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Inledning 

Bakgrund och problemformulering 
I oktober 2006 kom Skolverkets lägesbedömning 2006, som är en rapport 

angående läget för förskolan, skolan och vuxenutbildningen i Sverige.1 I delen 

som handlade om skolbiblioteken skrev man att även om det saknas 

skolbibliotek eller liknande verksamhet på många skolor i landet, så fann 

Skolverket ändå situationen i stort sett tillfredsställande. Detta var något som 

fackförbundet DIK Bibliotekarieförbundet reagerade på och i tidningen DIK 

Forum protesterade man mot Skolverkets lägesbedömning. Där sa ordföranden 

Johannes Rudberg att situationen för landets skolbibliotek inte alls är 

tillfredsställande, utan i stället ohållbar och menar att mycket återstår att göra 

innan skolbiblioteken blir den pedagogiska resurs som DIK och även Sveriges 

skolledarförbund och Lärarnas riksförbund menar är nödvändig.2 

Jag har sedan länge varit intresserad av skolbibliotek i allmänhet och 

gymnasiebibliotek i synnerhet, så under hösten 2006 gjorde jag fem veckors 

praktik på Östra gymnasiets bibliotek i Umeå. Efter att ha läst om Skolverkets 

och DIK Bibliotekarieförbundets något divergerade syn på läget för 

skolbiblioteken i Sverige idag, började jag fundera på hur just det biblioteket 

ter sig i jämförelse. Min syn på detta bibliotek var att det är ett resursstarkt 

bibliotek, men eftersom det var mycket jag inte kände till om biblioteket, trots 

praktikperioden, kändes det som något jag ville undersöka närmare. Det jag 

ville ta reda på var framförallt övergripande frågor såsom vilken funktion 

biblioteket har, dess pedagogiska roll i skolan och även hur bibliotekarierna 

och lärarna ser på sitt bibliotek. 

När jag började förbereda mig inför arbetet gjorde jag en 

litteraturgenomgång, som jag kommer att redogöra för längre fram, och i den 

                                                 
1 Skolverkets lägesbedömning 2006. Förskola, skola och vuxenutbildning. Rapport från Skolverket, 
2006:288. 
2 Blomberg, Elisabet, 2006, ”Bibliotekarie sällsynt inslag i skolan”, DIK Forum 14:2006, s. 11. 
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fann jag ett dokument som visade sig vara återkommande i mycket av 

litteraturen. Det är dels ett skolbiblioteksmanifest och dels riktlinjer för 

skolbibliotek, som FN-organet UNESCO i samarbete med den internationella 

biblioteksföreningen IFLA tagit fram. Jag kommer att förklara detta mer 

ingående i den teoretiska genomgången, men eftersom jag i mina 

frågeställningar har tagit med riktlinjerna som ett verktyg, behövdes en 

förklaring inledningsvis. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete har varit att göra en fallstudie av Östra gymnasiets 

bibliotek för att få en helhetsbild av ett skolbibliotek och för att se om det är 

den pedagogiska resurs som eftersträvas. För att ta reda på det har jag arbetat 

utifrån följande frågeställningar: 

Hur, eller på vilket sätt, uppfyller Östra gymnasiets bibliotek IFLA/UNESCO:s 

riktlinjer för skolbibliotek? 

Vad har Östra gymnasiets bibliotek för funktion eller funktioner? 

Hur är samarbetet mellan lärare och bibliotekarier? Är det tillfredsställande 

eller bör det bli bättre? 

Arbetar bibliotekarierna aktivt för att biblioteket ska få/ha den pedagogiska 

rollen som eftersträvas? 

Definition av begrepp 
För att undvika frågetecken senare i arbetet, vill jag redan här redogöra för vad 

som menas med de två begrepp som hela arbetet på sätt och vis bygger på, 

nämligen skolbibliotek och skolbibliotekarie. 

Skolbibliotek 
Med skolbibliotek menas bibliotek i både grundskola och gymnasieskola eller 

som Statens kulturråd har definierat det: 

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 
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information och läsupplevelser av alla slag.3  

I den teoretiska delen av min uppsats betyder begreppet skolbibliotek också just 

detta – bibliotek i grundskola eller gymnasieskola – men när det handlar om 

mitt valda fall, Östra gymnasiets bibliotek, har jag valt att bara skriva bibliotek. 

Detta då jag hoppas och tror att det är ganska tydligt beskrivet att det är ett 

skolbibliotek på en gymnasieskola det handlar om. 

Skolbibliotekarie 
Med skolbibliotekarie menas, enligt Louise Limberg, antingen en fackutbildad 

bibliotekarie eller en lärarbibliotekarie som arbetar i ett skolbibliotek.4 Jag har 

dock valt att använda mig av termen bibliotekarie i de fall där det är tydligt att 

det rör sig om bibliotekarier på ett skolbibliotek. 

I de delar som handlar om Östra gymnasiet, har jag antingen skrivit 

bibliotekarie eller bibliotekspersonal. Detta är beroende på om det handlar om 

en av de två bibliotekarierna där eller om alla fyra som arbetar på biblioteket, 

dvs. bibliotekarier och biblioteksassistenter. 

                                                 
3 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 10. 
4 Limberg, Louise, 2002, Skolbibliotekets pedagogiska roll. En kunskapsöversikt, s. 103. Med 
lärarbibliotekarie menas lärare utan bibliotekarieutbildning, men med viss kunskap i biblioteksarbete. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Som en teoretisk bas att stå på inför själva undersökningen har jag valt att i 

detta kapitel först redogöra för tidigare forskning kring skolbibliotek, sedan 

David V. Loertschers bibliotekstaxonomier och Aidan Chambers och 

lässtimulans. Sedan kommer en presentation av IFLA/UNESCO:s riktlinjer och 

kapitlet avslutas med aktuella styrdokument som på olika sätt styr 

skolbiblioteksverksamhet i Sverige. Jag har valt att lägga allt detta i samma 

kapitel, då mycket av den tidigare forskningen har varit användbar när jag har 

formulerat mina frågeställningar och förberett min undersökning. Loertscher 

och Chambers ska ses både som tidigare forskning och som verktyg inför 

undersökningen och har därför de fått en framträdande roll i detta kapitel. 

Forskningsöversikt 
Det finns mycket forskning som på olika sätt berör ämnet skolbibliotek, både i 

Sverige och internationellt, och jag har tagit upp en del av denna forskning. 

Forskningsområdet är dock alldeles för stort för att jag ska kunna nämna mer 

än det som känns relevant för just denna undersökning och därför har jag valt 

följande upplägg. 

Jag har utgått från Louise Limbergs bok Skolbibliotekets pedagogiska roll. 

En kunskapsöversikt från 2002 som är en genomgång över den svenska och 

internationella skolbiblioteksforskningen från de senaste decennierna. Limberg 

har sammanfattat forskningen genom att dela in översikten i tre olika teman, då 

hon menar att det är hur forskningen ser ut idag.5 Eftersom hennes bok gav mig 

gott om litteraturtips har jag valt att följa hennes modell för forskningsöversikt 

och därför har jag också gjort en tematisk redogörelse för forskningen. Mycket 

i det jag tar upp är hämtat från Limbergs bok, och hennes diskussioner, men jag 

har använt mig av ytterligare ett par böcker som jag placerat in i temana. De 

kräver en kortare förklaring inledningsvis, även om jag återkommer till dem i 

                                                 
5 Limberg, 2002, s. 29. 
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den följande redogörelsen. 

Den första är en svensk avhandling från 1993, som Limberg nämner på 

flera ställen, men som jag vill förklara lite närmare. Den är skriven av Brigitte 

Kühne och heter Biblioteket – skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det 

undersökande arbetssättet på grundskolan där Kühne under tre års tid följt åtta 

olika skolklasser för att undersöka om det överhuvudtaget är möjligt att 

integrera biblioteket i skolan, som ett läromedel. Hon har följt klasserna på nära 

håll, både som observatör och som medhjälpare under olika skolprojekt som 

varit mer problembaserade än den traditionella katederundervisningen och där 

skolbiblioteken och dess personal på olika sätt fått bistå lärarna. Som verktyg 

till sin undersökning har hon bland annat tagit hjälp av Loertschers biblioteks-

taxonomier, som jag återkommer till senare. För att sammanfatta sitt resultat, 

pekar Kühne på fyra olika faktorer som hon menar påverkar integreringen av 

skolbiblioteket i undervisningen: 

* fysiska faktorer (bibliotekets placering i skolan, storlek, öppettider, 

ekonomi, bemanning osv.) 

* psykologiska faktorer (skolledningens intresse, lärarens intresse utöver de 

egna ämneskunskaperna, arbetsklimatet, personkemin mellan alla 

inblandade) 

* utbildning (lärarnas och bibliotekariernas) 

* mål med verksamheten (både övergripande mål, enligt läroplan, och de 

lokala målen, enligt skolans arbetsplan)6 

David V. Loertscher är en amerikansk forskare och bibliotekarie som fått stort 

genomslag inom skolbiblioteksforskningen både internationellt och i Sverige. 

Han har utvecklat The School Library Media Program och som en del i detta 

har han utformat bibliotekstaxonomier som jag återkommer till senare, då jag 

har använt mig av dem som ett verktyg till en del av min undersökning. 

Det finns även många magisteruppsatser från de biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningarna runt om i Sverige som behandlar 

ämnet skolbibliotek. En uppsats som liknar min undersökning är Helena 

Westerbacks Skolbibliotekets integrering i gymnasieskolan: En undersökning 

med fokus på elevernas perspektiv från Uppsala universitet 2006. Westerback 
                                                 
6 Kühne, Brigitte, 1993, Biblioteket – skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det undersökande 
arbetssättet på grundskolan, s. 227 f. 
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har i sin undersökning använt sig av tidigare nämnda Loertscher och Kühne för 

att undersöka hur främst eleverna ser på sitt skolbibliotek, Celsiusskolan i 

Uppsala. Syftet med hennes undersökning är just vad titeln säger, att ta reda på 

hur Celsiusskolans bibliotek är integrerat i den pedagogiska verksamheten ur 

ett elevperspektiv och detta gör hon med enkätundersökningar och intervjuer. 

Hennes resultat visar att eleverna överlag är nöjda med sitt bibliotek, men de 

använder sig av det lika mycket som uppehållsrum som en del i skolarbetet, då 

skolan var under ombyggnad vid tiden för hennes undersökning.7 När 

Westerback använder sig av Loertschers taxonomi för att se på biblioteket ur 

skolledningens perspektiv skriver hon att de är stolta över sitt bibliotek, men att 

intrycket hon får är att skolledningen inte har något egentligt mål med sin 

skolbiblioteksverksamhet. Biblioteket har de ekonomiska resurserna, men dess 

verksamhet finns inte med i målbeskrivningarna för skolan.8 

Nu följer alltså en tematisk uppdelning över viss forskning gällande 

skolbibliotek, och som tidigare nämnts är det med utgångspunkt i 

Skolbibliotekets pedagogiska roll. En kunskapsöversikt. Rubrikerna är också 

hämtade därifrån. 

Biblioteket som kunskapskälla 
Det första temat behandlar forskning kring bibliotekets mediebestånd ur olika 

aspekter och hur dessa på olika sätt påverkar skolbibliotekets pedagogiska roll. 

Bibliotek som läromedel 

En del av skolbiblioteksforskningen handlar om bibliotekets medier och hur 

dessa ställs emot traditionella läromedel. Ett exempel på sådan forskning är 

Agnes Nobels avhandling Boken i skolan från 1979, där hon undersöker 

skolbibliotek i grundskolan. Hon jämför bland annat traditionella läroböcker 

med vad som ibland kallas ”autentiska texter”, alltså sådana som finns på 

bibliotek och som inte är skrivna direkt som läromedel, t.ex. fack- och 

skönlitteratur, tidningar och tidskrifter. Nobel menar att skolbiblioteket har 

stora möjligheter att höja kvaliteten på undervisningen, då det finns så många 

olika resurser att ta hjälp av på ett bibliotek och att de traditionella läromedlen 

inte är den enda vägen att gå.9 Hennes avhandling är förvisso inte nyutgiven, 

                                                 
7 Westerback, Helena, 2006, Skolbibliotekets integrering i gymnasieskolan: En undersökning med fokus 
på elevernas perspektiv, s. 41. 
8 Westerback, 2006, s. 31 f. 
9 Nobel, Agnes, 1979, Boken i skolan. En analys med särskild inriktning på bibliotekets funktion i 
grundskolan s. 127 ff. 
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men jag tror att hennes resultat visar på något allmängiltigt, som gäller även 

idag och därför har jag valt att nämna detta. 

Forskning har också visat att den fysiska placeringen av medierna, både i 

biblioteket och på andra platser i skolan, såsom de olika ämnesinstitutionerna 

eller i klassrummen, har betydelse för ett biblioteks pedagogiska roll. Detta har 

Loertscher skrivit om i sin bok Taxonomies of the School Library Media 

Program där han beskriver införandet av ny teknik i skolan under 1990-talet 

som en revolution, där biblioteket inte nödvändigtvis är skolans 

informationscentrum. I stället menar han att biblioteket, tack vare datorer och 

Internet, snarare fungerar som en länk mellan olika delar av skolan och även till 

världen utanför. Idag kan man sitta i andra lokaler än på skolbiblioteket och 

ändå ha tillgång till de informationsresurser som biblioteket tillhandahåller, via 

digitala nätverk.10 

Hur skolbibliotekets mediebestånd är valt och uppbyggt är också en viktig 

del för den pedagogiska rollen. Limberg pekar på flera projekt som arbetat för 

att förbättra mediebeståndet på respektive skolbibliotek, vilket skett genom 

systematiska analyser där lärare och bibliotekarier tillsammans gått igenom 

beståndet för att se vad som behövdes förbättras. Resultatet av sådana projekt 

visar att mer material, mer aktuell litteratur och en större kulturell och etnisk 

variation vad gäller hela mediesamlingen leder till ett bättre samarbete mellan 

skolbibliotekarier och lärare, vilket i sin tur leder till bättre undervisning.11 

Biblioteken och IKT 

Forskningen kring informations- och kommunikationsteknikens utveckling i 

skolbiblioteken har, enligt Limberg, visat på att många skolbibliotekarier har 

tillägnat sig den nya tekniken och använder sig av den som ett pedagogiskt 

verktyg. En stor del av forskningen handlar om informationssökning med hjälp 

av dessa redskap, alltså hur elever gör när de söker efter information till 

skolarbeten och vilka vägar de tar. Resultaten av denna forskning visar bland 

annat att det finns mycket för lärare och bibliotekarier att göra, då elever i 

allmänhet inte riktigt vet hur de ska hantera den information de hittar och i viss 

mån saknar analytisk förmåga och kunskaper om källkritik. Ett exempel på 

sådan forskning är projektet Lärande via skolbibliotek (projekt LÄSK) som 

pågick mellan 2001 och 2003 och som gjordes på uppdrag av Myndigheten för 

skolutveckling. Syftet med uppdraget var att undersöka hur elever använder sig 

                                                 
10 Loertscher, David V., 2000, Taxonomies of the School Library Media Program, s. 6. 
11 Limberg, 2002, s. 35. 
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av skolbibliotekens resurser i sin informationssökning och vad de lär sig genom 

detta. Resultatet av forskningen presenterades av de ansvariga, Louise Limberg 

och Mikael Alexandersson, i rapporten Textflytt och sökslump. 

Informationssökning via skolbibliotek. Ordet textflytt i titeln syftar på ett 

återkommande problem som forskningen visar på, nämligen hur elever har en 

tendens att kopiera från andras arbeten för att sedan klistra ihop till något som 

passar skoluppgiften.12 

Bibliotek och lärande 

Flera internationella undersökningar visar att elevers förmåga att ta till sig 

kunskap inte nödvändigtvis blir bättre, bara för att skolbiblioteket är 

välutrustat, något som då beror på själva skoluppgifterna. Limberg tar som 

exempel upp ett stort projekt i USA på 1990-talet, Library Power, vars syfte 

bland annat var att höja kvaliteten på undervisning och lärande genom just 

skolbibliotek.13 Resultatet visade dock att många av skoluppgifterna som 

eleverna fick, var alltför enkla för att de skulle utveckla sina intellektuella 

färdigheter. En av de ansvariga för denna undersökning, Douglas Zweizig, 

menade då att det var på grund av lärarnas bristande förmåga att undervisa i ett 

mer problembaserat lärande som var orsaken, inte det välutrustade biblioteket 

eller dess personal.14 Limberg utvecklar detta med att säga att ett fungerande 

samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan bidra till att höja kvaliteten på 

undervisningen.15 

Faktorer som i Sverige påverkar ett skolbibliotek och dess pedagogiska roll 

är olika politiska reformer, som exempelvis läroplanerna och kommunala 

styrdokument som exempelvis skolplaner. Statens kulturråd menar dock i sin 

rapport om skolbiblioteken i Sverige, från 1999, att läroplanerna är något 

otydliga gällande skolbibliotek och att dessa sällan eller aldrig nämns i 

kommunernas skolplaner.16 

Limberg skriver även om hur forskningen kring bibliotekariens 

pedagogiska roll ser ut och för att sammanfatta kan man säga att mycket av 

forskningen handlar om det rent praktiska arbetet för bibliotekarien. 

Forskningen, som till största delen är internationell, rör till stor del 

                                                 
12 Alexandersson, Mikael och Limberg Louise, 2004, Textflytt och sökslump. Informationssökning via 
skolbibliotek, s. 12. 
13 Limberg, 2002, s. 26. 
14 Jag har inte fått tag på boken om Library Power, därför refererar jag till Limbergs forskningsöversikt, s. 
44. 
15 Limberg, 2002, s. 44. 
16 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 53. 
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bibliotekariens arbete med undervisning i informationssökning, förmedlande av 

material och bibliotekarien som litteraturkännare. Limberg menar att 

skolbibliotekariens roll som pedagog är, trots denna omfattande forskning, 

ganska otydlig, både för lärare och för övrig personal på skolan men även för 

bibliotekarierna själva. Därför anser hon att forskningen pekar mot att de 

respektive utbildningarna för lärare och bibliotekarier bör ses över, så att den 

pedagogiska rollen för skolbibliotekarier blir tydligare. Detta är något som 

Brigitte Kühne också anser, i sin avslutande diskussion om hur skolbiblioteket 

kan integreras i undervisningen. Där skriver hon att antingen bör lärare gå en 

kurs i bibliotekskunskap och hur man lär ut informationssökning eller så bör 

bibliotekarier gå en kurs i pedagogik och i psykologi, för att skolbiblioteket på 

så vis kan bli en viktig pedagogisk del av skolan.17 I Statens kulturråds rapport 

från 1999, angående skolbiblioteken i Sverige, tar också upp detta – att 

skolbibliotekens pedagogiska roll inte tas upp i utbildningsplanerna för lärar- 

eller bibliotekarieutbildningarna.18 Kulturrådet har därför formulerat en 

rekommendation som säger att det på lärarutbildningen bör finnas obligatoriska 

kurser som visar på skolbibliotekets pedagogiska roll och på 

bibliotekarieutbildningen bör finnas obligatoriska kurser i pedagogik.19 

Bibliotekets roll för läsning och litteratur  
Det andra temat i forskningsöversikten behandlar bibliotekets roll för läsning 

och litteratur. Limberg konstaterar att trots att mycket forskning bedrivs kring 

elevers läsutveckling och litteraturintresse, finns mindre forskning som 

behandlar skolbibliotekets roll i dessa frågor. Hon menar dock, att eftersom 

bibliotekslagen säger att skolbiblioteken ska finnas ”för att stimulera 

skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 

behov av material för utbildningen”, väljer hon att ta upp detta tema och den 

forskning som trots allt finns. 20 

Läsning och rika bokbestånd 

För att elever ska ha möjlighet att utveckla sitt språk och stimulera sitt läsande, 

krävs tillgång till ett rikt bokbestånd, alltså ett välutvecklat skolbibliotek. 

Limberg skriver att många forskare är överens om detta, men att det är tydligt 

vilken skillnad det är beroende på vilket land som avses. I Sverige har inte alla 

                                                 
17 Kühne, 1993, s. 233 f. 
18 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 92. 
19 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 12. 
20 Limberg, 2002, s. 29. 
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skolor tillgång till skolbibliotek eller så är skolbiblioteket integrerat med ett 

folkbibliotek, vilket då påverkar elevers möjlighet till läsutveckling.21 Även om 

skolor har ett bra och välutvecklat skolbibliotek är det möjligt att detta inte 

räcker för att utveckla elevers intresse för litteratur. Det handlar om frågor 

såsom vem som väljer vilka böcker som ska köpas in och även balansen mellan 

skön- och facklitteratur. Forskning har visat att om barn och ungdomar får 

deltaga i inköpsprocessen väljer de i viss mån andra böcker än vad 

bibliotekarier skulle, men att de väljer böcker med stort ansvar och lägger 

sedan stor vikt i att också läsa de inköpta böckerna. Limberg skriver också om 

forskare som anser att ett skolbibliotek inte enbart ska tillhandahålla 

skönlitteratur som resurs för elevers läsande, utan även ett rikt bestånd av 

facklitteratur.22  

Även Loertscher tar upp detta och i kapitlet ”Building Power Readers” i sin 

bok om skolbibliotek, menar han att ett sätt att få barn och ungdomar att bli 

duktiga läsare är dels ett rikt bokbestånd med skönlitteratur men även gott om 

facklitteratur. Han menar att elever som läser mycket skönlitteratur till slut kan 

tröttna på historier med liknande handling och bör därför ha tillgång till bra och 

aktuell facklitteratur, för att på så vis utveckla läsandet ännu mer. Med det 

menar han att det idag finns gott om bra och intressant facklitteratur som skulle 

kunna intressera elever om de bara hade en vana att läsa sådan litteratur. Han 

anser att skolbibliotekarier bör börja redan på förskolan med att tillgängliggöra 

lämplig facklitteratur för att på så vis ge barn goda möjligheter att utveckla 

läsandet i tidig ålder.23  

Litteraturpedagogik och bibliotek 

En bibliotekaries kunskap om litteratur är en stor tillgång när det handlar om att 

väcka elevers läsintresse och att underlätta deras läsutveckling. Limberg skriver 

om skolbiblioteken i USA som av tradition är mer resursstarka än i Sverige. I 

USA satsas den stora delen av bibliotekens resurser just på att väcka elevers 

läsintresse. Hon skriver också att mycket av den forskning hon hänvisar till inte 

kan sägas vara strikt vetenskapliga studier, utan mer är resultaten av 

genomförda projekt. Dessa projekt framhåller hur viktig skol- eller 

barnbibliotekarien är vad gäller det läspedagogiska arbetet, som tar uttryck i 

bland annat bokprat och läs- och skrivprojekt av olika slag.24 Bokprat förklaras 

                                                 
21 Limberg, 2002, s. 57 f. 
22 Limberg, 2002, s. 58 f. 
23 Loertscher, 2000, s. 124. 
24 Limberg, 2002, s. 60 ff. 
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som ”en gammal […] och etablerad metod för bibliotekariers aktiva 

litteraturförmedling”.25 Alltså att tala om böcker inför en grupp människor och 

väcka deras lust att läsa. 

Litteraturpedagogen och författaren Aidan Chambers har skrivit böcker om 

att väcka läslust och han har inriktat sig på hur man stimulerar barn och 

ungdomar till läsning. Hans bok Böcker inom oss. Om boksamtal från 1993 

handlar om olika sätt man kan tala med barn om böcker de läst och han menar 

att det är viktigt att man i detta samtal även lyssnar på vad barnet har att säga. 

Jag återkommer till Chambers och hans boksamtal lite senare. 

Limberg skriver också om hur en skolbibliotekarie kan anpassa sig efter 

vilken situation han eller hon befinner sig i, när det gäller bokprat. Man kan 

prata om klassiker, eller man kan plocka fram texter som eventuellt passar den 

grupp av elever man ska tala med, beroende på ålder eller andra aspekter. 

Skolbibliotekarien kan anpassa sig till lärarens önskemål eller gå helt efter sina 

egna premisser.26 

Biblioteksrummets pedagogiska roll 
Nu följer det tredje och sista temat i forskningsöversikten och det handlar om 

biblioteksrummet, alltså bibliotekets lokaler. Detta är också ett ämne för 

skolbiblioteksforskning, men Limberg skriver att hon inte hittat så mycket 

svensk forskning kring just biblioteksrummet och dess pedagogiska roll.27 

Därför har hon valt att fokusera på den norska forskaren Elisabeth Rafste och 

hennes avhandling Et sted å lære eller et sted å være? från 2001. Där har 

Rafste undersökt två gymnasieskolor och hur eleverna på de två skolorna 

använder sina respektive bibliotek.28 

Rum för mångfacetterad verksamhet 

Skolbibliotekets rum kan i dag ses som mycket mer än rum för förvaring av 

litteratur. I ett skolbibliotek kan man göra sina skolarbeten, man kan koppla av 

och läsa en bok eller en tidning för nöjes skull, man kan nyttja datorer och 

Internet och man kan träffa sina skolkamrater. 

Skolbibliotek är ett offentligt rum, där alla ska kunna mötas på lika villkor. 

Biblioteket kan vara ett rum för undervisning i exempelvis bibliotekskunskap 

eller informationssökning, något som är schemalagt i den amerikanska 

                                                 
25 Limberg, 2002, s. 62. 
26 Limberg, 2002, s. 63. 
27 Limberg nämner dock Kühnes avhandling, som jag har valt att ge en egen rubrik. 
28 Jag har inte fått tag på Rafstes bok, därför refererar jag till Limbergs forskningsöversikt. 
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skolvärlden.29 Limberg skriver att hon inte hittat någon svensk forskning som 

berört detta och menar att det beror på bristen på professionell personal på de 

svenska skolbiblioteken. I Sverige är elevers biblioteksanvändning till stor del 

styrd av deras lärares engagemang och därför ser forskningen ut därefter.30 

Rafstes undersökning visar på biblioteksrummet som en plats där både 

skolarbeten och avkoppling var flitigt förekommande. De fritidsrelaterade 

sysselsättningarna handlade om exempelvis tidningsläsning och användande av 

datorer för chattande och liknande. Rafstes studie visade också på 

skolbiblioteket som ett slags väntrum, som elever använde i väntan på bussen, 

på kamrater eller på att nästa lektion skulle börja. Limberg skriver att hon tror 

att det är ett vanligt sätt att använda ett skolbibliotek.31 

Bibliotekets fysiska beskaffenhet, enligt Brigitte Kühne 

Som nämndes i början av den tematiska redogörelsen, är det faktiska 

biblioteksrummet en faktor som påverkar bibliotekets integrering i 

undervisningen, enligt Brigitte Kühnes avhandling. Hon menar att ett 

skolbibliotek ska ge ett inbjudande intryck och ha gott om arbetsplatser, både 

för grupparbeten och för enskilda sådana. Hon menar vidare att det inte bör 

finnas för många myshörnor och att möbleringen inte bör likna ett 

uppehållsrum, även om exempelvis tidningshörnan kan ha bekväma sittplatser. 

”Biblioteket i ett pedagogiskt perspektiv är ett rum för arbete och då ska det 

inredas därefter.”32 

Loertschers bibliotekstaxonomier 
Den amerikanske skolbiblioteksforskaren David V. Loertscher förklarar i sin 

bok Taxonomies of the School Library Media Program hur ett skolbibliotek 

kan byggas upp. Han beskriver biblioteket som ett ”magnificent structure”, där 

alla beståndsdelar förvisso är viktiga, men att den breda grunden bör bestå av 

ett välutrustat medielager, som kan förse sina besökare med nödvändigt 

material för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det bör dessutom vara 

tillgängligt, både i skolan och hemifrån, genom digitala nätverk. Sedan ska ett 

skolbibliotek dessutom kunna ge all nödvändig service till elever, lärare och 

övrig personal och så är det önskvärt om biblioteket har en funktion som 

                                                 
29 Limberg, 2002, s. 74. 
30 Limberg, 2002, s. 74 f. 
31 Limberg, 2002, s. 75 f. 
32 Kühne, 1993, s. 207. 
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informationscentrum, i vilket bibliotekarien har en viktig roll som 

informationsförmedlare.33 

Loertscher har som en del i detta, och med egen erfarenhet som 

skolbibliotekarie, utvecklat bibliotekstaxonomier. Dessa kan förklaras som 

värderingsskalor för hur skolbibliotek kan fungera utifrån bibliotekariens, 

lärarens, elevens och skolledningens synvinkel, där skalorna går från ett passivt 

skolbibliotek till ett aktivt sådant. Han förklarar begreppet taxonomi som ”[…] 

an array of concepts or principles in an order reflective of difficulty, 

achievement, level of depth, or some other meaningful measure.” Loertscher 

menar att alla nivåer i taxonomierna är viktiga för helheten, även om en lagom 

mix är bäst.34  

Jag ska här redogöra för två av dessa taxonomier, biblioteket ur lärarnas 

och ur bibliotekariernas synvinkel. Det finns alltså ytterligare två taxonomier, 

men jag har valt att inte ta med dem. Detta då Loertschers taxonomier bara är 

en liten del av min undersökning och jag har därför valt de jag anser är av störst 

vikt för mitt arbete. Det hade förvisso varit intressant att även ta reda på hur 

skolledningen och eleverna ser på sitt bibliotek, men eftersom jag ville gå på 

djupet med min undersökning, valde jag att fokusera på bibliotekariernas och 

lärarnas syn på biblioteket. Risken hade annars varit att det blivit ett alltför 

spretigt arbete. 

Först kommer ’the Teacher Taxonomy,‘ vilket på svenska kan förklaras 

med ’Biblioteket ur lärarens synvinkel.’ 

The Teacher Taxonomy35 

1. Self-contained teaching. Läraren använder enbart läromedel, eller sina egna 

samlingar av böcker och artiklar, och anser sig inte behöva hjälp från 

biblioteket eller bibliotekarierna. 

2. Teaching with a borrowed or electronically accessible. Läraren är en 

självständig låntagare som vet vad han/hon behöver till sin undervisning 

och lånar både från skol- och folkbiblioteket. Har dock ingen större 

framförhållning, vilket innebär problem när böcker, filmer eller annat 

material måste bokas i god tid. 

3. Using the library media staff as an idea resource. Förlitar sig på 

                                                 
33 Loertscher, 2000, s. 11 f. 
34 Loertscher, 2000, s. 15 f. 
35 Loertscher, 2000, s. 34 ff. 
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bibliotekspersonalen men söker inte aktivt efter råd eller tips, utan nyttjar 

förslag han/hon fått utanför biblioteket, som exempelvis i matsalen eller 

personalrummet. 

4. Using the library media staff and resources for enrichment of a unit. 

Använder bibliotekspersonalen för att berika undervisningen, som till 

exempel för att hålla bokpresentationer och dylikt. Bibliotekspersonalen 

ses som ett komplement till undervisningen, inte en del av.  

5. Using library media resources as a part of unit content. Läraren använder 

biblioteket och dess resurser som en integrerad del av innehållet i vissa 

kurser. Han/hon förbereder en kurs genom att berätta för bibliotekarierna 

vilka resurser som önskas, så att de kan plocka fram material i god tid.  

6. The teacher and library media specialist experiment with partnerships in 

teaching and learning. Lärare och bibliotekarier försöker att gemensamt 

planera kurser och i viss mån dela ansvaret för undervisningen, för att 

utveckla lärandet hos eleverna.  

7. Teacher/library media specialist partnerships become a natural part of 

teaching and learning. Lärare och bibliotekarier har ett naturligt samarbete, 

vilket innebär att de gemensamt planerar, utför och utvärderar 

undervisningen. 

8. Curriculum development. Lärare frågar bibliotekarier vad de anser om 

kursplansförändringar och dylikt. Bibliotekarierna är helt delaktiga i det 

pedagogiska utvecklingsarbetet och lärarna tar del av deras åsikter.  

Dessa nivåer kan sammanfattas genom att dela in dem i tre större delar. På 

nivåer 1-2 klarar läraren sin undervisning i stort sett själv, på nivåer 3-5 

använder läraren skolbiblioteket på ett eller annat sätt och på nivåer 6-8 finner 

man en lärare som på olika sätt samarbetar med skolbibliotekarien. 

Nu följer ’the Library Media Specialist Taxonomy,’ vilket kan förklaras 

som ’Biblioteket ur bibliotekariens synvinkel.’ Loertscher utvecklade denna 

taxonomi i början av 1980-talet med syftet att hjälpa bibliotekarier i deras 

pedagogiska roll. Han förklarar att det i Nordamerika oftast ställs krav på skol-

bibliotekarier att de först har en lärarexamen och sedan en 

bibliotekarieexamen.36 Han väljer dock att kalla skolbibliotekarier för Library 

Media Specialist i sin bok, men jag skriver bibliotekarie. 
                                                 
36 Loertscher, 2000, s. 15. 
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The Library Media Specialist Taxonomy37 

1. No involvement. Biblioteket ses som en lagerlokal och är helt förbisett. 

Bibliotekarien anstränger sig inte för att bli involverad i det pedagogiska 

arbetet. 

2. Smoothly operating information infrastructure. Informationsresurser är 

tillgängliga och organiserade av bibliotekarien, men besökare får själva leta 

och låna material. Bibliotekarien blir nästan osynlig, så länge systemet 

fungerar. 

3. Individual reference assistance. Bibliotekarien som länken mellan 

informationssystemet och användaren, den som har kunskapen att leta reda 

på och ta fram material som efterfrågas av lärare och elever. 

4. Spontaneous interaction and gathering. Lärare och elever kan under en 

lektion helt spontant komma på något de behöver eller vill ha information 

om och går till biblioteket för att få hjälp av bibliotekarien, som alltid är 

redo att hjälpa till. 

5. Cursory planning. Informellt samarbete mellan lärare och bibliotekarier 

uppstår i korridoren eller i personalrummet, vilket resulterar i att lärare och 

elever förlitar sig på bibliotekariernas kunskap och hjälpsamhet. 

6. Planned gathering. Bibliotekarien får i god tid reda på tema- eller 

projektarbeten från lärarna, för att kunna plocka fram rätt material. 

7. Evangelistic outreach/advocacy. Bibliotekarien som en missionär som är 

utåtriktad och entusiastisk och gärna pratar om informationskompetens och 

litteratur i syfte att fånga intresset hos elever, lärare och annan personal. 

8. Implementation of the four major programmatic elements of the LMC 

programs.38 Bibliotekarien planerar och verkställer de fyra viktiga 

beståndsdelarna som utgör skolbiblioteket – samarbete, läskompetens, att 

öka lärandet genom teknologi och informationskompetens – så att de är 

funktionella för skolan. 

9. The mature LMC program. Bibliotekets fyra viktiga beståndsdelar når alla 

elever och lärare och tillfredsställer deras behov. 

10. Curriculum development. Bibliotekarien är en erkänd kollega och 
                                                 
37 Loertscher, 2000, s. 18 ff. 
38 LMC är förkortning för Library Media Center, i bemärkelsen skolbibliotek.  
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samarbetar med lärare vid planering och organisering av undervisningen. 

Även dessa nivåer kan sammanfattas och förtydligas. På nivåer 1-2 kan 

biblioteket kallas en lagerlokal, där skolbibliotekarien ansvarar för 

mediebeståndet, på nivåer 3-7 ger skolbibliotekarien även service till lärare och 

elever och på nivåer 8-10 är skolbibliotekarien en del av den pedagogiska 

verksamheten. 

Aidan Chambers om lässtimulans och boksamtal 
Litteraturpedagogen och författaren Aidan Chambers har skrivit böcker om hur 

man stimulerar barn och ungdomar till läsning och jag ska lite kort skriva om 

det som handlar om boksamtal och läslust. Hans bok Böcker inom oss. Om 

boksamtal handlar till största delen om boksamtal med barn, men jag finner 

hans tankar användbara även när det gäller lässtimulerande åtgärder för 

tonåringar.  

Chambers har i sin bok format en slags handledning i hur alla som arbetar 

med barn och läsande kan stimulera barnen, både till läsandet och till att 

samtala om det lästa. Han skriver hur läsandeprocessen börjar med att man 

väljer en bok att läsa och att det där har betydelse hur böcker presenteras och 

att det sedan finns ett stöd hos vuxna när barn ska berätta om vad de läst. Han 

menar, utifrån egna erfarenheter, att det är viktigt att vuxna lyssnar på barn när 

de berättar om böcker de läst och därför betonar han också att han väljer ordet 

samtal. Han menar att om barn kan lära sig att samtala kring böcker i en tidig 

ålder – och att vuxna lyssnar på dem – lär barnen sig också att samtala kring 

annat.39 

När barn i skolan ska välja böcker att läsa, skriver Chambers att det oftast 

sker på ett av följande sätt. Läraren väljer böcker, barnen väljer själva böcker 

som läraren godkänner eller så är det en auktoritet (läroplan, ämnesansvarig 

etc.) som bestämmer valet av böcker. Till det sistnämnda sättet för bokval hör 

även mindre tydliga val som både lärare och elever styrs av, som exempelvis 

vilka böcker som finns i klassuppsättningar eller andra böcker ”man ska” läsa.40 

Han menar dock att det är viktigt att läraren väljer böcker som är någorlunda 

anpassade till de barn som ska läsa. Det får helt enkelt inte vara för svår 

                                                 
39 Chambers, Aidan, 1998, Böcker inom oss. Om boksamtal, s. 9 ff. 
40 Chambers, 1998, s. 78 f. 
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litteratur för barnen och därför måste läraren göra väl genomtänkta val.41 

Efter att böcker har valts och sedan lästs, kommer det viktiga boksamtalet, 

då barn och lärare (eller andra vuxna) ska samtala om de lästa böckerna. 

Chambers skriver i sin bok om tre ingredienser som han anser är del i 

boksamtal, och då även i samtal med vuxna, nämligen: 

* ”Utbyta entusiasm” – att man i samtal med andra om böcker man läst, 

antingen berättar om vad man tyckte om i berättelsen eller vad man inte 

tyckte om.  

* ”Utbyta ’frågetecken’ (dvs svårigheter)” – att man berättar om eller 

diskuterar kring speciella händelser eller annat i en boks handling som man 

upplever som svårförståeliga.  

* ”Utbyta kopplingar (dvs upptäcka mönster)” – att lösa problem genom att 

hitta samband (mönster) mellan olika delar i en text, såsom språk, episoder 

eller karaktärer.42  

Chambers menar att ett bra boksamtal handlar om att läraren kan få eleverna att 

fokusera på vissa aspekter i en bok och att sedan hela tiden kunna föra tillbaks 

samtalet till berättelsen, genom att ställa frågor som ”jag undrar hur…” och att 

med jämna mellanrum sammanfatta vad som sagts. På så sätt kan samtalet 

utvecklas till ett utbyte av åsikter kring en bok, som alla kan ha nytta av.43 

IFLA/UNESCO:s skolbiblioteksmanifest och riktlinjer 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

har, i samarbete med IFLA (The International Federation of Library 

Associations and Institutions), utarbetat ett folkbiblioteks- och 

skolbiblioteksmanifest som är en rekommendation för hur UNESCO:s 

medlemsländer ska arbeta i en viss riktning. I den del som handlar om 

skolbibliotek står bland annat att  

Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- 
och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett 
livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska 

                                                 
41 Chambers, 1998, s. 83. 
42 Chambers, 1998, s. 18 ff. 
43 Chambers, 1998, s. 98 ff. 
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kunna ta sitt ansvar som medborgare.44  

Skolbiblioteket, som en viktig del i utbildningsväsendet, ska arbeta för att 

främja elevers läs- och skrivkunnighet, deras läslust och ge dem kunskap i och 

träning för informationshantering.45 

Som ett komplement till detta manifest finns även IFLA/UNESCO:s 

riktlinjer för skolbibliotek, som 2004 gavs ut i svensk översättning, och jag ska 

här redogöra för ett urval av dessa punkter. I stället för att ta upp alla delar av 

riktlinjerna, har jag valt att fokusera på dem som passar syftet för min 

undersökning. Rubrikerna är hämtade från riktlinjerna, något modifierade. 

Uppdrag och inriktning 

Skolbiblioteket bör drivas inom ett tydligt strukturerat policyramverk. Bibliotekspolicyn 
bör utformas med skolans övergripande policy och behov i minnet, och bör spegla dess 
etiska grundsyn, syfte och mål, såväl som dess verklighet.46  

Vidare står att skolbibliotekets policy ska vara genomförbar och att den bör 

utformas av skolbibliotekarien i samarbete med lärare och skolledare på skolan. 

Policyn ska formuleras med bland annat skolans ämnen, de pedagogiska 

metoderna i skolan och elevernas behov i åtanke. För att skolbibliotekets mål 

ska uppnås måste ledningen genomföra en årlig utvärdering, där det framgår 

om de fastställda målen har uppnåtts. Områden som ska undersökas är bland 

annat om bibliotekets och skolans syften och mål uppnåtts och om förmågan att 

möta förändrade behov finns. En lång rad med olika mätvärden finns också 

uppräknade, som kan användas som redskap i utvärderingen. Dessa är 

exempelvis antal lån (uttryckt per elev och per lärare), antalet böcker per 

individ (elever, lärare och övrig personal) och antalet heltidstjänster per antal 

elever och lärare.47 

Resurser 

Om skolbiblioteket ska ha den starka utbildningsroll som eftersträvas, finns ett 

antal punkter att ha i åtanke när man ska bygga nya skolbyggnader eller bygga 

om de befintliga rummen. I IFLA/UNESCO:s riktlinjer finns ett antal punkter 

som kan användas vid planering av sådana byggen, till exempel att ett centralt 

                                                 
44 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, 2006, s. 13. 
45 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, 2006. s. 14. 
46 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 4. 
47 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 4 f. 
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läge är att föredra och att biblioteket bör vara lättillgängligt. Vidare bör det 

finnas gott om plats för hela mediebeståndet, platser som uppmuntrar till såväl 

läxläsning som nöjesläsning och utrymmen som passar för undervisning, både 

för smågrupper och för hela klasser. 

Efter riktlinjerna som talar om hur skolbibliotekets utrymmen bör se ut, 

kommer förslag på hur detta skolbiblioteks estetiska utformning kan få elever 

och personal att vilja tillbringa tid där. Inredningen i biblioteket bör ha en bra 

ljussättning och ett möblemang som är slitstarkt och funktionellt, utan att för 

den skull göra avkall på estetiken. 

All nödvändig dator-, elektronik- och AV-utrustning bör finnas, såsom 

datorer med Internetuppkoppling och datoriserade bibliotekskataloger, 

bandspelare och videobandspelare. Datormöblemanget skall vara anpassat och 

utformat för att passa barn. 

Det är viktigt att skolbiblioteket kan ge tillgång till ett brett utbud av 

resurser och att samlingarna är aktuella. Personalen på skolbiblioteket bör, i 

samarbete med lärare, utveckla en gemensam policy för medieinköp. Policyn 

ska baseras på läroplanen och skolans behov och intressen, samt spegla den 

mångfald som finns i samhället utanför skolan. 

Bokbeståndet på ett skolbibliotek bör bestå av tio böcker per elev och 

åtminstone 60 procent bör vara läroplansrelaterade faktakällor. Bokbeståndet 

bör vara välbalanserat och utöver litteratur till undervisning, bör även material 

till förströelse finnas, såsom populära böcker, musik, dataspel, tidningar och 

affischer. Sådant material bör spegla elevernas intressen och kan därför väljas i 

samråd med dem. 

Medieutbudet bör inkludera elektroniska resurser och innefattar då bland 

annat tillgång till Internet och olika databaser. Dessa resurser ska återspegla 

läroplanen och elevernas kultur och intressen. Det är dessutom viktigt att 

skolbiblioteket har valt ett katalogiseringssystem som är i enlighet med 

internationell eller nationell standard. Biblioteket kan dra nytta av att vara 

länkade till andra skolbibliotek inom ett samhälle, för att på så sätt maximalt 

utnyttja resurserna.48 

Personal 

Personalresurserna på ett skolbibliotek bör vara i proportion till skolans storlek 

och bör bestå av kvalificerade bibliotekarier och biblioteksassistenter. 

                                                 
48 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 8 ff. 
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Bibliotekariens huvuduppgift är att bidra till skolans uppdrag och mål, inklusive 
utvärderingsprocesser, och att utveckla och tillämpa skolbibliotekets mål och drag.49 

Bibliotekarien ska erbjuda sin kunskap om informationsförsörjning och 

dessutom anordna och leda läsfrämjande aktiviteter. En skolbibliotekarie ska 

accepteras av övrig personal på skolan som en jämbördig kollega och därför ha 

möjlighet att delta i lärarlag. 

Rekommendationerna är att lärare och skolbibliotekarier bör samarbeta för 

att ”maximera bibliotekstjänsternas inneboende möjligheter.”50 Målet är att 

* utveckla, handleda och utvärdera elevernas inlärning i all ämnen 

* utveckla och utvärdera elevernas informationsfärdigheter och 

informationskunskap 

* utveckla lektionsplaner 

* förbereda och genomföra särskilda projektarbeten som genomförs i en 

utvidgad läromiljö, inklusive i biblioteket 

* förbereda och genomföra läsprogram och kulturaktiviteter  

* integrera IT i läroplanen51 

Skolbibliotekarien förväntas bland annat ta fram och tillämpa en policy för 

mediehantering, hålla undervisning i bibliotekskunskap och 

informationskompetens och ordna läsfrämjande och kulturella aktiviteter.52 

Aktiviteter 

Skolbiblioteket bör täcka ett brett utbud av aktiviteter och bör vara en 
huvudrollsinnehavare i hur skolan når sina uppdrag och visioner. Det bör sträva efter att 
serva alla potentiella användare inom skolan och möta de särskilda behoven hos olika 
målgrupper.53 

För att denna punkt ska vara möjlig krävs ett gott samarbete mellan biblioteks-

personalen och berörda användare (skolledare, lärare, övrig personal och 

elever), men vad som kanske framförallt är viktigt är att allt sker utifrån 

                                                 
49 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 11. 
50 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 12. 
51 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 12. 
52 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 11 ff. 
53 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 15. 
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elevernas intresse. De ska kunna använda sitt bibliotek som en öppen och 

tillmötesgående miljö, där allt från traditionellt läxarbete till mer självständiga 

projektarbeten ska vara möjligt. 

Bibliotekarierna bör bistå användarna för att visa på att de nya elektroniska 

resurserna, såsom Internet, bara är ett hjälpmedel i inlärnings- och 

undervisningsprocessen och inte svaret på frågorna. Målet är att eleverna själva 

ska utveckla en kritisk och analyserande syn på information från Internet och 

då bör bibliotekarierna bidra med undervisning i informationssökning, eller i 

alla fall ta initiativ till sådan. 

Informella evenemang kan organiseras som kan bidra till att biblioteket blir 

en kulturell och stimulerande miljö. Om det finns tillräckligt med plats och 

resurser, kan författarbesök och utställningar anordnas. Bibliotekarierna bör 

också organisera boksamtal och läsfrämjande program för att stimulera 

läsintresset hos eleverna.54 

Marknadsföring 

Ett skolbibliotek måste marknadsföra sina tjänster och resurser så att 

målgrupperna (elever, lärare och annan personal) är medvetna om bibliotekets 

roll i undervisningen. Skolbiblioteket bör utforma och underhålla en webbsida 

som marknadsför tjänsterna och som dessutom har länkar som är relevanta för 

ändamålet.55 

Biblioteksbaserade kurser och program i biblioteksanvändning som riktar sig till 
lärarkandidater och lärare är kanske den mest effektiva marknadsföringsåtgärden.56 

I denna del av riktlinjerna finns en rad punkter som syftar till att visa hur viktigt 

det är med informationskompetenta elever och därför anger man riktlinjer för 

hur man kan arbeta för att detta ska vara möjlighet. Här har skolbibliotekarien 

en roll att vägleda eleverna och ordna kurser som hjälper dem att bli 

informationskompetenta.57 

Styrdokument 
Det finns ett antal styrdokument som på ett eller annat sätt styr verksamheten 

                                                 
54 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 15 ff. 
55 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 19. 
56 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 19. 
57 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 20. 
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på skolbibliotek. Jag tar först upp den svenska bibliotekslagen och sedan 

återfinns Umeå kommuns skol- och biblioteksplaner. Till sist kommer två 

styrdokument från Östra gymnasiet: skolans kvalitetsdeklaration och 

bibliotekets arbetsplan. 

Bibliotekslagen  
I den svenska bibliotekslagen, som trädde i kraft 1997, finns följande 

paragrafer som berör skolbibliotek: 

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. 

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.58 

I sin rapport Skolbiblioteken i Sverige diskuterar Statens kulturråd kring 

skolbibliotekens roll i bibliotekslagen och menar att lagen är alltför allmänt 

skriven och att den inte är förankrad – eller ens känd – i skolorna. Detta, menar 

man, innebär att det är fritt fram för tolkning, då det inte heller finns någon 

tillsynsmyndighet som ska se till att lagen hålls. Att det ska finnas ”lämpligt 

fördelade skolbibliotek” kan då tolkas som att biblioteket är ett rum med 

böcker utan personal. Detta är något som Statens kulturråd menar pekar på att 

en praxis borde formuleras, som säger hur bibliotekslagen ska tillämpas.59 

Umeå kommuns styrdokument 
För att hitta kommunala och aktuella styrdokument som berör bibliotek på 

gymnasieskolor letade jag på Umeå kommuns webbsida. 

Skolplan 

För att hitta kommunens skolplan för gymnasiet sökte jag först under 

                                                 
58 Bibliotekslag (1996:1596). 
59 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 67. 
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Gymnasie- och utbildningsnämnden, men där fann jag inget. Under För- och 

grundskolenämnden däremot, där fanns skolplanen. I dokumentet, som heter 

En trygg skola med kunskaper till alla, står det att skolplanen gäller för all 

kommunal skolverksamhet, från förskola till vuxenutbildning.60 Följande rör 

skolbibliotek: 

Skolbiblioteken har en viktig roll i skolans verksamhet. De har dels en 
informationsuppgift, dels en kulturuppgift. Den kunskapssyn som avspeglas i läroplanerna 
- där undersökande arbete, nyfikenhet och lust att lära sätts i centrum – kan konkretiseras i 
skolbiblioteket. Biblioteket har därför en central roll i en modern pedagogik som baseras 
på barnens och elevernas självständiga arbete och kunskapssökande. 

[…] 
I den lokala arbetsplanen ska varje skola ange mål för undervisning i informationssökning 
och lässtimulerande åtgärder.61 

Biblioteksplan 

Under Kulturförvaltningen hittar man kommunens biblioteksplan. Där står att 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens fyra 

gymnasiebibliotek och att ”Skolbibliotekens främsta uppgift är att vara ett stöd 

för skolans pedagogiska arbete.”62 Vidare skriver man att alla ska ha tillgång till 

ett skolbibliotek och att dess resurser ska hjälpa elever att utveckla sin 

språkförmåga. Man nämner Bibliotekslagen och UNESCO:s folk- och 

skolbiblioteksmanifest under rubriken ’Nationella och internationella 

måldokument.’   

Östra gymnasiets styrdokument 

Skolans kvalitetsdeklaration 

På skolans webbsida, under rubriken ’Om Östra’, hittar man 

kvalitetsdeklarationen, som jag uppfattar som en skolplan. Där kan man läsa 

om skolans mål för eleverna i fråga om undervisningen och skolmiljön. Ett av 

målen är ”Alla elever skall lära sig söka information i biblioteket och via 

Internet”.63 Man kan även läsa att elevers kritiska tänkande ska utvecklas.  

Bibliotekets arbetsplan 

På Östra gymnasiets biblioteks webbsida hittar man den arbetsplan som 1:e 

                                                 
60 En trygg skola med kunskaper till alla. Skolplan för Umeå kommun 2000-2003, s. 3. 
61 En trygg skola med kunskaper till alla. Skolplan för Umeå kommun 2000-2003, s.12 f. 
62 Biblioteksplan, Umeå kommun. 
63 Kvalitetsdeklaration, Östra gymnasieskolan. 
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bibliotekarie Christer i samråd med övrig personal utarbetat, med godkännande 

från gymnasiechefen.64 I arbetsplanen kan man läsa att biblioteket har en 

pedagogisk roll som skolans informationscentrum med ett aktuellt bokbestånd. 

Personalen ska arbeta med läsfrämjande aktiviteter och att ge handledning i 

bibliotekskunskap och informationssökning. I arbetsplanen står också att 

biblioteket ska anordna aktiviteter som speglar den mångkultur som finns i 

samhället och att miljön ska vara kreativ, trivsam och trygg.65  

                                                 
64 E-postmeddelande från Christer, 2 maj, 2007. 
65 Arbetsplan för Östras bibliotek 2006. 
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Metodologisk diskussion 

Fallstudie 
Jag har valt att göra en fallstudie av ett specifikt gymnasiebibliotek för att få 

svar på mina frågeställningar och för att undersöka hur den teoretiska grund jag 

utgått från, passar in på just det biblioteket. Att göra en fallstudie innebär att 

göra en undersökning på ett särskilt fenomen eller en avgränsad grupp. Det kan 

vara en individ, en liten grupp människor eller en arbetsplats. Syftet med 

fallstudier är oftast att utgå från ett helhetsperspektiv och försöka få så mycket 

information som möjligt om det valda fallet.66 

Man kan vid fallstudier också välja att studera två eller fler fall, för att få 

en ännu större bild av sitt problemområde. I arbetets början funderade jag 

därför på att göra en jämförelse mellan två bibliotek, men kom snabbt fram till 

att det skulle bli ett alldeles för stort arbete för en magisteruppsats. Jag ville 

dessutom gå på djupet med min undersökning och valde därför att enbart 

fokusera på ett bibliotek. Detta menar också Martyn Denscombe är utmärkande 

för fallstudier, att rikta sökarljuset på en undersökningsenhet i stället för flera, 

för att få en djupare inblick i det aktuella fallet.67 Han skriver också att 

fallstudien inte ska ses som en metod, utan som en forskningsstrategi som 

tillåter forskaren att använda sig av flera källor och flera metoder.68 

Reflexivitet och hermeneutik 
Innan jag börjar själva metoddiskussionen vill jag ta upp begreppen reflexivitet 

och hermeneutik, eftersom de genomsyrar min undersökning och därför 

behöver en närmare förklaring. 

                                                 
66 Nationalencyklopedin, www.ne.se, Sökord: fallstudie [2007-05-05] och Patel, Runa & Davidson, Bo 
(1991) Forskningsmetodikens grunder s. 54. 
67 Denscombe, Martyn, 2000, Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, s. 41. 
68 Denscombe, 2000,. s. 43 f. 
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Mitt arbete kan sägas vara av hermeneutisk art, då en praktikperiod på fem 

veckor har gjort att jag fått en god inblick i hur just det biblioteket fungerar. 

Det är till stor del min förförståelse samt min egen tolkning av resultatet som 

har satt sin prägel på arbetet. Därför är det nödvändigt att börja 

metoddiskussionen med att redogöra för begreppet reflexivitet och sedan 

kommer en diskussion kring hermeneutik som vetenskaplig riktning. 

Reflexivitet inom vetenskaplig forskning handlar om att man som forskare 

ska ta ett steg tillbaka och betrakta sig själv och sitt skrivande, men även 

fundera över sin egen självmedvetenhet. Det handlar kort sagt om att reflektera 

över och analysera sitt tänkande och att vara kritisk till sitt eget arbete.69 Därför 

är reflexivitet något jag har strävat efter, alltså att hela tiden fundera över hur 

jag förhåller mig till mitt undersökningsobjekt och möjligtvis även hur – eller 

om – min förförståelse har inverkat på mitt resultat. Detta, att undersöka en 

plats eller en företeelse man som forskare är väl bekant med, är också något 

som Pål Repstad menar kan bli problematiskt. Han skriver i sin bok om 

kvalitativa metoder i samhällsvetenskap att med ”forskning på hemmaplan” 

kommer de vanliga problemen med kvalitativa undersökningar, nämligen att 

hålla distansen till sitt undersökningsobjekt, men även risken att man ägnar sig 

åt självcensur för att undvika att bli ovän med de man har en personlig relation 

i den miljö man studerar. Men han menar också att man inte ska underskatta de 

fördelar som kan komma ur sådana förkunskaper, då det kan ge mer motivation 

och en starkare uthållighet under forskningsprocessen att man har en viss 

personlig relation till sitt studieobjekt. Detta är något jag själv tror har 

underlättat mitt arbete, att jag har dessa förkunskaper och att jag har ett intresse 

för hur gymnasiebibliotek är uppbyggda och fungerar. Repstad skriver vidare 

att man som forskare ska se upp med att ta saker för givna och inte dra 

felaktiga slutsatser när resultatet sedan ska redovisas, något jag har strävat 

efter.70 

Hermeneutik förklaras av Patel & Davidson i Forskningsmetodikens 

grunder som tolkningslära, där forskaren studerar och tolkar sitt valda objekt, 

vare sig det handlar om en text eller, som är vanligt idag, studier av mänskliga 

handlingar. Hermeneutik är, enligt dem, en kvalitativ och mångfacetterad 

utgångspunkt och de menar att hermeneutisk forskning handlar om att få 

förståelse för människor eller deras handlingar. Vidare skriver de att om en 

forskare närmar sig sitt undersökningsobjekt utifrån ett hermeneutiskt synsätt, 
                                                 
69 Ehn, Billy & Klein, Barbro, 1994, Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet, s. 10 f. 
70 Repstad, Pål, 1999, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 27 f. 
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är det forskarens egna förförståelse och kunskap som blir en del av arbetet. De 

menar att detta inte är ett problem, utan att det i stället bidrar till att forskaren 

får en helhetssyn på sitt forskningsproblem, något som förklaras med begreppet 

holism, helheten är mer än summan av delarna. På så sätt kan man få en så 

fullständig bild som möjligt av det valda undersökningsområdet, vilket var min 

utgångspunkt för detta arbete.71 

Metodologisk triangulering 
För att få fram den helhetsbild av Östra gymnasiets bibliotek jag har 

eftersträvat, hade jag i början av mitt arbete svårt att välja lämplig metod, men 

efter att ha läst Forskningshandboken av Martyn Denscombe förstod jag hur 

jag skulle göra. Han skriver att en av fördelarna med fallstudier som 

tillvägagångssätt är man som forskare kan, eller snarare bör, använda sig av 

flera metoder och även använda sig av flera datakällor.72 Detta skriver även 

Sharan B. Merriam om i Fallstudien som forskningsmetod, att fallstudier nästan 

alltid är av kvalitativ natur och för att undersökningen ska få det djup som är 

utmärkande för fallstudier, behövs en kombination av metoder. Denna 

kombination av metoder kallas för metodologisk triangulering och innebär helt 

enkelt att olikartade metoder används, som intervjuer, observationer och 

användandet av flera lämpliga dokument som rör det tänkta fallet.73 

Intervjuer 
För att få den helhetsbild av ett skolbibliotek jag var ute efter, var 

bibliotekariernas respektive lärarnas syn på sitt bibliotek något som 

intresserade mig och för att ta reda på det, ansåg jag därför att intervjuer skulle 

vara en bra metod. 

Östra gymnasiets bibliotek har två bibliotekarier och jag frågade dem vid 

ett av mina besök på biblioteket om de ville ställa upp på en intervju, vilket de 

gick med på. 

De lärare jag intervjuat undervisar framförallt i kärnämnena74 svenska och 

samhällskunskap och jag tog den första kontakten med dem via e-post, där jag 

presenterade mig och förklarade mitt ärende. Att det blev lärare i svenska och 

samhällskunskap var för att jag ville intervjua lärare som jag trodde kommer i 
                                                 
71 Patel & Davidson, 1991, s. 28 ff. 
72 Denscombe, 2000, s. 52 f. 
73 Merriam, Sharan B., 1994, Fallstudien som forskningsmetod,  s.84 ff. 
74 Med kärnämnen menas de skolämnen som ingår i alla nationella gymnasieprogram.  
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kontakt med biblioteket åtminstone ibland. Jag kunde naturligtvis ha inkluderat 

eventuella icke-användare i min undersökning, men då skulle arbetet ha fått en 

annan inriktning och därför blev det svensk- och samhällskunskapslärare. 

Jag skickade e-postmeddelanden till fjorton lärare, fick svar från tio vilket 

resulterade i fyra intervjuer. De som svarade men inte deltog, angav som skäl 

antingen att de hade alldeles för mycket att göra, eller som i ett fall, att läraren i 

fråga svarade att denne inte använde biblioteket och därför inte ansåg sig kunna 

tillföra något. Det hade förmodligen varit intressant att ändå intervjua den 

läraren, men jag ville inte vara pådrivande. Jag ansåg mig inte heller ha 

tillräckligt med tid att försöka övertyga de lärare som av en eller annan 

anledning inte ville eller kunde deltaga.75 

I e-postmeddelandet skrev jag också att jag kommer att behandla alla 

uppgifter konfidentiellt och anonymiserat. Jan Trost skriver i Kvalitativa 

intervjuer att det handlar om att man inte ska skriva namn eller andra 

kännetecken på de man intervjuar och att man som intervjuare inte heller ska 

föra svaren vidare, ingen ska få veta vem som sa vad. Man bör inte heller tala 

om för andra vilka man intervjuat, något jag strävat efter.76 Ingen av 

bibliotekspersonalen har fått veta vilka lärare jag kontaktat och inte heller vilka 

av dessa som svarat eller vilka som gått med på att intervjuas. Jag har inte 

heller sagt något till lärarna om vilka andra lärare jag tagit kontakt med, men 

om dessa sedan pratar med varandra, som kollegor, vet jag inte och kan inte 

heller styra över. Att anonymisera bibliotekarierna har däremot varit omöjligt, 

eftersom det bara är två bibliotekarier som jobbar på detta bibliotek. De har 

också godkänt detta. Alternativet skulle vara att skapa ett fiktivt namn även på 

skolan, vilket i slutändan skulle innebära att jag även skulle ha fått placera 

skolan i en anonym stad. Eftersom jag inte hemlighållit mitt arbete för någon 

skulle det dock vara svårt att dölja vilken stad och vilken skola det handlar om. 

Trost skriver vidare att det kan vara svårt att bestämma en lämplig plats där 

intervjun ska äga rum, då det kan vara mycket i omgivningen som kan störa 

och på så sätt påverka intervjusituationen.77 Jag lät mina informanter bestämma 

plats, vilket jag anser har gått bra. Jag skriver mer om de olika 

intervjusituationerna i början av redovisningen av själva undersökningen. 

 En annan fråga som Jan Trost tar upp är huruvida man vid intervjun ska 

använda sig av bandspelare eller inte, och han menar att det är en smaksak. Han 

                                                 
75 E-postkorrespondensen finns i författarens ägo. 
76 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s.40 f. 
77 Trost, 2005, s. 44 f. 
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skriver att det finns för- och nackdelar med bandspelare som redskap när man 

intervjuar och att en av nackdelarna är att det är tidskrävande, då mycket tid går 

åt när man ska transkribera det inspelade. Ett annat problem kan vara att inte 

alla intervjupersoner känner sig bekväma i närheten av en bandspelare och att 

detta kan påverka svaren.78 Jag har genomfört mina intervjuer utan bandspelare 

och i stället flitigt antecknat under och direkt efter intervjuerna. Detta menar 

Trost är en metod som fungerar bättre för en del människor och att vilket sätt 

man än väljer, så finns det egentligen inget sätt som är allenarådande, utan man 

får själv känna vad som passar bäst. I mitt fall handlade det om tidsbrist (jag 

var sent ute) i kombination med att jag hade svårt att få tag på en bandspelare 

med så kort varsel. Jag anser dock att det har fungerat bra, att under 

intervjuerna föra fortlöpande anteckningar och direkt efter fylla ut och sedan gå 

hem och renskriva på datorn.79 När varje intervju var avslutad frågade jag även 

mina informanter om jag kunde återkomma, via e-post, ifall ytterligare frågor 

eller oklarheter skulle dyka upp, vilket alla svarade jakande på. Detta har dock 

inte varit nödvändigt, då inga frågetecken uppstått. 

Intervjufrågorna är av semistrukturerad typ, då jag hade en färdig 

intervjuguide med frågor att utgå ifrån, men jag lät informanterna prata fritt 

kring ämnet. Denscombe menar att intervjuaren ska vara flexibel och öppen 

och låta den intervjuade utveckla sina synpunkter på ämnet, något jag 

återkommer till när jag presenterar själva undersökningen.80 Intervjuguiderna 

finns som bilagor till uppsatsen. 

Observation 
En annan metod jag använt mig av är observation, då jag under min praktiktid 

såg, hörde och fick vara med om ganska mycket, vilket har gjort att jag fått 

kunskap om biblioteket på ett ganska naturligt sätt. Jag kommer naturligtvis 

inte ihåg allt från praktiktiden, eftersom min undersökning bara var i startfasen 

och syfte och problemformulering då inte hade utkristalliserats. Därför har det 

varit nödvändigt att återkomma till Östra gymnasiets bibliotek för att observera 

mer, något jag inte upplever har varit något problem. När jag redogör för min 

undersökning och diskuterar kring resultatet, kanske det inte alltid är så tydligt 

att jag kommit fram till mitt resultat genom observation. Detta beror då på att 

observationen handlar om konkreta saker som biblioteksrummet eller andra 

                                                 
78 Trost, 2005, s. 54 f. 
79 Anteckningarna finns i författarens ägo. 
80 Denscombe, 2000, s. 135. 
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praktiska frågor. Under arbetets gång har jag också antecknat frågor som dykt 

upp, som jag sedan ställt till bibliotekspersonalen, antingen när jag besökt 

biblioteket eller via e-post. Det rörde sig mestadels om praktiska frågor om 

biblioteket och dess verksamhet, frågor jag inte kunnat besvara själv. 

Datainsamling från dokument 
Att använda sig av dokument som rör det tänkta fallet betyder helt enkelt att 

använda sig av dokument (i betydelsen skriftliga källor) som är producerade i 

ett annat syfte än ur forskningssynpunkt. När observationer och intervjuer inte 

är tillräckligt för att nå resultat kan sådant källmaterial ge ytterligare dimension 

till undersökningen, eftersom de oftast har en stabilitet i sig. Med det menar 

Sharan B. Merriam att forskaren, genom sin närvaro, inte kan påverka eller 

förändra innehållet på det sätt som intervjuer eller observation kan göra.81 

Dokumenten som rör mitt fall är Umeå kommuns skol- och 

biblioteksplaner, Östra gymnasiets kvalitetsdeklaration och Östra gymnasiets 

biblioteks webbsida och den information jag funnit där, som till exempel 

bibliotekets arbetsplan. 

Merriam skriver också att man ska ta ställning till huruvida de valda 

dokumenten är äkta, men det anser jag inte är nödvändigt i mitt fall, då det inte 

råder någon tvekan om att samtliga dokument har en äkthet och därför inte är 

förvanskade eller förfalskade.82 

                                                 
81 Merriam, 1994, s. 121. 
82 Merriam, 1994, s. 128. 
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Fallbeskrivning 

För att få en helhetsbild av det skolbibliotek jag undersökte, börjar jag 

fallbeskrivningen med att kortfattat beskriva själva skolan och sedan 

biblioteket, läromedelsbiblioteket och bibliotekspersonalen. 

Östra gymnasiet 
Östra gymnasiet är en av fyra kommunala gymnasieskolor i Umeå. Skolan 

ligger relativt centralt, på gångavstånd från Umeå centrum. Vårterminen 2007 

har skolan ca 1 100 elever, som går utbildningar som exempelvis fotbolls-

programmet, text- och medieprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, hotell- 

och restaurangprogrammet eller International Baccalaureate.83 

Biblioteket 
Biblioteket, som efter en utbyggnad på 1990-talet nu har två våningar, ligger i 

skolans huvudbyggnad, precis vid huvudentrén, vilket gör att det är det första 

man ser när man kommer in. När man stiger in i biblioteket finns en tidnings-

hörna till höger, med några soffor och glasvägg runtom, som vetter mot foajén. 

Man tillhandahåller 5 dagstidningar och ca 100 tidskrifter. Rakt fram finns 

låne- och informationsdisken, väl synlig, och bredvid finns ett litet rum med 

kopiator. På entréplan finns vidare avdelningen för facklitteratur, ett rum med 

gruppuppsättningar av skönlitteratur på svenska och på engelska och ett annat 

rum med böcker för ”unga vuxna”, även kallat ”Röda rummet”. Där finns ett 

par fåtöljer och stolar och meningen är att man här ska kunna sitta och läsa i 

lugn och ro. På nedre plan finns avdelningen för skönlitteratur och där finns ett 

stort utbud med böcker på flera andra språk än det svenska, bland annat 

engelska, franska, tyska, spanska och italienska. 

Biblioteket har 23 datorer utspridda på bägge våningarna, med 

                                                 
83 Information hämtat från skolans webbsida 2007-05-05. 
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Internetuppkoppling och nödvändiga program till skolarbeten. På bibliotekets 

webbsida, under rubriken ’Informationssökning’, finns uppräknat elektroniska 

hjälpmedel, som exempelvis databaser, som biblioteket erbjuder. 16 av 

datorerna kan bokas. I alla datorer finns bibliotekskatalogen, som gäller för 

hela Umeåregionens bibliotek.84 Det finns fem grupprum som är bokningsbara. 

Ett av dessa rum är utrustat med videoredigeringsdator och ett annat rum med 

tv, video, dvd och overhead. På nedre plan finns tre små bokningsbara 

studierum som är tänkta för enskilda studerande. 

Biblioteket är öppet mellan kl. 08.10 och 16.15 måndag till torsdag och 

mellan kl. 08.10 och 15.00 på fredagar, förutom vid lovdagar, då det är stängt.85 

Läromedelsbiblioteket 
Från och med hösten 2006 har biblioteket ansvar över skolans läromedel och av 

den anledningen har en särskild lokal byggts. Detta läromedelsbibliotek ligger i 

närheten av själva biblioteket och där finns all litteratur till skolans 

utbildningar, alltså ”material som direkt är producerat för undervisning.”86 

I början av terminerna har man öppet merparten av skoldagen, men när de 

flesta elever fått sina böcker minskar man öppettiderna till totalt en timme om 

dagen och det är bibliotekets personal som turas om att gå dit. Vid behov kan 

lärarna boka in sina klasser så att läromedelsbiblioteket då har extra öppettider. 

Bibliotekspersonalen 
Biblioteket har fyra anställda, två bibliotekarier på heltid och två biblioteks-

assistenter, varav den ena jobbar heltid och den andra jobbar halvtid. 

Bibliotekarierna beskriver jag i nästa kapitel, då jag redogör för intervjuerna 

med dem. 

Den ena biblioteksassistenten jobbar alltså heltid och hon har arbetat på 

biblioteket sedan 1989. Den andra biblioteksassistenten, som jobbar halvtid, 

har arbetat på biblioteket sedan 1981. Eftersom biblioteksassistenterna inte har 

kontakt med lärarna på skolan på samma sätt som bibliotekarierna har, valde 

jag att inte intervjua dem. Jag har dock tagit hjälp av dem till andra frågor, men 

då det är aktuellt, har jag också skrivit detta. 

                                                 
84 Med Umeåregionen menas Umeå kommun och dess fem kranskommuner. 
85 Information hämtad från bibliotekets webbsida 2007-05-05 och egna observationer. 
86 Staffan Selander, Nationalencyklopedin www.ne.se – sökord: läromedel [2007-05-05]. 
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Ett skolbibliotek och dess funktioner 

Nu följer således den undersökning jag gjort. Jag har valt att först ta upp de 

intervjuer jag gjort med lärarna och bibliotekarierna, för att på så vis redogöra 

för vilken funktion biblioteket har för dem och för att utreda om det finns ett 

samarbete mellan dem och i så fall hur det ser ut. Den delen avslutas med en 

diskussion kring det som framkommit. 

Sedan följer en större del där jag redogör för mina resultat som rör Östra 

gymnasiets bibliotek och dess olika funktioner, vad det används till. 

Lärarnas och bibliotekariernas syn på biblioteket 
Eftersom min undersökning delvis handlade om att undersöka bibliotekets 

funktion för lärarna och för bibliotekarierna, samt att ta reda på hur ett 

eventuellt samarbete mellan dessa ser ut, har jag, som tidigare nämnts, använt 

mig av intervjuer. 

Intervjuerna är av semistrukturerad typ, då jag hade en intervjuguide med 

frågor som jag lät informanterna tala fritt kring. Resultatet blev något skiftande 

dock, vilket fick mig att fundera på om jag skulle ha lagt upp arbetet på ett 

annat sätt. Fördelen, som jag ser det, med en semistrukturerad intervju var att 

informanterna kunde resonera kring den ursprungliga frågan och genom sina 

egna tankar och associationer komma på nya saker att säga. Detta tror jag 

bidrog till att jag fick väldigt mycket information att bearbeta och att jag på så 

sätt fick veta mer än vad som ursprungligen var tanken. Nackdelen med denna 

form av intervju var att flera av informanterna blev så ivriga i sina svar, att de 

hela tiden kom långt ifrån ämnet. Jag kunde givetvis ha styrt upp intervjuerna 

bättre, så att informanterna återfann den röda tråden, men jag höll mig i 

bakgrunden och lyssnade och antecknade. Intervjuguiderna återfinns som 

tidigare nämnts som bilagor, men eftersom det var flera intervjuer där jag 

knappt behövde ställa någon fråga alls för att informanterna skulle börja prata, 

kan det se ut som om flera av mina förberedda frågor inte användes. Så var inte 

fallet, utan jag ansåg att jag ändå fick svar på dem, fast kanske inte explicit. 

Dessutom återkommer informanternas svar i efterföljande delar av 
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resultatredovisningen, då de sa så mycket mer än bara svarade på mina frågor. 

Här kommer därför en redogörelse för dessa intervjuer, först intervjuerna 

med lärarna och sedan med bibliotekarierna. 

Denna del avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Lärarnas syn på biblioteket 
Jag intervjuade fyra lärare, som främst undervisar i kärnämnena svenska och 

samhällskunskap. De är tre kvinnor, som arbetat som lärare i 20-30 år, och en 

man, som arbetat som lärare i ungefär åtta år. Informanterna fick själva 

bestämma platsen för intervjuerna, vilket då blev personalrummet i två fall, en 

intervju skedde i ett grupprum och en intervju i informantens arbetsrum. I e-

postmeddelandet som föregick intervjuerna skrev jag att jag beräknade att 

intervjun skulle ta 15-30 minuter, men jag inledde ändå varje intervju med att 

fråga hur mycket tid vi hade att tillgå. Detta kunde, enligt Denscombe, ha 

påverkat intervjuerna, då väldigt upptagna människor (som man kan tänka sig 

lärare är) inte känner sig tillfreds med känslan av att ha hur mycket tid som 

helst på sig.87 Jag uppfattade dock inte detta som ett problem. Alla informanter 

uppgav att de hade en viss tid på sig (allt från 25 minuter till en timme) och jag 

upplevde det som att jag fick den tid jag behövde för att få svar på mina frågor. 

De fyra lärare jag intervjuade hade alla liknande synpunkter på biblioteket, 

vilket gjorde att jag har valt att inte presentera dem närmare. När det har varit 

nödvändigt har jag dock skrivit vilket ämne han eller hon undervisar i. 

Allmänna åsikter om biblioteket 

Vid intervjuerna med de fyra lärarna började jag med att fråga om deras 

allmänna och spontana tankar om skolans bibliotek. Svaren jag fick var genom-

gående positiva, bland annat: ”Bra!”, ”Jättebra!” och ”till stor hjälp”. Alla 

lärarna uttryckte stor uppskattning över biblioteket och dess personal och 

resurser. Att biblioteket ses som skolans hjärta sa tre av lärarna och menade att 

bibliotekets läge gjorde att det blev en naturlig del av skolan. En av lärarna 

ansåg att glasväggen vid tidningshörnan borde tas bort så att det blev ännu mer 

naturligt att passera genom biblioteket. Detta med glasväggen tog även en 

annan lärare upp, men då med åsikten att glasväggen gjorde att biblioteket 

kändes som en central del av skolan, inte en undanskymd plats. 

                                                 
87 Denscombe, 2000, s. 143. 
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Kunskap om bibliotekets resurser 

Vid intervjuerna ställde jag frågan om informanterna känner till de resurser 

som biblioteket erbjuder, som kan användas som en del av undervisningen, 

men jag insåg efteråt att det nog var en något svår fråga att svara på. Ingen av 

lärarna hade ett klart svar, något jag uppfattade som att frågan var 

felformulerad. En av lärarna sa också att det var en svår fråga, då hon inte hade 

facit. Alla fyra sa ändå att de ju kände till datorerna och arbetsplatserna men att 

de förmodligen inte alls kände till alla resurser biblioteket har. En av lärarna sa 

att bibliotekets webbsida var väldigt bra och informativ. 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade och jag var öppen inför 

informanternas egna synpunkter och resonemang, blev mina reflektioner efter 

intervjuerna att lärarna inte kände till bibliotekets resurser och hur de kan 

använda dem. Detta sa även bibliotekarierna när jag intervjuade dem, att 

lärarna inte alls visste vilka resurser som biblioteket kan erbjuda. 

En av svensklärarna sa dock att när han har kurser som innefattar ett under-

sökande arbete, säger han till sina elever att de ska använda ’Artikelsök’, så lite 

kunskap om resurserna finns ändå.88 Han undervisar även i spanska och tycker 

att biblioteket har ett rikt bestånd av lättlästa böcker på spanska, vilket gör att 

han gärna skickar sina elever dit. Likaså i svenskan, då använder han 

biblioteket som ett referensbibliotek, eftersom det där finns gott om böcker i 

litteratur- och språkhistoria. 

Samarbete mellan lärare och bibliotekarier 

Alla fyra lärare ansåg att samarbetet mellan dem och bibliotekarierna var 

tillfredsställande, även om de var medvetna om att det var upp till dem själva 

att samarbetet skulle fortgå, eller bli bättre. Flera av lärarna sa att det till stor 

del handlade om tidsbrist från deras sida och att det berodde på vilka klasser 

och kurser de för tillfället hade, om det överhuvudtaget skulle finnas ett 

samarbete. Alla lärarna var nöjda med bibliotekariernas tjänstvillighet och 

flexibilitet och menade att de får bra hjälp även om de är ute i sista minuten.  

En av svensklärarna sa att hon alltid försökte förbereda bibliotekarierna, 

som till exempel vid de nationella proven i svenska som under vårterminen 

2007 delvis handlade om ’Den moderna människan’. Då förvarnade hon 

bibliotekarierna, så att de var förberedda på att det kunde komma elever som 

ställer frågor av typen: ”Jag vill ha en bok om moderna människor.” Hon tyckte 

att samarbetet fungerade bra. 
                                                 
88 ’Artikelsök’ är en av de elektroniska resurser som biblioteket kan erbjuda. 
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Samhällskunskapsläraren sa att hon brukar boka tid med bibliotekarierna 

för undervisning i bibliotekskunskap (för ettorna) och informationssökning. 

Hon sa även att hon förbereder personalen på vilka resurser som behövs inför 

nya kurser och upplever att det fungerar bra. Hon menade på att biblioteket är 

väl integrerat i undervisningen. 

Biblioteket ur lärarnas synvinkel, med anknytning till Loertschers taxonomi 

David V. Loertschers taxonomi bygger på att man återkopplar lärarna och deras 

enskilda ämnen till de olika värderingsskalorna och därför blir det något svårt 

för mig att passa in alla fyra lärarna och deras olika ämnen i en specifik nivå på 

taxonomin. Lärarnas användning av biblioteket ser dessutom olika ut, beroende 

på vilken kurs eleverna för tillfället har. Eftersom Loertschers forskning bygger 

på eget arbete på skolbibliotek i USA, är det också något svårt att anpassa dem 

till svenska förhållanden, då vårt skolsystem är annorlunda än det i USA. Jag 

har därför valt att, utifrån intervjuerna, placera in lärarna på nivåerna 4 till 5, då 

min uppfattning är att alla fyra pendlar mellan dessa nivåer, beroende på vilka 

kurser och klasser de har. Alla fyra uppskattar bibliotekspersonalen och dess 

hjälpsamhet och använder biblioteket på varierande sätt. Ibland tar lärarna hjälp 

av bibliotekarierna till bokpresentationer och undervisning i 

informationssökning (nivå 4) och ibland förbereder lärarna nya kurser genom 

att berätta för bibliotekarierna vilka resurser de önskar (nivå 5). Jag tror att det 

Loertscher skriver på nivå 4 är ganska passande för dessa fyra lärare: ”The 

teacher uses the library media center […] staff to supplement unit content”.89 

Lärarna tar helt enkelt hjälp av biblioteket och dess personal som då blir som 

ett komplement till undervisningen, inte en del av den. 

Bibliotekariernas syn på biblioteket 
1:e bibliotekarien Christer har arbetat på Östra gymnasiet i stort sett sedan han 

tog examen i biblioteks- och informationsvetenskap, år 2001. Den nuvarande 

tjänsten tillträdde han år 2003. Den andre bibliotekarien, Ingrid, tog examen 

samma år och efter att först ha arbetat på ett integrerat folk- och skolbibliotek 

och sedan på ett annat gymnasiebibliotek, har hon arbetat på Östra sedan 2004. 

Intervjuerna ägde rum i bibliotekariernas respektive arbetsrum och tog 

ungefär 45 minuter, under en dag då biblioteket var stängt på grund av lärarnas 

utvecklingssamtal med eleverna. 

                                                 
89 Loertscher, 2000, s. 35. 
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Samarbete mellan bibliotekarier och lärare 

Jag frågade om bibliotekarierna ansåg sig vara delaktiga i lärarnas undervisning 

eller vid planering av skolarbeten, vilket de absolut inte tyckte. Enda gångerna 

bibliotekarierna känner sig som delaktiga vid lärarnas planering är när dessa 

beställer material till kommande arbeten. De läsfrämjande projekt som 

bibliotekarierna håller i har uppkommit på deras eget initiativ och även om det 

är uppskattat av svensklärarna, så tyckte inte bibliotekarierna att de blivit mer 

delaktiga i undervisningen. De har varit med på svenskans ämneskonferens, 

vilket de uppskattade och önskar en fortsättning på, då det skulle vara ett sätt 

att fördjupa samarbetet med lärarna. Christer tyckte att det känns som att de får 

tjata på lärarna att ta sina klasser till biblioteket. Ingrid ansåg att det känns som 

om de är en belastning för lärarna och inte den tillgång de borde vara. Hon sa 

också att hon önskar att lärarna tar chansen att själva få en visning av 

biblioteket och dess resurser, som bibliotekarierna erbjuder. Vid tiden för 

intervjun (mars 2007) hade bara en lärare tagit den möjligheten. 

Utåtriktade insatser för att nå ut med bibliotekets resurser 

Bibliotekarierna sa att det tycker att de är väldigt flitiga med att på olika sätt 

informera lärarna om vilka resurser som finns på biblioteket, men att det ändå 

verkar som om det inte når fram till lärarna. På bibliotekets webbsida skriver de 

när de fått in nya böcker och i samband med det lägger de ut ett meddelande på 

skolans elektroniska anslagstavla om detta och ställer ut de nya böckerna i 

boksnurror, väl synliga. På webbsidan finns också en sida som visar vilka 

resurser till informationssökning som biblioteket erbjuder. Bibliotekarierna 

menade att de arbetar aktivt med att marknadsföra bibliotekets resurser och att 

de inte vet hur de ska bli bättre på det. 

Bibliotekariernas önskemål 

Christer sa att han önskade att elevernas tid i biblioteket ska vara schemalagd 

och att de ska få undervisning i informationssökning mer än bara i början av 

första året. Ingrid önskade att biblioteket och dess resurser blir ett naturligt 

inslag i undervisningen och att det finns mer tid avsatt för informationssökning. 

Hon talade också om hur kul det vore att följa eleverna hela vägen i 

informationssökningsprocessen– inte bara själva informationssökningen – utan 

att vara med på exempelvis redovisningen av det färdiga arbetet sedan. Hon 

menade att om man inte vet hur det gick med elevernas informationssökning är 

det svårt att veta hur man som bibliotekarie ska förbättra undervisningen. 

Eleverna är inte så kunniga, men det skulle kunna bli bättre, sa hon. Hon vill att 
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biblioteket och dess personal ska vara en resurs och avlastning för lärarna, inte 

belastning. Mer läsfrämjande aktiviteter önskar hon också, eftersom 

bibliotekarierna har kunskapen att hålla bokpresentationer och dessutom tycker 

att det är roligt. Christers dröm är att biblioteket har fler bibliotekarier och ett 

bättre samarbete med lärarna, att bibliotekarierna får gå ut i klasserna och möta 

eleverna. 

Biblioteket ur bibliotekariernas synvinkel, med anknytning till Loertschers 

taxonomi 

Att utifrån mina intervjuer och observationer placera in bibliotekarierna på en 

nivå i Loertschers taxonomi är omöjligt. Jag anser att de ständigt pendlar 

mellan olika nivåer, beroende på en rad olika saker. Loertscher menar ju också 

att en ”healthy mix of all the levels” är bäst för biblioteket.90 

I grund och botten finner jag ändå att de två bibliotekarierna nästan 

konstant ligger på nivå 3, som länken mellan informationssystemet och 

användaren. De finns där som hjälp till att plocka fram böcker eller annat 

material till alla besökare – elever, lärare och annan personal – och de har 

också kunskaper till att göra det. Bibliotekarierna hamnar även ofta på nivå 4, 

då de alltid hjälper besökarna, även vid spontana besök från lärare och elever. 

Som jag har uppfattat bibliotekarierna, så är inga problem för svåra, utan de 

ställer upp även om de är helt oförberedda på vilka resurser som önskas. 

Samtidigt anser jag ändå att bibliotekarierna, genom att de så ofta de kan 

går ut med information om undervisning i informationssökning och bibliotekets 

läsfrämjande aktiviteter, ofta hamnar på nivå 7. 

När det gäller bibliotekarierna i förhållande till de fyra lärarna jag 

intervjuat, hamnar bibliotekarierna på nivå 6, då lärarna (för det mesta) är ute i 

god tid med att informera bibliotekarierna om kommande projekt- och 

temaarbeten, så att dessa kan plocka fram lämpligt material. 

Diskussion kring lärarna – bibliotekarierna 
De fyra lärarna var helt klart nöjda med skolans bibliotek och tacksamma över 

bibliotekspersonalens hjälpsamhet och flexibilitet. Genomgående vid 

intervjuerna, med alla fyra lärarna, var tid – eller brist på densamma. Lärarna 

var medvetna om att samarbetet mellan dem och bibliotekarierna skulle kunna 

bli mycket bättre och menade på att det är helt upp till dem själva, men att det 

saknas just tid till detta. Att biblioteket kallades ”skolans hjärta” av tre av 
                                                 
90 Loertscher, 2000, s. 16. 
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lärarna fann jag intressant, då bibliotekarien Christer menade att det bara är 

floskler att säga så. Han ansåg att det är politiskt korrekt att kalla ett 

skolbibliotek ”skolans hjärta”, men att det egentligen inte betyder något. 

Att lärarna och bibliotekarierna hela tiden ligger på mellannivåerna i 

Loertschers taxonomier och aldrig når de högsta nivåerna, förvånar mig inte. 

Dessa taxonomier är skrivna ur ett nordamerikanskt perspektiv och således inte 

anpassade till den svenska skolan och skolbiblioteken här. Det är ändå av 

intresse, anser jag, att ha dem i beaktande när man undersöker skolbiblioteken i 

Sverige i dag, då de är så praktiskt formulerade att de skulle kunna bidra till 

förändring, om de bara användes. 

I riktlinjerna från IFLA/UNESCO rekommenderas att lärare och 

skolbibliotekarier bör samarbeta och att detta ska ske genom att bibliotekarier 

är del i ett lärarlag, något man inte kan se på Östra gymnasiet. Önskemål i 

riktlinjerna är vidare att skolbibliotekarierna är med och utvecklar 

lektionsplaner och integrerar IT i läroplanen, något som inte alls är aktuellt i 

detta fall, som jag ser det. Detta kan dock bero på att riktlinjerna är skrivna som 

rekommendationer till alla UNESCO:s medlemsländer och därför kan det vara 

svårt att få alla punkter passa in på alla skolbibliotek. Varje land har ju olika 

skolsystem dessutom. 

De semistrukturerade intervjuerna med lärarna och bibliotekarierna blev 

onekligen av hermeneutisk art, då informanterna fick tala fritt kring mina 

frågor och jag utifrån det tolkade svaren. Samhällskunskapslärarens åsikt om 

att biblioteket är integrerat i undervisningen borde jag ha utvecklat vid 

intervjun, men tiden var knapp så jag lät henne tala fritt kring det hon fann 

viktigt. 

Vid intervjuerna fanns det en risk för att min förförståelse skulle inverka 

alltför mycket på resultatet, då jag genom min praktiktid trodde mig veta lite 

om eventuellt samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Jag tror dock att jag 

klarade av att ta på mig forskarrollen och lyssna på svaren med en 

utomståendes öron. Genomläsningen av tidigare forskning som låg före 

undersökningen gjorde också att jag fick en annan syn på skolbibliotek än vad 

jag hade under praktiktiden. 

Skolbibliotekets olika funktioner 
Nu ska jag redogöra för vad min undersökning av Östra gymnasiets biblioteks 

olika funktioner visade. Indelningen i ’Informationscentrum’, ’Skönlitteratur 

och läsfrämjande aktiviteter’ och ’Biblioteksrummet – en plats för mer än bara 
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skolarbete’ är till viss del en sammanfattning av vad forskningsöversikten 

visade på, vad gäller skolbiblioteks funktioner. Dessutom anser jag att empirin 

visade att denna del bäst delades in på detta vis. 

Informationscentrum 

Läromedel och facklitteratur 

För att ett skolbibliotek ska kunna användas som den pedagogiska resurs det 

bör vara, krävs ett stort bestånd av litteratur som kan användas till 

undervisningen. Rekommendationerna från IFLA/UNESCO är att bokbeståndet 

bör bestå av ungefär 60 procent ”läroplansrelaterade faktakällor”.91 Vad som är 

just läroplansrelaterade faktakällor anser jag vara något svårtolkat – är det 

facklitteratur eller läromedel eller bägge typerna av litteratur? På Östra 

gymnasiets bibliotek består bokbeståndet av ungefär lika delar skön- och 

facklitteratur, enligt en uppskattning av personalen, och eftersom man numer 

dessutom har ansvar över skolans läromedel, uppfyller biblioteket riktlinjerna 

från IFLA/UNESCO. Christer, 1:e bibliotekarien, menade att det är naturligt att 

det är biblioteket som har ansvar över läromedlen, så att bibliotekariernas 

kompetens verkligen används. En av lärarna uttryckte tacksamhet över att han 

inte längre behövde ta hand om läromedel, då det var så tidskrävande. Den 

andre bibliotekarien, Ingrid, tyckte också att det är naturligt att biblioteket har 

hand om läromedel, då de på så vis får kontakt med lärare de aldrig träffar 

annars. 

Att ett skolbibliotek har gott om facklitteratur, behöver inte innebära att 

elever är duktiga på att använda sig av dessa böcker till sina skolarbeten. 

Ungefär i likhet med vad Loertscher menar, angående vikten av att börja läsa 

facklitteratur i tidig ålder, sa en av svensklärarna att om man inte är van att läsa 

skönlitteratur är det svårt att hitta och kunna använda facklitteratur till 

skolarbeten. Hon pratade länge om hur eleverna inte klarar av att hitta böcker 

på biblioteket, utan hade som vana att leta information på Internet. 

Informationskompetens 

Eftersom informations- och kommunikationsteknikens utveckling på sätt och 

vis har påverkat elevers sätt att arbeta i skolan, märks också detta på 

skolbibliotek och i skolbibliotekariers yrkesroll. Enligt IFLA och UNESCO bör 

bibliotekarierna bistå elever med undervisning i informationssökning och 

                                                 
91 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 10. 
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dessutom visa på att elektroniska resurser såsom Internet bara är ett hjälpmedel 

och inte svaret på frågorna. 

På Östra gymnasiet kan lärare boka tid med någon av de två 

bibliotekarierna för att de ska hålla undervisning i informationssökning för 

eleverna. Då tar bibliotekarierna emot halvklasser och visar på vilka resurser 

för informationssökning som finns tillgängliga på bibliotekets webbsida. Detta 

är något som de två bibliotekarierna vill ska ske oftare än som det är i nuläget. 

Det vanligaste är att eleverna kommer en gång på undervisning i 

informationssökning, i början av första året. Christer menade att eleverna borde 

återkomma åtminstone en gång för en repetition av informationssökningen, då 

de oftast har glömt vad de lärt sig. Han sa också att han inte tror att lärarna är 

medvetna om bibliotekets resurser, även om biblioteket går ut med information 

om det med jämna mellanrum. Han sa vidare att lärarna tror att eftersom de 

flesta ungdomar är Internetkunniga så kan de även informationssökning, något 

han menar inte stämmer. Den andra bibliotekarien, Ingrid, tog också upp detta 

och menade att elever inte alls har särskilt stor kunskap i informationssökning. 

De söker gärna på Google, men sedan har de liten eller ingen kunskap om hur 

man sållar och är kritisk till det man hittar. Detta visar också forskning kring 

elevers informationssökning på, att elever inte vet hur man sållar, analyserar 

och kritiskt granskar, något som tas upp i exempelvis Alexanderssons & 

Limbergs forskningsrapport. 

När eleverna kommer till Östras bibliotek för att be om hjälp med att hitta 

information till sina arbeten säger de att lärarna sagt att de måste ha böcker. 

Ingrid menade att det förmodligen beror på okunskap från lärarna om de 

elektroniska resurser som finns. Internet är inte bara Google, utan en massa 

användbara databaser, som bibliotekarierna gärna visar hur man söker i. Dock 

verkade det, enligt Ingrid, inte vara tillräckligt att visa på resurser som 

Landguiden, Nationalencyklopedin och Alex författarlexikon för eleverna, de 

glömmer fort och återgår till Google. Informationen är lättillgänglig, men det 

kräver mer från den som letar och därför undrade hon hur mycket lärarna 

undervisar i källkritik. Ingrid menade för övrigt att inte bara eleverna behöver 

kunskap kring bibliotekets resurser vad gäller informationssökning, utan att 

även lärarna skulle behöva undervisning. Man erbjuder därför en visning av 

biblioteket och dess resurser för intresserade lärare, med en genomgång i 

informationssökning, något som inte fått genomslag hos lärarna. Ingrid sa att på 

en del andra skolor är det obligatoriskt med undervisning i bibliotekskunskap 

och informationssökning för lärare, något hon menar kanske borde förekomma 

på alla skolor. 
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Alla fyra lärare kom också in på området informationssökning – utan att 

jag hade frågat något – och detta ämne var något som engagerade dem. De var 

väl medvetna om att elever gick till datorerna (i datasalen eller på biblioteket) 

och letade efter information på Internet (Google) till sina arbeten. En lärare 

uttryckte missnöje över detta och sa att hon såg det som ett stort problem att 

eleverna är så Internetberoende att det första de gör i början av ett arbete är att 

söka på nätet. Eleverna har dock inte kunskapen om hur man söker, tyckte hon, 

och inte heller hur man sållar och ser kritiskt på informationen. Ifall de går till 

biblioteket för att söka, tänker de aldrig på att be bibliotekarierna om hjälp med 

informationssökningen, menade hon. De tror att det enda man kan fråga 

bibliotekarier om är om böcker och att de inte vågar be bibliotekarierna om 

hjälp, att de är för upptagna. 

En annan av lärarna sa att hon tyckte att Internetdatorerna skulle tas bort 

från biblioteket, då hon menade att eleverna är lata och okunniga och inte vet 

hur man botaniserar bland bibliotekets övriga resurser. Hon var dock snabb 

med att säga att det inte var bibliotekspersonalens fel att eleverna var lata, utan 

hon funderade över vikten av att barn besöker bibliotek i tidig ålder, för att bli 

biblioteksvana i stället för Internetvana. 

Något som återkom i intervjuerna med lärarna och i samband med 

informationssökning på nätet, var fusk och plagiat och hur eleverna inte har 

kunskap kring vad som räknas som plagiat. Detta problem, i kombination med 

bristen på kunskap kring källkritik, fick åtminstone två lärare att resonera kring 

hur problemet ska åtgärdas. En tanke som dök upp hos en av lärarna var om 

bibliotekarierna kunde vara till hjälp och lära eleverna källkritik, i samband 

med undervisning i informationssökning. 

Skönlitteratur och läsfrämjande aktiviteter 

Det skönlitterära bokbeståndet 

Ett välutvecklat skolbibliotek främjar elevers intresse för läsning och litteratur, 

det är alla forskare överens om. Dessutom, om eleverna kan komma med 

förslag på böcker och tidskrifter som de vill ska köpas in, visar de om möjligt 

ett starkare intresse för läsning, något man kan skönja på Östra gymnasiets 

bibliotek. Under min tid som praktikant där upptäckte jag att vissa böcker var 

väldigt populära, vilket innebar att elever bad att flera exemplar skulle köpas 

in, något som ibland hände. Bibliotekarien Christer menar också att det är 

viktigt att eleverna får vara med, att kommunikationen med dem fungerar, 

därför lyssnar han på deras önskemål och köper in böcker som önskas, såvida 
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böckerna inte är för dyra eller strider mot etiska normer. 

Bokbeståndet på Östra överstiger vida IFLA/UNESCO:s riktlinjer. 

Rekommendationen därifrån är att skolbibliotek bör ha ett bokbestånd på ca tio 

böcker per elev, med relevanta och aktuella böcker.92 På Östra har man ett 

bokbestånd på det tredubbla och man gallrar och köper nya böcker för att 

beståndet ständigt ska vara aktuellt. 

Läsfrämjande aktiviteter 

En skolbibliotekarie har, om resurserna finns, stora möjligheter till 

läsfrämjande arbete, något som bland annat Aidan Chambers skriver om. Även 

i riktlinjerna från IFLA/UNESCO finns detta med, att biblioteket bör arbeta för 

att stimulera läsintresset hos barn. 

På Östra gymnasiet kan lärare inom svenskämnet boka tid med 

bibliotekarierna för läsfrämjande aktiviteter, såsom bokpresentationer och 

boksamtal. Bibliotekarierna har medvetet valt bort ordet bokprat, då de inte 

tycker att det är ett lämpligt ord. De har i stället sammanfattat de läsfrämjande 

aktiviteterna med ordet läslust. På bibliotekets webbsida, under rubriken 

’Läslust’, kan man läsa 

Vi tycker att läsande är viktigt. Förutom att det är kul att läsa så tränar man upp flera 
egenskaper och vidgar sinnet. Man blir bättre på språk, på att uttrycka sig och på att förstå 
andra. Man lär sig nya ord, grammatik och stavning.  

Som läsare förbättrar man också sin fantasi, empati, tolerans och självförståelse.93 

De tre svensklärarna som jag intervjuade uppskattade bibliotekariernas 

läsfrämjande arbete och menade att det är en enorm tillgång att ta hjälp av dem 

för att få elever att läsa. En av lärarna sa att bibliotekarierna är så 

entusiasmerande att till och med de mest lässvaga eleverna börjar läsa skön-

litteratur, vilket gjorde att han gärna använder sig av dessa läsfrämjande 

projekt. Han menade att bibliotekarierna är betydligt mer uppdaterade på 

ungdomslitteratur än vad han själv är. 

Vid bokpresentationer tar bibliotekarierna emot halvklasser i 

grupprummen, med väl vald skönlitteratur utspritt på bordet. Eleverna får var 

sin Läsdagbok och uppmanas att börja skriva upp allt de läser, som stöd för 

minnet.94 Sedan pratar bibliotekarierna om ett urval böcker – både egna 

                                                 
92 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 10. 
93 Hämtat från bibliotekets webbsida 2007-05-05. 
94 Läsdagbok ges ut av En bok för alla. Med förord av Aidan Chambers. 
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personliga favoriter och aktuella och populära böcker. Eftersom dessa 

läsfrämjande projekt är del av svenskämnet, måste eleverna sedan välja var sin 

bok som de ska läsa. Bibliotekarierna är noga med att poängtera att de ska välja 

något de själva tycker verkar intressant eller, om de inte läser särskilt mycket, 

något de i alla fall tror de kommer att kunna ta sig igenom. 

Under min praktiktid var jag med vid dessa bokpresentationer, då 

bibliotekarierna presenterade mig och jag fick berätta vad jag gjorde på 

biblioteket. Jag fick själv välja om och när jag själv ville presentera böcker, 

vilket jag gjorde efter ett par veckor. Jag botaniserade då bland bibliotekets 

samlingar och valde böcker lite utifrån målgruppen – alltså gymnasieelever – 

men ändå sådana böcker jag själv har läst och tycker om. Precis som Aidan 

Chambers förespråkar, försökte jag tänka mig in i vad som kunde intressera 

eleverna och presenterade därför böcker som inte var alltför svårlästa eller med 

alltför avancerat språk. Jag försökte att inte tänka på mina egna 

litteraturkritiska åsikter om vad som är god litteratur och riktade in mig på mer 

underhållande alster för att även få lässvaga elever intresserade. Jag är 

medveten om att man kan vara en storläsare och föredra så kallad svår litteratur 

även på gymnasiet, men jag valde mer lättlästa böcker just för att locka så 

många som möjligt att läsa. 

Efter en viss tid, beroende på läraren, återkommer eleverna för boksamtal 

och då i något mindre grupper. Är klasserna alldeles för stora händer det att 

bibliotekarierna tar var sin grupp och läraren tar en grupp. En av svensklärarna 

tyckte detta var väldigt bra, både för henne och för eleverna, då hon trodde att 

eleverna uppskattade att samtala kring böcker med någon annan än läraren. Vid 

dessa boksamtal förbereder bibliotekarierna genom att släcka ned i 

grupprummen och tända ljus, för att skapa en mysig stämning. Sedan får varje 

elev berätta om boken han eller hon har läst. Bibliotekarierna strävar efter att få 

igång ett samtal med eleverna och också att dessa talar med varandra, inte att 

eleverna ska få känslan av redovisning i klassrummet. Därför fokuserar 

bibliotekarierna på frågor som berör särskilda episoder eller karaktärer i 

böckerna, för att eleverna inte enbart ska redogöra för handlingen. Detta är 

också vad Aidan Chambers tar upp i sin bok om boksamtal, att den som leder 

samtalet (läraren, eller bibliotekarien i det här fallet) bör sträva efter att vara 

den som för samtalet framåt och ställer frågor som får samtalet att utvecklas. 

Om det är fler som läst samma bok försöker bibliotekarierna få igång en 

diskussion mellan dessa elever, så att de på så sätt kan få ut mer från boken än 

om de bara berättar om sina egna synpunkter. 

Jag var med även vid dessa boksamtal, men då som observatör. Jag fann 
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det väldigt intressant att lyssna på eleverna när de talade om de böcker de läst, 

för det var en sådan stor skillnad på hur det kunde låta, beroende på vem som 

talade. Pratglada elever hade inga som helst problem att tala om den bok de läst 

medan elever som inte gärna talade inför en grupp människor, hade betydligt 

svårare. Där blev bibliotekariens roll viktig, att försöka ställa frågor som kunde 

leda till att eleverna vågade berätta om sina böcker. Det var även stor skillnad 

mellan de olika grupperna, beroende på vilket program de gick. Jag upplevde 

att tjejer från Naturprogrammet var mer talföra än killar från 

Samhällsprogrammet, men det är givetvis omöjligt att dra några slutsatser från 

det, då det lika gärna kan ha handlat om olikheter mellan individer. 

Biblioteksrummet –en plats för mer än bara skolarbete 

Biblioteksrummets inredning 

Hur ett skolbibliotek är byggt och inrett påverkar i viss mån bibliotekets 

pedagogiska roll, enligt Brigitte Kühne. Biblioteket på Östra gymnasiet är, som 

jag ser det, byggt och inrett på bästa sätt och skulle nog inte kunna förbättras 

särskilt mycket. De två våningarna har gott om arbetsplatser, bra ljus och plats 

för hela mediebeståndet, utan att det känns trångt. Kühne varnar för myshörnor 

på skolbibliotek, men på Östras bibliotek är det endast i tidningshörnan något 

som kan kallas soffor finns och även om de är bekväma, är de ändå inte särskilt 

mjuka och känslan av myshörna infinner sig inte riktigt. Detta förhindrar dock 

inte elever till att halvligga, eller till och med ligga ned, i sofforna, medan de 

läser, pratar med sina kamrater eller bara halvsover, i väntan på nästa lektion 

eller på bussen. Under tiden jag gjorde praktik där, såg jag till och med en elev 

som helt enkelt hade lagt sig ned på golvet, i en annan del av biblioteket, och 

tagit en tupplur. Fåtöljerna i ”Röda rummet” är också bekväma, men inte så 

pass att det blir till myshörna, enligt mina observationer. De finns där för att 

eleverna ska kunna sitta ned och läsa, i ett lugnt hörn av biblioteket och den 

funktionen tycker jag att den fyller. 

Resten av biblioteket, på bägge våningarna, har gott om arbetsplatser 

utplacerade, där elever sitter och gör sina arbeten, i grupp eller enskilt, vilket är 

precis vad IFLA/UNESCO rekommenderar i sina riktlinjer för skolbibliotek. 

Vidare rekommenderar de att skolbibliotek bör ha ett centralt läge och bör vara 

lättillgängligt och det kan man verkligen säga är något som Östra gymnasiets 

bibliotek uppfyller. Placeringen vid huvudentrén, med glasväggen mot 

tidningshörnan gör att man ser biblioteket direkt man kommer in. 

De två bibliotekarierna sa att de tycker att lokalerna är bra och trivsamma 
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och att läget är bra. Ingrid menade att förutsättningarna är de bästa och att hon 

tycker det är kul att kunna ta emot klasser, att grupprummen gör det möjligt, så 

de inte behöver gå iväg till en annan del av skolan. Christer påpekade att när 

lärare pratar om biblioteket, pratar de om lokalerna, inte om verksamheten. 

Det finns dock en nackdel med bibliotekets placering, som jag ser det. Att 

biblioteket är placerat mitt i skolan är en bra sak men för att biblioteket ska 

vara en öppen och inbjudande plats, har bibliotekspersonalen valt att ha dörren 

öppen under dagen, vilket innebär att den stundvis väldigt höga ljudvolymen i 

korridoren utanför, även hörs inne i biblioteket. Detta nämnde Ingrid också, 

som något jobbigt, även om problemet inte är så stort att det blir till ett arbets-

miljöproblem. Under tiden jag praktiserade där var jag med om att personalen 

vid ett par tillfällen gick ut i korridoren och bad de mest högljudda eleverna att 

dämpa sig lite. En gång stängde de dessutom dörren, för att verkligen visa att 

de menade allvar med att volymen var för hög. Detta är ändå inte ett så pass 

stort problem att åtgärder bör tas, enligt mig, utan fördelarna med att ha en 

öppen dörr överväger och gör att biblioteket blir precis så inbjudande som det 

bör vara. En av lärarna jag intervjuade ansåg att glasväggen vid tidningshörnan 

borde tas bort för att biblioteket skulle bli ännu mer inbjudande, men det tror 

inte jag är en bra idé, just på grund av hög ljudnivå inne i biblioteket. Det är en 

sak att ha ett öppet och inbjudande bibliotek, men det är även viktigt att det 

finns en bra arbetsmiljö inne i lokalerna så att eleverna och även 

bibliotekspersonalen kan arbeta i lugn och ro. 

Ett allaktivitetsrum 

Enligt mina observationer är biblioteket på Östra gymnasiet verkligen en plats 

för mångfacetterad verksamhet, precis som tidigare forskning visat på och som 

IFLA och UNESCO rekommenderar. Elever sitter i grupp eller enskilt och 

arbetar med skoluppgifter, de läser tidningar, tidskrifter eller böcker, de sitter 

vid datorerna eller ligger i sofforna och halvsover. Datorerna använder de till 

att skriva skolarbeten, leta information till skoluppgifter eller helt 

fritidsrelaterade aktiviteter. Under lunchtid ökar antalet elever på biblioteket, 

då de helt uppenbart använder sitt bibliotek lite som ett väntrum, eller om man 

hellre kallar det uppehållsrum, precis i linje med Rafstes undersökning av 

gymnasiebibliotek i Norge. 

Eftersom Östras bibliotek byggdes ut under 1990-talet och fick ytterligare 

en våning, ligger det nära till hands att anta att biblioteksrummets roll 

förändrades och dessutom utvecklades. Intervjuerna med lärarna visar också på 

detta, att biblioteket har genomgått en positiv utveckling de senaste 15 åren, 
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men lärarna hade svårt att minnas hur biblioteket fungerade tidigare. De var 

dock överens om att biblioteket och dess resurser blivit mycket bättre. Vid ett 

informellt samtal med de två biblioteksassistenterna bekräftades också mina 

tankar om att bibliotekets utbyggnad gjorde att biblioteket utvecklades. Den 

främsta förbättringen, enligt den ena assistenten, var att de fick arbetsrum, då 

alla tidigare delat rum. De upplevde också att elevernas sätt att arbeta har 

förändrats, men om detta beror på bibliotekets ombyggnad eller på andra saker, 

som gymnasiereformen eller datorers och Internets intåg i skolan i mitten av 

1990-talet, är svårt att veta.95 

Kulturella aktiviteter 

Precis som IFLA och UNESCO rekommenderar i sina riktlinjer för 

skolbibliotek, anordnar personalen på Östras bibliotek kulturella evenemang på 

biblioteket vid olika tillfällen. Jag ska här ge exempel på några av dessa 

evenemang som jag antingen tagit del av, genom min praktiktid på biblioteket, 

eller hört talas om, från bibliotekspersonalen eller lärarna jag intervjuade. 

Nordiska biblioteksveckan (Kura skymning) är ett arrangemang med 

högläsning som anordnas en vecka i november varje år på bibliotek runt om i 

Norden. Detta är något som bibliotekspersonalen i samarbete med 

svensklärarna anammar varje år, med högläsning i biblioteket. Under hösten 

2006 inföll denna vecka medan jag var på praktik där, så jag kunde observera 

aktiviteterna. Varje dag klockan 12 släcktes nästan alla lampor, man stängde av 

datorerna och tände värmeljus i tidningshörnan, vilket var platsen för 

högläsningen. Dessutom stängde man dörren till biblioteket och satte upp en 

lapp på dörren som talade om att det var högläsning på gång och att alla var 

välkomna. Jag observerade att det inte var ett arrangemang som lockade 

särskilt många besökare, men de som ändå kom dit och lyssnade var både 

elever och lärare. Svensklärarna jag intervjuade talade också om denna vecka 

som ett bra exempel på de aktiviteter som biblioteket anordnar och att även om 

det inte var så många som kom dit och lyssnade, så var det ändå uppskattat. 

Vårterminen 2006 hade skolan besök av författaren Jonas Hassen Khemiri, 

som biblioteket hade ordnat, tillsammans med svensklärarna. Han höll 

föreläsning i aulan och besökte sedan biblioteket. I samband med detta hade 

flera av eleverna, på uppdrag av svensklärarna, läst hans böcker, Ett öga rött 

och Montecori – en svensk tiger. En av lärarna jag intervjuade talade varmt om 

detta författarbesök, då hon tyckte att han var bra på att tala inför eleverna – 
                                                 
95 Mina funderingar. 
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”han är som en artist” – och att hon trodde att han fick upp intresset för läsning 

hos eleverna. Hans böcker var också något som bibliotekarierna presenterade 

och rekommenderade vid de läsfrämjande aktiviteterna. 

Elever på Östra gymnasiet kan använda sig av biblioteket för utställningar 

av olika slag, exempelvis foto- och konstutställningar. Detta talade också 

lärarna om, att det var uppskattat hos eleverna att kunna ställa ut sina alster på 

biblioteket. Lärarna trodde att det gjorde att eleverna fick en naturligare relation 

till bibliotek. På bibliotekets webbsida, i arbetsplanen, kan man även läsa att 

elever gärna får använda biblioteket till framträdanden som sång och teater.96 

                                                 
96 Hämtat från bibliotekets webbsida 2007-05-05. 
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Skolbibliotekets pedagogiska roll – en 
diskussion 

Nu följer det sista kapitlet i denna uppsats, där jag har diskuterat kring min 

undersökning och det jag kommit fram till. 

Skolbibliotekens situation i USA kontra Sverige 
Min undersökning av ett specifikt gymnasiebibliotek har givit mig en rad nya 

tankar angående skolbibliotekens situation i Sverige i dag och även tankar om 

hur forskningen ser ut. Även om utgångspunkten för mitt arbete inte rörde läget 

för skolbibliotek i USA kan jag inte undgå att diskutera kring skillnaden mellan 

skolbibliotek där och skolbibliotek i Sverige.  

Efter att ha läst David V. Loertschers bok Taxonomies of the School 

Library Media Program om hur man bygger upp ett skolbibliotek, och 

dessutom stött på en rad referenser till skolbiblioteksprojekt i USA, kan jag 

bara konstatera att skolbiblioteken i USA har en helt annan roll än de i Sverige. 

Det är förvisso vanskligt för mig, att bara genom litteraturgenomgången inför 

detta arbete, dra några som helst generella slutsatser om skolbibliotekens 

pedagogiska roll i USA, men det ligger nära till hands att anta att 

skolbiblioteken där har en mer given plats i skolan, än i Sverige. Att 

skolbibliotekarier ofta både har lärar- och bibliotekarieexamen och att 

bibliotekstid för eleverna är schemalagt och obligatoriskt på många skolor i 

USA, gör att det onekligen låter som om man kommit mycket längre än vad vi i 

Sverige gjort. 

Det som var slående vid litteraturgenomgången var bristen på aktuell 

svensk forskning inom detta område, då den mesta forskningen kring 

skolbibliotek i Sverige berör specifika frågor. Väldigt lite forskning handlar om 

hela skolbiblioteket, utan den forskning som finns fokuserar på exempelvis 

informationssökning i skolan eller vad skolbibliotek används till. Rapporter 

från Statens kulturråd, Skolverket eller andra institutioner, som berör 

skolbibliotek, kommer med jämna mellanrum, men dessa rapporter verkar 
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tyvärr inte resultera i något konkret. Man skulle önska att sådana rapporter, om 

de visar på något negativt, gör att skolbiblioteksområdet förbättras, men jag 

skulle gissa att politik och ekonomi har för stor inverkan på både skolområdet 

och biblioteksområdet. 

Resurser och aktiviteter 
Mitt valda fall, biblioteket på Östra gymnasiet i Umeå, är enligt mig ett 

resursstarkt bibliotek med ett bra mediebestånd, men det är till stor del upp till 

bibliotekspersonalen att hålla det aktuellt. Inga systematiska analyser 

tillsammans med lärare görs, även om det kanske vore ett sätt att få beståndet 

mer integrerat i undervisningen. Lärare och elever kommer dock ständigt med 

synpunkter på vad som önskas och bibliotekspersonalen tillgodoser dessa så 

långt det är möjligt. Beståndet på Läromedelsbiblioteket är, som jag förstår det, 

helt kopplat till läroplanen och de utbildningar som finns på skolan och 

bibliotekspersonalen har därför inte något med inköp att göra. Att elevers 

önskemål om böcker och tidskrifter som ska köpas in tillgodoses, så långt det 

är möjligt, är bra, eftersom jag tror att eleverna på så sätt får en positiv 

inställning till bibliotek. 

När det gäller lässtimulerande åtgärder lyckas bibliotekarierna bra, 

eftersom svensklärarna är uttalat nöjda över deras ambitioner och gärna 

använder sig av dem till bokpresentationer. På bibliotekets webbsida kan man 

läsa om projektet ’Läslust’ och de återkopplingar som gjordes efter läsåret 

2005/06 och där står att även många av eleverna hade varit positiva.97 Att det är 

ett lyckat projekt tror jag har att göra med att bibliotekarierna själva tycker att 

det är roligt och att det märks på bokpresentationerna och boksamtalen. 

Att bibliotekets webbsida hålls aktuell uppskattades av lärarna och det är 

precis enligt IFLA/UNESCO:s riktlinjer, marknadsföring av ett skolbiblioteks 

tjänster. 

Elevernas användning av sitt bibliotek 
Även om svenska skolbibliotek kanske ligger något efter sina nordamerikanska 

motsvarigheter, så tror jag ändå att skolbibliotek i Sverige har möjlighet att 

utvecklas ännu mer, om bara resurserna finns. Jag har förvisso enbart fokuserat 

på ett gymnasiebibliotek och inte ett bibliotek på grundskolan, och dessutom ett 

                                                 
97 Hämtat från bibliotekets webbsida 2007-05-05. 
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bibliotek som jag redan innan anade var relativt resursstarkt, men efter 

intervjuerna förstod jag att biblioteket på Östra gymnasiet på många sätt är 

bättre än skolbibliotek i en del andra europeiska länder. En av lärarna jag 

intervjuade sa att det verkar som om eleverna på Östra tar sitt bibliotek för 

givet, att de inte ser vilket fantastiskt bibliotek de har tillgång till. Vid tiden för 

den intervjun hade skolan nämligen haft besök av elever från en skola i 

Spanien, då skolan har internationellt utbyte, och dessa elever hade varit väldigt 

imponerade över biblioteket. Mina observationer under praktiktiden (och vid 

övriga besök på biblioteket) visade att den läraren kanske har rätt i att elever tar 

sitt bibliotek för givet, men samtidigt anser jag nog att det visar på att 

biblioteket får bra betyg av eleverna. De är nöjda med sitt bibliotek och det får 

till uttryck att de gärna tillbringar tid där, vilket skulle kunna jämföras med 

Helena Westerbacks uppsats om ett skolbibliotek i Uppsala, som nämndes i 

forskningsöversikten, där eleverna är nöjda med sitt bibliotek. Att biblioteket 

används som uppehållsrum lika mycket som det används till skolarbeten är 

tydligt vid besök på Östras bibliotek och detta stämmer överens med Elisabeth 

Rafstes undersökning om skolbibliotek i Norge, likväl som med Westerbacks 

undersökning. 

Detta är givetvis inget jag har belägg för, då jag inte tagit med elevernas 

syn på sitt bibliotek i min undersökning, men jag anser ändå att mina 

observationer visar på ett bibliotek med nöjda besökare. 

Styrdokumentens betydelse 
Angående de nationella och kommunala styrdokument jag valt att ta upp, som 

rör skolbibliotek, så kan jag inte annat än att tänka att de är för diffusa för att ha 

någon egentlig praktisk betydelse för skolbiblioteken i dag. Som tidigare 

nämnts, diskuterar Svenska kulturrådet i sin rapport om skolbiblioteken i 

Sverige kring bibliotekslagen från 1997 och hur den är alltför allmänt skriven 

och dålig förankrad i skolorna.98 På Östra gymnasiets bibliotek är biblioteks-

lagen känd, och tas upp som ett styrdokument på bibliotekets webbsida, men 

eftersom det inte finns något mer konkret i bibliotekslagen än att man ska 

tillgodose elevers behov av material för utbildningen, är det svårt att se vad 

lagen har för egentlig betydelse. 

Umeå kommuns biblioteksplan är ett styrdokument som inte alls var känt 

                                                 
98 Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 67. 
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hos personalen på Östras bibliotek, förrän jag berättade om att jag hittat den på 

kommunens webbsida. Det är intressant, anser jag, att en kommun har en 

biblioteksplan som inte är känd hos de egna skolbiblioteken. Vad är det då för 

poäng att ha en sådan? 

I Umeå kommuns skolplan kan man också läsa om skolbibliotekens roll, 

men det är inte särskilt konkret formulerat. Att ”skolbiblioteken har en viktig 

roll i skolans verksamhet” och att biblioteket har ”en central roll i en modern 

pedagogik” är fina ord, men vad jag är intresserad av är hur de konkretiseras i 

ett skolbibliotek.99 Några konkreta planer eller mål för skolbiblioteken i 

kommunen kan man dock inte finna, varken i skolplanen eller i 

biblioteksplanen. 

Kvalitetsdeklarationen från Östra gymnasiet säger att elever skall lära sig 

att söka information i biblioteket och via Internet, men detta verkar inte alls 

vara förankrat hos alla lärare, som jag ser det. Bibliotekarierna måste hela tiden 

gå ut med information om att de gärna håller undervisning i bibliotekskunskap 

och informationssökning och ändå är lärarna frustrerade över elevernas 

okunskap i dessa frågor. 

För att skolbibliotek ska kunna ha den pedagogiska roll som eftersträvas, 

tror jag att det krävs mer än styrdokument av typen jag tagit upp. En förändring 

behövs. I Skolverkets lägesbedömning 2006, som var vad som föranledde detta 

arbete, avslutar man delen om skolbibliotek med ett åtgärdsförslag: ”Ett 

systematiskt kvalitetsarbete inom skolbiblioteksverksamheten bör utvecklas.”100 

Det låter bra, men det återstår att se om ett sådant kvalitetsarbete verkligen 

leder till förändring.  

Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier 
Lärarna på Östra gymnasiet tycker att samarbetet mellan dem och 

bibliotekarierna fungerar, vilket är intressant, då bibliotekarierna tycker att 

samarbetet är något tungrott. Flera gånger under intervjuerna tänkte jag att det 

som saknas för att samarbetet ska fungera är, förutom mer tid för lärarna, att 

kommunikationen mellan lärarna och bibliotekarierna blir bättre. De senare 

anser dock att de återkommande går ut med information om bibliotekets 

resurser och att de inte vet hur de ska göra för att det ska bli bättre. 

Otydliga lagar och styrdokument i Sverige är möjligen en anledning till att 

                                                 
99 En trygg skola med kunskaper till alla. Skolplan för Umeå kommun 2000-2003, s. 12. 
100 Skolverkets lägesbedömning 2006. Förskola, skola och vuxenutbildning, s. 196. 
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situationen för svenska skolbibliotek i allmänhet inte är lika bra som den borde 

vara. Jag tror även att om skolbibliotekens pedagogiska roll ska förbättras och 

skolbibliotekarierna ska få ett bättre samarbete med lärare, krävs att 

lärarutbildningarna tar med skolbiblioteken och dess viktiga roll i 

utbildningsplanen. Om inte utbildade lärare vet vilken resurs en 

skolbibliotekarie är, kan nog inte heller skolbiblioteket bli den resurs det borde 

vara. Ingrid, bibliotekarien på Östra, talade om att satsa på information till nya 

lärare (nyanställda och vikarier) på skolan, då de blir glada när de får reda på 

vilka resurser som finns på biblioteket. Detta är bra, men jag anser nog ändå att 

det är anmärkningsvärt att lärare inte känner till alla resurser som finns på ett 

bibliotek. Kurser i bibliotekskunskap som är riktade till lärarkandidater och 

lärare är också vad IFLA/UNESCO menar är den mest effektiva 

marknadsföringsåtgärden för ett skolbibliotek och jag tror det ligger något i det. 

Att alla fyra lärare jag intervjuade önskade att eleverna fick mer kunskap 

om informationssökning och källkritik var intressant, då bibliotekarierna 

ständigt går ut med information om att de gärna undervisar i sådant. Här såg jag 

ett tydligt glapp mellan bibliotekarierna och lärarna, där de förstnämndas 

kunskap inte alls är förankrad hos lärarna. En av lärarna sa till och med att 

bibliotekarierna på Östra var bra, för de vidgade sitt jobb till att inte bara låna 

ut böcker och att de är roade av att göra mer med biblioteket. Under den 

intervjun var det svårt för mig att inte berätta vilka kunskaper en bibliotekarie 

sitter inne med, men jag höll tyst och lyssnade på vad hon sa. 

Östra gymnasiets biblioteks pedagogiska roll 
Har då Östra gymnasiets bibliotek den pedagogiska roll i skolan som forskare 

och andra anser att ett skolbibliotek bör ha? Det är förvisso en svår fråga att 

svara på, då det skulle krävas en större och mer omfattande undersökning där 

även eleverna ingick i undersökningen. En sådan undersökning skulle 

förmodligen också vara tvungen att ta hänsyn till studieresultat hos elever för 

att man skulle kunna komma fram till resultat som visar på skolbibliotekets 

pedagogiska roll. Jag anser nog ändå att detta bibliotek och dess personal har 

kommit långt i sin strävan efter att vara en naturlig del av skolan. De fysiska 

faktorer som Kühne menar påverkar ett skolbiblioteks integrering i skolan, är i 

Östras biblioteks fall till fördel för biblioteket. Storlek, öppettider (i stort sett 

hela skoldagen) och bemanning (två heltidsanställda bibliotekarier och två 

biblioteksassistenter) är bra. Hur ekonomin är har jag lämnat åt sidan, men jag 

har inte stött på något som visar att den skulle vara dålig. 
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Att bibliotekarierna inte alls är delaktiga i undervisning som rör andra 

ämnen än biblioteks- och informationskunskap, eller vid lärarnas planering av 

undervisning, kan man nog inte belasta vare sig lärarna eller bibliotekarierna 

för, då den svenska skolan inte är anpassad till detta. För att skolbibliotekarier 

ska kunna bli en naturlig del av lärares undervisning, krävs nog att lagar och 

förordningar som gäller skolan skrivs om, så att skolbibliotek och 

skolbibliotekarier är inkluderade i lärares planering och undervisning. 

Avslutning 
I detta arbete har jag gjort en fallstudie av ett gymnasiebibliotek där jag ville se 

om det är den pedagogiska resurs som eftersträvas och vilka funktioner 

biblioteket har. Det jag kommit fram till pekar mot ett någorlunda resursstarkt 

bibliotek där IFLA/UNESCO:s riktlinjer till stor del är applicerbara och där 

samarbetet mellan bibliotekarier och lärare till viss del fungerar, men skulle 

kunna bli betydligt bättre. Att nationella och kommunala styrdokument är 

otydliga när det gäller skolbibliotek och att bibliotekariers kompetens inte är 

kända hos lärare, anser jag är ett av de största hindren för att ett skolbibliotek 

skulle kunna vara den pedagogiska resurs som önskas. Riktlinjerna från 

IFLA/UNESCO är förmodligen bra att använda som en guide för hur ett 

skolbibliotek bör fungera, men mycket av de specifika punkterna däri ställer 

lite för höga krav på både bibliotekarier och övrig personal för att alla punkter 

ska kunna användas. I förordet står förvisso att innehållet inte är ”officiellt 

granskad och anpassad till svenska förhållanden”, vilket är tydligt när man läser 

dem.101 

Jag tror att Östra gymnasiets bibliotek har en relativt stark roll i skolan, 

men om den rollen är pedagogisk vill jag lämna därhän. Bibliotekarierna anser 

att deras arbete är något tungrott och upplever inte att de är del i lärarnas 

planering. De lärare jag intervjuat är däremot väldigt nöjda med hur samarbetet 

med bibliotekarierna fungerar, något som kanske inte är så konstigt då jag bara 

intervjuat lärare som använder biblioteket ofta och gärna. Hade jag inkluderat 

icke-användare i min undersökning hade resultatet förmodligen sett annorlunda 

ut. 

Östra gymnasiets bibliotek har dock en central roll i skolan, både rent 

fysiskt, då biblioteket är placerat mitt i skolan, men även på andra punkter, då 

                                                 
101 IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, 2004, s. 1. 



 57 

det har en kulturell och social funktion för elever och lärare. Det, i kombination 

med bibliotekariernas engagemang i att hålla undervisning i 

informationssökning och läsfrämjande aktiviteter, tror jag visar på att det är ett 

bibliotek som har möjlighet att förbättra sin pedagogiska roll i skolan. 

Det behövs definitivt mer forskning kring detta, anser jag, och vidare 

forskning kring ämnet skolbiblioteks pedagogiska roll skulle då tjäna på att 

vidga problemformuleringen till att innefatta läroplaner, politiska beslut och 

dessutom skolbibliotekets del i elevers skolresultat. På så vis tror jag att man 

skulle få ett en mer rättvis bild av skolbibliotek som eventuell pedagogisk 

resurs i skolan. 
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Sammanfattning 

Det som föranledde detta arbete var en lägesrapport från Skolverket från 2006 

där man konstaterade att läget för skolbiblioteken i Sverige är tillfredsställande, 

något som fackförbundet DIK Bibliotekarieförbundet reagerade på. De menade 

att situationen är ohållbar och att det finns mycket kvar att göra för att 

skolbibliotek ska vara den pedagogiska resurs som eftersträvas. 

Syftet med denna uppsats har varit att göra en fallstudie av biblioteket på 

Östra gymnasiet i Umeå, för att få en helhetsbild av ett skolbibliotek och för att 

se om det är den pedagogiska resurs ett bibliotek bör ha. Ur ett 

helhetsperspektiv försökte jag bland annat ta reda på vilka funktioner detta 

bibliotek har och jag ville även ta reda på hur ett eventuellt samarbete mellan 

lärare och skolbibliotekarier ser ut. 

De teoretiska utgångspunkter jag utgick ifrån var bland annat tidigare 

forskning om skolbibliotek med indelningarna ’Biblioteket som 

kunskapskälla’, ’Bibliotekets roll för läsning och litteratur’ och 

’Biblioteksrummets pedagogiska roll’. Dessutom använde jag den amerikanske 

skolbiblioteksforskaren David V. Loertschers bibliotekstaxonomier och Aidan 

Chambers handledning för boksamtal med barn. Jag tog även upp 

IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek, eftersom en av frågorna jag 

önskade svar på var huruvida Östra gymnasiets bibliotek uppfyller dessa 

riktlinjer. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer, observationer och 

datainsamling från dokument, som i det här fallet var styrdokument från Umeå 

kommun och Östra gymnasiet och även Östra gymnasiets biblioteks webbsida. 

Jag intervjuade fyra lärare och de bägge bibliotekarierna på Östra gymnasiet för 

att utreda om och i så fall hur ett eventuellt samarbete mellan dessa ser ut. Mina 

observationer gjordes dels under en fem veckors praktik på biblioteket och dels 

under flera besök efteråt. 

Min undersökning visade på ett relativt resursstarkt bibliotek med 

engagerande bibliotekarier som arbetar utåtriktat med att nå ut till lärare och 

elever med de resurser biblioteket kan erbjuda, såsom undervisning i 
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informationssökning och bokpresentationer. 

De lärare jag intervjuade hade positiva saker att säga om biblioteket och 

dess personal och använde gärna sig av bibliotekets resurser till sin 

undervisning, så långt det var möjligt. Alla fyra tyckte att samarbetet mellan 

dem och bibliotekarierna fungerade bra, men sa även att det största hindret till 

att det skulle kunna bli bättre är brist på tid. Det var väldigt beroende på vilka 

klasser och kurser lärarna för tillfället hade, om de överhuvudtaget använde 

biblioteket, även om de försökte. 

Bibliotekarierna var inte lika nöjda med samarbetet utan önskade att de fick 

bli mer delaktiga i lärarnas planering och undervisning. De upplevde det som 

om de var en belastning för lärarna och inte en tillgång och avlastning som de 

borde vara. De går hela tiden ut med information om bibliotekets resurser, men 

upplever det ändå som om det inte når fram till lärarna. 

Biblioteket har ett rikt mediebestånd med gott om fack- och skönlitteratur, 

tidningar, tidskrifter och elektroniska resurser. Man ansvarar även för skolans 

läromedel. Biblioteksrummet har en social och kulturell roll för elever och 

lärare. Detta, i kombination med bibliotekariernas entusiasm när det gäller 

läsfrämjande åtgärder och deras kunskap om undervisning i informations-

sökning, gör att Östra gymnasiets bibliotek har goda förutsättningar för att 

förbättra den pedagogiska rollen ett skolbibliotek bör ha i en skola. 

Jag har även diskuterat kring otydliga och diffusa styrdokument som rör 

skolbibliotek och hur dessa möjligen har bidragit till den svaga pedagogiska 

roll skolbibliotek i Sverige har idag. Min undersökning visar på att mer 

forskning angående skolbiblioteks pedagogiska roll behövs och för detta tror 

jag att vidare forskning bör innefatta läroplaner, politiska beslut och dessutom 

skolbibliotekets del i elevers skolresultat. 
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Käll – och litteraturförteckning 

Otryckt material, i författarens ägo 
Anteckningar från intervjuer med lärare och skolbibliotekarier, genomförda och 

nedtecknade mars 2007. 

E-postkorrespondens med tio lärare från Östra gymnasiet, mars 2007. 

E-postmeddelande från Christer, 1:e bibliotekarie Östra gymnasiet, 2 maj, 

2007. 

Tryckt material 

Böcker och tidskrifter 
Alexandersson, Mikael & Limberg, Louise, Textflytt och sökslump. 

Informationssökning via skolbibliotek (Stockholm 2004). 

Blomberg, Elisabet, ”Bibliotekarie sällsynt inslag i skolan”. DIK Forum, 

14:2006, s. 11. 

Chambers, Aidan, Böcker inom oss. Om boksamtal (Stockholm 1998). 

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna (Lund 2000). 

Ehn, Billy & Klein, Barbro, Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig 

reflexivitet (Stockholm 1994). 

Kühne, Brigitte, Biblioteket – skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det 

undersökande arbetssättet på grundskolan (Stockholm 1993). 

Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll. En kunskapsöversikt 

(Stockholm 2002). 

Loertscher, David V, Taxonomies of the School Library Media Program, 2nd 

Edition (San José, California 2000). 

Merriam, Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod (Lund 1994). 

Nobel, Agnes, Boken i skolan. En analys med särskild inriktning på 

bibliotekets funktion i grundskolan (Uppsala 1979). 
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Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder (Lund 1991). 

Repstad, Pål, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 3 

uppl. (Lund 1999). 

Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, 

Rapport från Statens kulturråd 1999:1. 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3 uppl. (Lund 2005). 

Elektroniskt material 
 

Arbetsplan för Östras bibliotek 2006. 

http://www.skola.umea.se/ostra/startsidan/biblioteket/ombiblioteket/arbetsplanf

orostrasbibliotek.4.10c0ef210561b77fa18000670.html [2007-05-05] 

 

Bibliotekslag (1996:1596), SFS Författningstexter. 

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%

24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1

996%3A1596&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW  

 [2007-05-05] 

 

Biblioteksplan, Umeå kommun. 

http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/kulturforvaltning/ver

ksamheter/bibliotek/biblioteksplan.4.4830d5b10bd165124780001508.html 

 [2007-05-05] 

 

En trygg skola med kunskaper till alla. Skolplan för Umeå kommun 2000-2003. 

http://www.umea.se/download/18.1165bc431119e4cb4b5800018446/skolplan.

pdf [2007-05-05] 

 

IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek (2004). 

http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-se.pdf [2007-05-05] 

 

Kvalitetsdeklaration Östra gymnasieskolan. 

http://www.skola.umea.se/ostra/omostra/kvalitetsdeklaration.4.79a17f2410a07

e2b149800018020.html [2007-05-05] 

 

Nationalencyklopedin, www.ne.se 

Okänd författare – sökord: fallstudie [2007-05-05] 

Selander, Staffan – sökord: läromedel [2007-05-05] 
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Om Östra gymnasiet. 

http://www.skola.umea.se/ostra.4.13c1b69101a982ca2a8000116142.html 

 [2007-05-05] 

 

Skolverkets lägesbedömning 2006. Förskola, skola och vuxenutbildning, 

Rapport från Skolverket 2006:288. 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/73/41/Lagesbedomning_2006.pdf 

 [2007-05-04] 

 

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006) Svenska 

Unescorådets skriftserie 1/2006. 

http://www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/skrift1_06_web.pdf 

 [2007-05-05] 

 

Westerback, Helena, Skolbibliotekets integrering i gymnasieskolan: En 

undersökning med fokus på elevernas perspektiv. Magisteruppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Institutionen för ABM 

vid Uppsala universitet, nr 2006:294. 

http://www.abm.uu.se/publikationer/2/2006/294.pdf [2007-05-05] 

 

Östra gymnasiets biblioteks webbsida. 

http://www.skola.umea.se/ostra/startsidan/biblioteket.4.13c1b69101a982ca2a8

000122167.html [2007-05-05] 
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Bilaga 1 

Frågor till lärarna 

Hur många år har du arbetat som lärare? Och här på Östra? 

Vilka ämnen undervisar du (främst) i? 

Vad tycker du om biblioteket, rent allmänt? 

Känner du till de resurser som biblioteket erbjuder, som du kan använda som 

en del av din undervisning? 

(Fack- och skönlitteratur, tidskrifter, elektroniska resurser. Undervisning i 

bibliotekskunskap och informationssökning, boksamtal och 

bokpresentationer i läsfrämjande syfte)102 

Använder du skolbiblioteket i din roll som lärare? Hur då? (eller) Varför inte? 

Finns det något samarbete mellan dig som lärare och skolbibliotekarierna? 

Pratar du med dina kollegor om biblioteket och dess resurser? 

                                                 
102 Texten inom parentes var som stöd för att jag – om nödvändigt – skulle kunna ge exempel på resurser. 
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Bilaga 2 

Frågor till skolbibliotekarierna 

Hur många år har du arbetat som skolbibliotekarie? Och här på Östra? 

Känner du att du på något sätt är delaktig i lärarnas undervisning eller vid 

planering av skolarbete? 

Tycker du att lärarna delaktiga i bibliotekets verksamhet? 

Hur skulle det kunna bli bättre? 

Arbetar du aktivt för att bibliotekets möjligheter ska nå ut till lärarna på 

skolan?  

Hur då? Eller varför inte? 


