverksamheten. Celsiusskolans bibliotek ligger 
oftast högst på skalan sedd ur elevens perspektiv.  

Att analysera elevernas svar och jämföra mot teorin är dock svårt eftersom 
undersökningen gav 130 olika svar. Tendenserna går dock mot att steg sex 
uppfylls väl medan de högre stegen uppfylls i huvudsak av eleverna i årskurs 
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tre. Det är även stor skillnad mellan samhällsvetare och naturvetare och mellan 
pojkar och flickor. 

Resultaten jämfördes även mot Kühnes integreringsfaktorer. 
Skolbiblioteket har alla möjligheter att bli integrerat i skolverksamheten 
eftersom det ligger på en central plats i skolan och det har de resurser som 
behövs i form av utbildad personal och ekonomiska resurser. Det som dock 
inte finns är några mål med biblioteksverksamheten, mer än de som de 
bibliotekarier som arbetade på skolan förut ställde upp. Skolledningen har inte 
heller genomfört någon utvärdering av verksamheten.  

I nästa kapitel diskuterar jag de faktorer som påverkar integrering av 
skolbibliotek i allmänhet med utgångspunkt från de resultat min undersökning 
kom fram till.  
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6. Diskussion 

6.1 Vikten med integrering av skolbibliotek 
Varför ska då skolbiblioteket integreras i skolverksamheten? Jag anser att ett 
fungerande skolbibliotek måste vara integrerat annars fungerar inte 
verksamheten som den ska. Det är också av stor vikt att lärarna låter 
bibliotekarierna vara med och planera elevernas arbete. Detta leder även till att 
bibliotekariernas arbetssituation blir bättre då de kan planera sitt eget arbete.  

6.2 Några sätt att integrera skolbibliotek i 
skolverksamheten 

Louise Limberg skriver att skolbiblioteket ska fylla en pedagogisk funktion 
som innebär att det ska höja kvaliteten på elevers lärande i skolan. För att göra 
det måste biblioteket verka genom undervisningen, det vill säga via lärare och 
skoluppgifter som eleverna arbetar med. När biblioteket används som redskap 
som det kan fylla sin pedagogiska funktion. Integrationen mellan bibliotek och 
undervisning bör vara anpassat efter de olika skolämnena och efter 
utbildningens olika stadier.63

Solveig Hedenström kom fram till i sin undersökning att integrering av 
skolbibliotek i undervisningen kan ske på tre olika sätt; det första är att påverka 
lärarutbildningen, gemensam fortbildning av lärare och bibliotekarier är också 
ett viktigt steg. Den största förändringen ges om en förändring av skolans 
organisation genomförs så att biblioteket inlemmas i det pedagogiska 
planeringsarbetet och inte ses som en serviceinstitution.64

Skolbiblioteken kan inte integreras i undervisningen enbart på 
skolbibliotekariens initiativ. Enligt den lagstiftning som finns i Sverige är det 

                                                 
63 Limberg (2002) s. 17- 18. 
64 Hedenström, Solveig (1997) Exploderar gymnasiebiblioteken? En rapport om gymnasiebibliotekens 
resurser, integration i undervisningen och förändringsbehov s. 29. 
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lärarna som ska se till att eleverna lär sig att söka information och det är 
skolledningens uppgift att se till det finns skolbibliotek med nödvändiga 
resurser. Skolbibliotekarierna har alltså ingen ”rätt” att vara delaktiga i 
planering och undervisning utan får hoppas på initiativ från lärarna. 

Skolbiblioteket bör dessutom vara placerat på en central plats i skolan för 
att det ska kunna användas av eleverna spontant. Det bör dessutom få 
ekonomiska resurser som täcker verksamhetens behov samt engagerad och 
utbildad personal.  

6.2.1 Undersökande arbetssätt 
Enkäten visade att de ämnen eleverna använde biblioteket till var oftast de 
ämnen där eleverna arbetade med ett undersökande arbetssätt vilket ofta är 
fallet när det gäller samhällsvetenskapliga ämnen. Flera av eleverna har också 
preciserat att de använder biblioteket till de ämnen som kräver att de tar reda 
på egen information. Louise Limbergs avhandling handlar om samspelet 
mellan informationssökning och lärande. Hon jämförde vad och hur eleverna 
lärde sig vid undersökande arbetssätt. Limberg såg också att ämnesintresset 
spelade stor roll för vad eleverna lärde sig av informationssökningen. Vid svagt 
intresse lärde sig eleverna mindre.65

När man under 1970- talet analyserade vad som var orsaken till de 
svårigheter biblioteken hade för att spela en aktivare roll i undervisningen kom 
man fram till att de ”heltäckande” läromedlen som användes bidrog till att 
biblioteken inte fick den plats de förtjänade. Så länge som lärare och elever 
använde det material som de stora läromedelsförlagen publicerade fanns det 
ingen plats och inget behov för andra informationskällor, som biblioteken ofta 
stod för.66 Agnes Nobel kom fram till i sin avhandling att dessa heltäckande 
läromedelssystem skapade en abstrakt, icke-autentisk och statisk skolkultur 
med bristande förmåga att engagera många elever.67 Att använda andra källor 
än skolböcker är dock av yttersta vikt för elever som behöver få information 
från flera olika håll för att utveckla informationskompetens.  

                                                 
65 Limberg, Louise (1998) Att söka information för att lära – en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande s. 209- 210. 
66 Limberg (2002) s. 30- 31. 
67 Nobel, Agnes (1979) Boken i skolan, en analys med särskild inriktning på bibliotekets funktion i 
grundskolan s. 127. 
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Loertscher skriver att ett undersökande arbetssätt kräver tre saker:68

• En lärare som är intresserad av att arbeta med ett flertal olika typer av 
media 

• Ett välfyllt bibliotek 
• En bibliotekarie som är beredd att vara en partner till läraren och 

hjälpa till med planeringen av arbetet 
Limberg skriver vidare att integration i undervisningen kräver att lärare och 
bibliotekarier samarbetar nära och systematiskt i planering, genomförande, 
bedömning och utvärdering av elevernas arbete.69

6.2.2 Vikten av att skolledningen har mål med biblioteket 
Jag har i min uppsats undersökt ett skolbibliotek där skolledningen inte har 
några skrivna mål med verksamheten. Trots det så fungerar verksamheten bra, 
främst på grund av ytterst kompetenta bibliotekarier. Men verksamheten kunde 
ha fungerat ännu bättre om skolledningen hade försökt påverka lärarna att 
använda sig av biblioteket mer. Skolledningen har satsat mycket pengar på 
verksamheten men följer inte upp den på något sätt. Genom att ha klara och 
tydliga skriftliga mål gör det resten av skolans verksamhet lättare. 
Bibliotekarier, lärare och elever har lättare att leva upp till de krav och regler 
som finns för dem om de är skriftliga. Genom att ha en tydlig målsättning gör 
det också att det blir lättare att utvärdera verksamheten.  

6.2.3 Lärarnas respektive bibliotekariernas utbildning 
De flesta undersökningar om skolbibliotek, skrivna av bibliotekarier, tar upp 
att lärarnas inställning till skolbibliotek och skolbibliotekarier måste förändras. 
Vad lärarna tycker om bibliotekariernas utbildning har, mig veterligen, inte 
skrivits något om.  

Vem ska lära eleverna informationssökning, lärare eller bibliotekarier? 
Lärarna har en pedagogisk utbildning som gör att de är lämpade att lära ut men 
bibliotekarierna är de som har sakkunskapen. De är utbildade i att söka 
information. Birgitte Kühne föreslår att lärare utbildas en termin i 
bibliotekskunskap och informationssökning för att bli skolbibliotekarier och 
bibliotekarier utbildas i pedagogik och psykologi under en termin för att bättre 

                                                 
68 Loertscher (1988) s. 61. 
69 Limberg (2002) s. 18. 
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kunna lära ut. Kühne anser att utan pedagogisk utbildning kommer 
bibliotekarien aldrig att bli accepterad i lärarlagen.70  

6.3 Sammanfattning av diskussionskapitlet 
Det som har diskuterats i detta kapitel är varför skolbiblioteken bör vara 
integrerade i skolverksamheten samt vad som skulle kunna påverka detta. De 
faktorer som jag anser är viktigast är bland annat att eleverna arbetar med ett 
undersökande arbetssätt som även påverkar både inlärning och motivation. Det 
är även av stor vikt att skolledningen har mål med skolbiblioteket. Detta gör att 
både lärare, elever och bibliotekarier vet på vilket sätt skolbiblioteket ska 
användas i undervisningen. Målen gör också att det är lättare att utvärdera 
verksamheten. Att påverka både lärare och bibliotekarier att se varandra som 
kollegor är också viktigt. Ett sätt att göra detta är att ändra utbildningarna till 
respektive yrken. Detta gör dock ingen skillnad för skolbiblioteken i nuläget, 
därför tror jag mer på fortbildning. 

Uppsatsen kommer nu att avslutas med en sammanfattning.  

                                                 
70 Kühne (1993) s. 233. 
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7. Sammanfattning 

Uppsatsen hade syftet att undersöka hur väl skolbiblioteket på Celsiusskolan 
var integrerat i skolans övriga verksamhet samt att undersöka hur och vad 
eleverna använde biblioteket till. De teorietiska utgångspunkter som användes 
för undersökningen var dels en taxonomi, en värderingsskala, utvecklad av den 
amerikanske skolbiblioteksforskaren David Loertscher samt de faktorer som 
Birgitte Kühne kom fram till i sin avhandling.  

Undersökningen bestod av en enkätundersökning för Celsiusskolans elever 
samt intervjuer med skolans bibliotekarier och med skolledningen. 
Enkätundersökningen utfördes under ett par veckors tid i början av år 2006. 
Eftersom jag aldrig har gjort en enkätundersökning förut så stötte jag på en del 
problem både när det gäller utformning och redovisning.  

Celsiusskolans elever använder idag sitt bibliotek mycket som ett 
uppehållsrum. Detta på grund av att skolan håller på att renoveras och de har 
ingen annanstans att vara på raster och håltimmar. En av frågorna på enkäten 
undrade hur stor del av tiden som eleverna tillbringade i biblioteket med att 
göra skolarbete. En majoritet svarade runt tjugofem procent av tiden. Detta 
bekräftas också av fråga 6 Vad brukar du främst göra när du är i 
skolbiblioteket? Eleverna svarade här att de oftast umgicks med sina kompisar 
följt av att sitta och läsa eller studera.  

 Fråga elva på enkäten undrade vad som skulle göra att eleven använde 
biblioteket oftare. Många elever svarade här att om ljudnivån var lägre skulle 
de tycka att det var trevligare att vara i lokalen. En av eleverna svarade att han 
skulle besöka biblioteket oftare om han hade fler håltimmar.  

Lärarnas inställning till biblioteket uppfattas av de flesta elever som positiv 
eller neutral. De flesta lärare uppmanar eleverna att använda sig av 
skolbiblioteket vilket ju också de flesta elever gör.  

Elevernas användning och åsikter om biblioteket gör att skolbiblioteket 
hamnar ganska högt upp på taxonomin. Eleverna vet hur man hittar i 
biblioteket och de kan använda sig av ett flertal olika källor även om sökningar 
på Internet är det vanligaste sättet att få fram information.  
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Skolledningen är också positivt inställd till biblioteket. Det finns dock inga 
mål från ledningens sida om hur verksamheten ska skötas så länge som den 
följer skolans övriga mål. Skolledningen har sett till att skolbiblioteket har de 
resurser som krävs för att verksamheten ska flyta på bra och att biblioteket har 
möjlighet att köpa in de material som önskas. Inställningen hos skolledningen 
påverkar inte elevernas användning av skolbiblioteket mer än indirekt. 
Skolledningen gör inget för att få eleverna att använda skolbiblioteket på något 
effektivt sätt.  

Skolledningens inställning gör att skolbiblioteket inte hamnar högt upp på 
bibliotekstaxonomin. Utöver att ge biblioteket erforderliga resurser har 
skolledningen ingen insyn i verksamheten. Skolbibliotekarierna är inte heller 
med och planerar för skolans övriga verksamhet.  

Skolans bibliotekarier tycker mycket om sitt arbete och det märks tydligt. 
Flera av eleverna påpekar att det bästa med skolbiblioteket är bibliotekarierna. 
Bibliotekarierna har startat en biblioteksgrupp vars syfte är att integrera 
biblioteket mer i verksamheten samt att se till att elevernas 
informationskompetens stärks. Ingen av bibliotekarierna har arbetat på skolan 
speciellt länge vilket har lett till att samarbetet med lärare inte har nått upp till 
de nivåer som eftersträvs. Detta gör att biblioteket inte heller hamnar på de 
översta stegen på taxonomin gällande skolbibliotekarieperspektivet heller.  

Förhoppningsvis kommer resultaten av undersökningen att kunna användas 
för att skapa ett bättre fungerande skolbibliotek där både lärarna och 
bibliotekarierna kommer att veta vad eleverna förväntar sig av skolbiblioteket 
och vilka ämnen de använder det till. 
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8. Käll- och litteraturförteckning  

Otryckt material: 

I uppsatsförfattarens ägo: 
Anteckningar från intervju med Birgitta Burmeister, biträdande rektor på 

Celsiusskolan, 2006-03-01. 
Anteckningar från intervju med Åsa Mattsson och Mikael Vikman, 

bibliotekarier på Celsiusskolan, 2006-02-23. 
Enkätundersökning med sex skolklasser på Celsiusskolan, genomförd under 

februari 2006. 
E-postfråga besvarad av Karin Larsson, skolassistent på Celsiusskolan, 2006-

04-19 
E-postfråga besvarad av Åsa Mattsson, skolbibliotekarie på Celsiusskolan, 

2006-03-20. 
. 

Uppsala stadsarkiv: 
Förslag till biblioteksplan för Uppsala kommun (dnr 1999-0454). Beslut 2002-

04-24. 

Tryckt material: 
Bergvall, Patrik och Edenholm, Sofia, Skolbibliotekets vara eller icke vara i 

undervisningen, En litteraturstudie i syfte att identifiera olika lärar-, 
bibliotekarie- och skolledarrelaterade faktorer som påverkar 
skolbibliotekens integrering i undervisningen Magisteruppsats i Biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan (Borås 2000). 

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna (Lund 2000). 
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Gomez, Elsa, Skolbiblioteksforskning – en bibliografisk översikt för åren 1970- 
1992 med några internationella jämförelser En delstudie inom FRN-
projektet Informationsförsörjning och kulturförmedling (Sundsvall 1993). 

Haycock, Ken, What works? Research about teaching and learning through 
the school´s library resource center (Seattle: Rockland 1992).  

Hedenström, Solveig, Exploderar gymnasiebiblioteken? En rapport om 
gymnasiebibliotekens resurser, integration i undervisningen och 
förändringsbehov (Stockholm 1997). 

Informationssökning i fokus – Idé och metodbok för gymnasieskolans bibliotek 
(Lund 1998). 

Kühne, Birgitte, Biblioteket - skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det 
undersökande arbetssättet på grundskolan, Studia psychologica et 
pedagogica series altera CIV nr 104 (Lund 1993). 

Kuhlthau, Carol Collier, Seeking meaning, a process approach to library and 
information services (Westport Connecticut, London 1993). 

Limberg, Louise, Att söka information för att lära, en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, Skrifter från Valfrid, nr 16 (Borås 1998). 

Limberg, Louise, Skolbibliotek för kunskap och lärande, ett idé- och 
servicematerial för lärare och bibliotekarier om bibliotek i undervisningen 
Skolöverstyrelsens servicematerial S 90:40 Skolbibliotek för kunskap och 
skapande (Stockholm 1990). 

Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll- en kunskapsöversikt 
(Stockholm 2002). 

Limberg, Louise, ”På jakt efter den skolbiblioteksidé som flyr oss… Slutsatser 
efter studier i USA” Biblioteksbladet nr 5-6, 1987. 

Loertscher, David V., Taxonomies of the School Library Media Program 
Libraries unlimited, inc. (Englewood, Colorado 1988). 

Loertscher, David V., Taxonomies of the School Library Media Program 2nd 
edition (San Jose, California 2000). 

Nilsson, Monica, Skolbiblioteket – skolans informationscentrum, En praktisk 
handledning för skolbibliotekarier, lärare och skolledare (Lund 1998). 

Nobel, Agnes, Boken i skolan, En analys med särskild inriktning på 
bibliotekets funktion i grundskolan Uppsala studies in education nr 10 
(Uppsala 1979). 

Rafste, Elisabeth Tallaksen, Et sted å laere eller et sted å vaere? En case-
studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket Det 
utdanninsvitenskapelige fakultet, nr 9 (Oslo 2001). 
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Skantze, Ann, Vad betyder skolhuset? Skolans fysiska miljö ur elevernas 
perspektiv studerad i relation till barns och ungdomars utveckligsuppgifter 
(Stockholm 1989).  

Skolbiblioteken i Sverige, Kartläggning analys och probleminventering 
Rapport från Statens kulturråd 1999:1 (Stockholm 1999). 

Trost, Jan, Enkätboken Studentlitteratur (Lund 2001). 
Zeitler, Sven Georg, ”Gösta Wikforss - engagemang och realism” i Uppsalas 

arkitekter och arkitekternas Uppsala redaktör Lars Lambert (Uppsala 
2002). 

Elektroniskt material: 
Bibliotekslagen http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm 2006-03-15. 
Celsiuskolans webbplats http://www.celsiusskolan.uppsala.se 2006-01-13. 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 

http://www.skolverket.se/sb/d/468 2006-02-24. 
Nationalencyklopedin http://www.ne.se 2006-05-04. 
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9. Bilagor 

Obs! Båda bilagornas utseende har ändrats efter att de lagts in i uppsatsmallen. 

Bilaga 1. Enkätundersökning skolbibliotek  
Bakgrund:  
1. Kön:  a. Man  b. Kvinna  
2. Ålder:___ 
3. Utbildningsprogram: a. Natur b. Sam  
4. Årskurs:__ 

 
Användning av biblioteket 
5. Hur ofta brukar du besöka skolbiblioteket på eget initiativ? 
a. Ofta/ dagligen b. Ganska ofta/ varje vecka  
c. Sällan/ någon gång i månaden d.  Aldrig 
 
6. Vad brukar du främst göra när du är i skolbiblioteket? (Ge ett eller två 
alternativ) 
a. Sitta och läsa/ plugga  
b. Söka material   
c. Umgås med kompisar 
d. Använda datorerna  
e. Annat alternativ. Vad? __________________ 
 
7. Hur mycket av den tid du tillbringar i biblioteket använder du till att 
göra skolarbete?  
Cirka:  a. 100% b. 75% c. 50% d. 25% e. 0% 
 
8. Var söker du material till skolarbete i första hand? 
a. Skolbibliotekets boksamling   
b. Skolbibliotekets databaser 
c. Annat biblioteks boksamlingar  
d. Annat biblioteks databaser  
e. Internetsökningar, exempelvis Google   
d. Annat alternativ. Vad? ________________ 
 
9. Om du inte hittar den information du behöver i skolbiblioteket, vart 
vänder du dig främst då?(Ge ett eller två alternativ) 
a. Annat bibliotek  
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b. Internet  
c. Lärarna  
d. Andra elever  
e. Dina föräldrar  
d.  Annat alternativ. Vad? ________________ 
 
10. Brukar du använda dig av de databaser som skolan har utan att 
besöka bibliotekslokalen? Exempelvis Nationalencyklopedin och 
Landguiden? 
a. Ofta/ dagligen b.  Ganska ofta/ varje vecka  
c. Sällan/ någon gång i månaden d.  Aldrig 
 
11. Vad skulle göra att du besökte biblioteket oftare? (Ge ett eller två 
alternativ) 
a. Bättre öppettider  
b. Lugnare miljö  
c. Bättre eller mer material  
d. lättare att få hjälp/ mer personal   
e. Annat alternativ. Vad? ________________ 
12. Vad tycker du är det bästa med skolbiblioteket? 
 
 
13. Vad skulle kunna göras bättre? 
 
 
14. Brukar du få den hjälp du behöver när du besöker skolbiblioteket? 
a. Ofta b. Sällan c. Aldrig 
 
15. Brukar bibliotekarierna visa eleverna hur man använder sig av 
bibliotekets service, till exempel för olika fördjupningsprojekt? 
a. Ofta b. Sällan c. Aldrig 
 
16. Brukar lärarna visa eleverna hur man använder sig av bibliotekets 
service, till exempel för olika fördjupningsprojekt?  
a. Ofta b. Sällan c. Aldrig 
 
17. Om du letar efter något som du vet finns i biblioteket, i tryckt eller 
elektronisk form, brukar du hitta det? 
a. Ofta b. Sällan c. Aldrig 
 
18. Brukar lärarna uppmana eleverna om att använda skolbiblioteket? 
a. Ofta b. Sällan c. Aldrig 
 
19. I så fall, i vilka ämnen? 
 
 
20. Till vilka ämnen använder du biblioteket mest? 
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21.Till vilket eller vilka ämnen har du aldrig använt biblioteket? 
 
 
22. Vilken attityd tycker du att lärarna har till skolbiblioteket? 
a. Positiv b. Neutral c. Negativ 
 
23. Om du har några övriga synpunkter på biblioteket eller den här 
enkäten kan du skriva om dem här:  
 
 
 
 
 
Tack för hjälpen/ Helena Westerback 
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Bilaga 2. Celsiusskolans handlingsplan för 
informationskompetens 

Mål och inriktning 
När eleverna från Celsiusskolan lämnar åk 3 ska de ha en hög grad av 

informationskompetens. 
Med det menar vi att eleverna på ett medvetet och strukturerat sätt ska 

kunna arbeta med hela informationsprocessen allt från problemformulering 
och informationsinsamlig till bearbetning/kritisk granskning. 

För att nå detta mål måste undervisningen integreras från ett 
helhetsperspektiv. 

Med detta menar vi att eleverna under HELA sin utbildningstid 
systematiskt stärker och fördjupar sin informationskompetens. Med en 
helhetssyn menar vi också att samarbetet över ämnesgränserna samt mellan 
lärare och bibliotekarie stärks. 

 
Åk 1 
• Eleven ska ha en översiktlig uppfattning om olika sökverktyg. 
• Eleven ska på ett bra sätt kunna använda bibliotekskatalogen och hitta 

de medier de söker i biblioteket. 
• Eleven ska kunna använda ett referensverk tryckt och online ex NE, 

Britannica mm 
• Eleven ska och kunna använda känna till några 

sökmotorer/webbkataloger  
• Eleven ska ha kunskap om minst en artikeldatabas. 
• Eleven ska vara orienterade om betydelsen av att kritiskt kunna granska 

källor samt kunna skriva en källförteckning. 
 
Åk 2 
• Eleven ska kunna genomföra en kritisk granskning av olika tryckta och 

digitala källor utifrån olika kriterier som äkthet, trovärdighet och 
objektivitet. 

• Eleven ska ha fördjupade kunskaper om och förmåga att använda några 
webbkataloger, sökmotorer och ämnes- och artikeldatabaser.  

• Eleven ska kunna skriva en notförteckning och kunna använda den. 
• Eleven ska ha kunskaper i upphovsrättsliga frågor 
 
Åk 3 
• Eleverna ska kunna göra en fördjupad källkritisk granskning och kunna 

jämföra olika källor. 
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• De ska kunna skriva en loggbok där de reflekterar över olika 
sökstrategier 

• De ska ha förmåga att reflektera över etiska frågor kring Internet. 
• De ska kunna se samband mellan hur problem formuleras och olika sätt 

att söka information. 
 

Utarbetad av biblioteksgruppen på Celsiusskolan 2005 
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