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Abstrakt

I  denna  uppsats  undersöks  hur  biblioteket  kan  fungera  som  resurs  i 

geografiundervisningen samt hur ett samarbete mellan bibliotek och skola kan se ut. I 

dagens värld, med ny teknik som t.ex. datorer och internet samt olika databaser, där 

information  finns  i  överflöd  kan  ett  skolbibliotek  vara  en  viktig  källa  inom 

undervisningen. Läroboken som förr i tiden var huvudläromedlet är idag i många ämnen 

inte längre den enda källan i undervisningen och många lärare tar fram material från 

biblioteket, internet och databaser. 

Samarbetet mellan bibliotek och skolan ser idag olika ut på olika skolor och kan 

vara olika utvecklat ifall det överhuvudtaget finns ett samarbete. I denna uppsats utförs 

intervjuer med sju olika skolbibliotekarier i Uppsala för att  kasta ljus över hur deras 

bibliotek integreras som pedagogisk resurs i geografiundervisningen samt vilka källor 

som biblioteket tillhandahåller till geografiundervisningen.

Nyckelord: Skolbibliotek, pedagogisk resurs, geografiundervisningen, samarbete, källor.
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1. Inledning

Under min tid som elev på gymnasiet och under min studietid på lärarprogrammet på 

universitet har jag spenderat mycket tid på bibliotek och ofta använt dem för att studera, 

samt låna böcker. Jag sökte mig ofta till de bibliotek som hade ett brett utbud och var 

väl utrustade d.v.s. de som hade ett stort urval av studielitteratur och kurslitteratur, hade 

ett samarbete med den skola eller universitet jag gick på samt hade kompetent personal i 

form av bibliotekarier som kunde hjälpa mig med att beställa böcker via fjärrlån eller få 

tag på speciell litteratur som jag sökte. Mina prestationer och den djupare kunskap som 

jag har tillägnat mig har jag mycket biblioteket att tacka för. Jag har insett hur viktigt ett 

samarbete mellan skolan och bibliotek samt ett väl utvecklat skolbibliotek är för elevers 

studier och prestationer. Men alla gymnasier har inte ett skolbibliotek och idag är inte 

alla skolbibliotek så väl utvecklade som man skulle önska och många saknar kompetent 

personal i form av utbildade bibliotekarier. Detta gör att samarbetet mellan lärare och 

skolbiblioteket blir lidande. 

Många lärare finner ofta inte tid att integrera biblioteket i sin undervisning. Ett bra 

samarbete  mellan  lärare  och  skolbibliotekarien  kan  dock  ge  en  mer  gynnsam 

lärandesituation för eleverna. Det är alltså viktigt att lärare och bibliotekarier samarbetar 

och strävar efter ett gemensamt syfte och en gemensam planering och ett gemensamt 

mål.  Båda  måste  kunna  delge  varandra  samt  vara  öppna  för  synpunkter  för  att  ett 

samarbete ska kunna funka (Molinder, 2006:3f.). Detta är alltså en viktigt fråga för varje 

lärare och varje lärare borde fundera över hur man kan använda biblioteket som resurs i 

just sitt ämne. Det som är spännande för mig själv som snart nyexaminerad lärare är att 

undersöka hur jag själv kan utnyttja biblioteket i mitt ämne geografi, hur biblioteket kan 

användas som resurs i geografiundervisningen, hur jag som geografilärare kan använda 

mig av biblioteket och skapa ett samarbete mellan mig som lärare och skolbibliotekarien 

samt hur ett samarbete kan se ut.  Denna uppsats syftar till att undersöka hur bibliotek 

kan fungera som en resurs i geografiundervisningen på gymnasieskolan. 

Själva  idén  till  uppsatsens  ämne  och  därmed  även  anledningen  till  att  enbart 

fokusera  på  geografiämnet,  uppstod  under  min  vfu  period  på  gymnasiet,  då  jag 

upptäckte  att  man  i  geografiundervisningen  idag  använder  fler  källor  än  enbart 

geografiläroboken. Innehållet i läroboken samt fakta om t.ex. olika länder eller olika 

samhällsförändringar och företeelser kan snabbt förändras vilket leder till att läroboken 

ofta  måste  uppdateras  och få en ny utgåva.  Därtill  kommer att  geografi  är  ett  brett 
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undervisningsämne där all fakta och information som ska tas upp i undervisningen inte 

kan  samlas  i  en  lärobok.  När  man  bedriver  geografiundervisning  behöver  man ofta 

komplettera med flera olika andra källor som t.ex. kartböcker, statistikböcker, böcker 

med fakta om olika länder, böcker om nya och aktuella katastrofer och naturförstöring, 

uppdaterad  och  ny  data  från  ständigt  uppdaterade  databaser  m.m.  Detta  gör  att 

skolbiblioteket blir en viktig källa för geografiundervisningen. 

2. Bakgrund

I det här kapitlet tar jag upp skolbibliotekens roll i dagens samhälle samt hur det har sätt 

ut  historiskt.  Jag  går  även  in  på  vad  ämnesplanen  i  geografi  (Gy11)  säger  om 

skolbibliotekets roll i geografiundervisningen. 

2.1 Skolbibliotekens roll i utbildningssamhället

Det finns i Sverige inget typiskt skolbibliotek och det finns inget enhetligt svar på vad 

ett  skolbibliotek  är.  Standarden  i  olika  skolor  kan  se  mycket  olika  ut.  Det  finns 

skolbibliotek som bedrivs delvis av elever utan någon skolbibliotekarie, som har dåliga 

öppettider, som har gammal litteratur från 70-talet och som inte satsar på ett samarbete 

mellan  skola  och  biblioteket  och  sedan  finns  de  väl  utvecklade  och  fungerande 

skolbibliotek,  som bedrivs  av  utbildade  skolbibliotekarier,  som har  modern  och  väl 

utvald fack- och sekundärlitteratur som hela tiden förnyas och sorteras och som ser till 

att skolan kan använda biblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen. Det är ofta 

kommunens  och  skolledningens  prioriteringar  som  avgör  hur  biblioteket  ser  ut 

(Molinder, 2006:2).

I  dagens  värld,  med  ny  teknik,  där  information  finns  i  överflöd  blir  ett 

skolbibliotek  allt  viktigare.  Läroboken som förr  i  tiden var  huvudläromedlet  är  inte 

längre den enda källan i undervisningen. Läroboken var mycket viktigt under den tiden 

då information var knapp och läroboken med det noga utvalda innehållet ofta var den 

enda tillgången till information (Ericsson, 2000:3). Idag måste eleverna i allt högre grad 

lära  sig  att  själv finna information samt kunna använda flera  olika källor.  Även att 

eleverna  kan  tänka  kritiskt  och  ifrågasätta  olika  källor  har  blivit  mycket  viktigt. 

Eleverna ska därför så tidigt som möjligt lära sig att använda skolbiblioteket så att de i  

framtiden  när  de  ska  bli  självständiga  demokratiska  medborgare  ska  klara  sig  i 

informationssamhället (Molinder, 2006:2).   
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Bibliotekets roll i samhället har förändrats i och med samhällets utveckling till ett 

IT och informationssamhälle. Det nya samhället med sin informationsöverflöd har även 

påverkat biblioteken och gjort det nödvändigt att pedagogiken på skolorna utvecklas så 

att den även innehåller de nya medierna. För att kunna handskas med denna moderna 

medie- och populärkultur och dagens överflöd av information krävs det att biblioteken 

sköts av utbildade bibliotekarier som är ämnesfördjupat, som har utbildats i pedagogik 

och som kan skolans uppdrag och elevers sätt att lära.  I många skolor lämnas dock 

många  elever  ensamma  när  de  ska  söka  information  på  bibliotek  utan  stöd  från 

bibliotekarier. Bibliotekarier ska se till att elever lär sig vad informationsökning innebär 

samt vad ett forskande och undersökande arbetssätt är för något. För detta behövs det 

dock ett  samarbete mellan lärare och bibliotekarier  som ser till  att  det  finns ett  väl 

fungerande lärande kring informationssökning (Persson, 2000:20ff.). 

Skolbiblioteket  ska  kunna  utformas  efter  undervisningens  behov  och  varje 

bibliotek  borde  anpassas  efter  varje  skolas  arbetsform  och  undervisning  och 

skolbiblioteket  borde  vara  en  integrerad  del  av  undervisningen.  Tyvärr  har  inte 

skolbiblioteken  utvecklats  i  takt  med  skolan  och  skolbiblioteket  används  på  många 

skolor inte som en viktig pedagogisk resurs i den utsträckning som vore önskvärd. Ofta 

förblir  skolbiblioteket  en  oupptäckt  resurs  i  många  skolor  och  sämst  är  det  på 

grundskolan.  Det  är  ofta  upp  till  läraren  samt  skolledningen  d.v.s.  rektorn  ifall 

biblioteket används i undervisningen och ifall det finns ett bra samarbete mellan läraren 

och skolbibliotekarien (Sjökvist, 2004:22f.). 

Idag har informationskompetens blivit ett viktigt uttryck som hamnat i rampljuset 

eftersom att den nya tekniken som t.ex. internet kräver att individen kan hantera all 

information  samt  kunna  kommunicera  i  en  värld  som  är  under  ständig  förändring 

(Nilsson, 2007:7). Med informationskompetens menas att man kan hitta material i form 

av böcker  d.v.s.  skriven text,  illustrationer,  foto,  diagram, tabeller,  ljud,  multimedia, 

animation  m.m.,  genom  t.ex.  elektroniska  resurser  men  även  genom  äldre  mer 

traditionella  bibliotekskunskaper.  Den  informationskompetente  eleven  ska  lära  att 

omvandla denna information till kunskap med hjälp av tolkning (Nilsson, 2007:8f.).

Idag finns det i samhället en konstruktivistisk syn på kunskap d.v.s. att människan 

själv konstruerar sin kunskap och att barnet måste vara aktivt och arbeta konstruktivt för 

att kunna bygga upp sin förståelse av omvärlden. I och med detta synsätt där kunskap 

ses som en process och ständig pågående utveckling är handling och problemlösning 

3



viktiga  faktorer  vid  inlärning  och  biblioteket  med  dess  olika  källor  får  därmed  en 

betydande roll i detta samhälle (Nilsson, 2007:13). I läroplanen (Gy2011) kommer detta 

bl.a. fram i följande stycke: 

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i 
arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer 
nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Skolan ska stimulera elevernas  
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya ideér i  
handling och att  lösa problem. Eleverna ska i  skolan få utveckla sin förmåga att  ta  
initiativ  och  ansvar  och  att  arbeta  både  självständigt  och  tillsammans  med  andra 
(Skolverket, 2011:7). 

Eleverna  i  dagens  skolor  ska  själva  kunna  välja  ut  information  ur 

informationsmängden och reflektera, överblicka och göra den till sin egen, samt kunna 

presentera den med hjälp av ny teknik. Dessa olika färdigheter som elever har kan se ut 

på flera olika sätt och skolan samt skolbiblioteken kan se till att eleverna behärskar vissa 

basfärdigheter som t.ex. att kunna orientera sig i dagens komplexa värld eller att kunna 

använda  olika  informationstekniker  för  att  komma  åt  kunskap.  Denna 

informationskompetens kallas för ”Information Literacy” på engelska och ska syfta till 

att elever lär sig hur man tar fram information samt bearbetar den för att sedan kunna 

lära och utvecklas som människa under hela livet, se lista 1 (Nilsson, 2007:5f.).

Vad behöver jag veta?

Vilka källor kan jag eventuellt använda?

Hur får jag tag i information?

Vilka källor skall jag använda?

Hur skall jag använda källorna?

Vad skall jag anteckna?

Har jag den information jag behöver?

Hur skall jag presentera den?

Vad har jag åstadkommit?

Lista 1: Stegen i en ”Informations Literacy
Model” i USA enligt Nilsson (Nilsson, 2007:18)

I Sverige är begreppet informationskompetens eller ”Information Literacy” inget 

utbrett och känt ämne och det finns (2011) inga exakta riktlinjer eller en plan från t.ex. 

Skolverket  hur  eleverna  ska  uppnå  sådana färdigheter  eller  hur  det  ska  integreras  i 

undervisningen. Optimalt vore det ifall det fanns en gemensam pedagogisk grundsyn för 
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hur man ska integrera informationskompetens i skolan samt hur eleverna ska lära sig 

denna färdighet genom skolbiblioteken. I bl.a. USA har bibliotekarien som specialist på 

informationskompetens (”Information Literacy”) en viktig och stor roll och kan lära ut 

informationsfärdighet till eleverna (Nilsson, 2007:5f.).

2.2 Ämnesplanen (Gy2011) om bibliotekets roll i geografiundervisningen

I  ämnesplanen  för  geografi  (Skolverket,  2010)  framkommer  i  flera  stycken  att 

biblioteket har en viktig roll i geografiundervisningen. Mest konkret står det att eleverna 

ska kunna: ”använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande,  kommunikation,  skapande  och  lärande”  (Skolverket,  2011:10). 

Vidare  står  det  indirekt  att  bibliotek  har  en  viktig  roll  genom  att  eleverna  i 

geografiundervisningen ska:  ”ges  möjlighet  att  samla in,  bearbeta,  kritiskt  tolka och 

värdera rumsliga data samt att formulera och visualisera resultat i form av texter, kartor, 

bilder, modeller, tabeller och diagram” (Skolverket, 2010:2). I ämnesplanen nämns även 

den undersökande inlärningstilen som dagens skolor eftersträvar och vartill bibliotek är 

betydande:  ”Eleverna  ska  även  ges  möjlighet  att  utveckla  kunskaper  om samhällets 

behov av olika rumsliga data samt om hur stora informationsmängder kan hanteras med 

hjälp  av  digitala  geografiska  verktyg  som  geografiska  informationssystem  (GIS). 

Fältstudier,  exkursioner,  laborationer  och övningar  ska ingå i  undervisningen för  att 

observera,  identifiera,  kategorisera  och  analysera  händelser  och  förändringar  i 

omvärlden” (Skolverket, 2010:2).

I geografiundervisningen ska även ingå att eleverna har: ”Förmåga att använda 

olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt 

att  samla  in,  bearbeta,  värdera  och  presentera  geografisk  information”  (Skolverket, 

2010:3) samt ”Färdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att analysera 

och  visualisera  rumsliga  förhållanden“  (Skolverket,  2010:3).  Speciellt  lyfts,  i 

ämnesplanen, bibliotekets roll fram som källa till olika kartor och GIS program genom 

att  eleverna ska kunna hur:  ”data samlas in,  till  exempel genom kartor,  satellit-  och 

flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas 

och presenteras. Hur man framställer kartor“ (Skolverket, 2010:4). Eleverna ska även ha 

kunskap  om:  “Kartografins  grunder,  till  exempel  jordmodeller,  kartprojektioner, 

positionering  och  kartan  som  modell  av  verkligheten.  Skala  och  generalisering. 

Kartframställning. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering 
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av geografisk information i karta“ (Skolverket, 2010:4).

2.3 Bibliotekens historia i Sverige

Under alla tider som det funnits möjligheten att trycka eller skriva ner skrift har man 

samlat kunskap i böcker och skriftsamlingar så att även andra människor kunde komma 

åt kunskap och andras erfarenheter skriver Ericsson. Under medeltiden var vissa böcker 

eller skrifter så sällsynta att de låstes in så att boken inte kom bort eller blev stulen. Idag 

är detta inget problem längre då kunskap istället ska spridas så att alla ska kunna ta del 

av olika källor samt dess kunskap (Ericsson, 2000:3).

I Sverige har ett väl utvecklat utbildnings- och undervisningssystem i mer än 150 

år  sätt  till  att  elever  får  tag  på  information  och  kunskap  för  att  därigenom bli  till 

demokratiska medborgare som bär på de grundläggande kunskaperna och som kan klara 

sig i samhället och självständigt utföra ett arbete. 1842 inrättades den första allmänna 

folkskolan upp och i samband med det kom sockenbiblioteken som skulle bidra med 

böcker och kunskap till skolorna. Bibliotek har under dessa 150 år spelat en viktig roll 

och  alltid  förknippats  och  funnits  i  samband  med  utbildning  och  skola  (Ericsson, 

2000:5).

Riksdagen fastslog 1905 att folkbiblioteken skulle vara ett samhällsansvar och att 

alla bibliotek kunde söka statsbidrag för att kunna bedrivas. Lån av böcker skulle vara 

gratis och alla oavsett religionstillhörighet eller etnicitet skulle kunna låna böcker och 

använda sig av bibliotekets tjänster. Centraliseringen av folkbiblioteken började 1930 

och man insåg att bibliotek är viktiga för att utbilda folket till demokratiska och kunniga 

medborgare.  Detta  kom 1949 med i  målprestationen som folkbibliotekssakkuniga  la 

fram: 

Det är angeläget för demokratin, att den enskilde medborgaren fritt kan bilda sig en 
mening angående de olika förhållanden han möter. Det är angeläget för de statsmakter,  
som uppdragit  riktlinjerna  för  skolans  fostrande  arbete,  att  medborgaren  även  efter 
skoltidens  slut  kan  på  egen  hand  fullfölja  sitt  kunskapsinhämtande  och  sin 
yrkesutbildning med hjälp av bibliotekets böcker (Cit. i Ericsson, 2000:5).

På  1990-talet  ökade  elevantalet  på  bl.a.  gymnasieskolorna  och 

utbildningssamhället utvecklades explosionsartat vilket medförde stora förändringar för 

bl.a.  folkbiblioteken som utsattes för besparingar. En kundundersökning som gjordes 

1996 visade att  hälften av biblioteksbesökarna var studenter  och att  biblioteken inte 

kunde uppfylla studenternas krav på studielitteratur. Samtidigt förändrade på 90-talet de 
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nya  läroplanerna  arbetssätten  i  skolorna  till  ett  mera  individualiserad  och 

problembaserat  arbetssätt.  Det  nya  som  alla  elever  behövde  lära  sig  var 

informationssökning (Ericsson, 2000:23f.). Detta bidrog till att skolorna satte stora krav 

på biblioteken som dessa inte kunde nå upp till. Detta i sin tur ledde till att man satte 

större fokus på biblioteksservice som kunde tillmötesgå de studerandes krav och behov. 

Man  började  även  sätta  större  fokus  på  samarbetet  mellan  bibliotek  och 

utbildningsanordnare (Ericsson, 2000:23f.).  

Även  arbetslivet  förändrades  på  90-talet  och  ny  teknik  som t.ex  internet  och 

digitala  databaser  introducerades  som  ställde  nya  krav  på  att  alla  fick  kunskap  i 

informationsteknik  (Ericsson,  2000:6f.).  Det  nya  framtida  samhället  med  ständig 

förnyad teknik och informationsöverflöd kräver välutbildade människor som under hela 

livet  behöver  kontinuerlig  utbildning  och  kompetensutveckling  (Ericsson,  2000:9f.). 

Även  i  den  nya  läroplanen  (Gy2011)  för  gymnasiet  påpekas  dagens  nya 

informationsrika  samhälle  och  det  står  att  eleverna  ska  ”kunna  orientera  sig  i  en 

komplex  verklighet  med  stort  informationsflöde  och  snabb  förändringstakt.  Deras 

förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska 

träna  sig  att  tänka  kritiskt,  att  granska  fakta  och  förhållanden  och  att  inse 

konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt 

att tänka och arbeta” (Skolverket, 2011:7).

Eleverna måste i denna nya informationsrika värld som bygger på problembaserad 

och individinriktad inlärning få undervisning om hur man lär sig att söka, finna och 

använda sig av kunskap vilket biblioteken kan hjälpa till med. Biblioteken har en viktig 

funktion  som social  mötesplats,  för  förmedling  av  offentlig  information,  elektronisk 

publicering av text samt handledning i att navigera på nätet (Ericsson, 2000:11ff.).   

3. Litteraturöversikt

I den här delen belyser jag först hur vi definierar ett skolbibliotek, hur det ska vara 

utformad och hur ett skolbibliotek bör användas enligt teorin. Jag tar även upp hur ett 

skolbibliotek ska vara utformad för  att  fungera som en pedagogisk resurs samt vad 

bibliotekarier har för funktion.  

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Ett svensk skolbibliotek kan definieras på olika sätt beroende på vem som definierar. 
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Enligt skolverkets definition är skolbiblioteket (Skolverket, 2012:1): 

en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och  
lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 
stödja elevernas lärande.

En definition enligt Statens kulturråd (Statens kulturråd, 2008), som jag använder 

som grund i denna uppsats, är att skolbibliotek är en plats nära intill skolan där elever 

kan få tillgång till sekundär- och facklitteratur men även andra medier, teknologi och 

kunnig personal d.v.s. bibliotekspersonal som kan hjälpa elever att söka, förmedla och 

värdera information.  Ett  skolbibliotek ska fungera i  ett  pedagogisk sammanhang till 

skillnad från många folkbibliotek och skolbiblioteket ska höja undervisningens kvalitet. 

Skolbibliotek  ska kunna tillhandahålla  resurser  i  första  hand för  eleverna  och deras 

utbildning.

3.2 Skolbibliotekets roll och funktion

I den nya skollagen som träde i kraft 2011 står det att eleverna i bl.a. grundskolan och 

gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller för både offentliga som 

fristående skolor. I  skollagen under rubriken ”lokaler och utrustning och tillgång till 

skolbibliotek”  kan  man  läsa  paragrafen  som  nämner  skolbiblioteken 

(Utbildningsdepartementet, 2010):

36  §  Eleverna  i  grundskolan,  grundsärskolan,  specialskolan,  sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

Idag  spelar  skolbiblioteken  en  väsentlig  roll  då  de  ska  stimulera  elevernas 

läsintresse  samt  fungera  som  resurs  åt  elevernas  utbildning  varifrån  de  kan  få 

skolmaterial  som  t.ex.  böcker,  informationsteknik  (Skolverket,  2012:1).  Enligt 

IFLA/UNESCOs skolbiblioteksmanifest förmedlar skolbiblioteket kunskap och tankar 

som är  grundläggande i  dagens informations- och kunskapssamhälle.  Skolbiblioteket 

ska  även  ge  eleverna  de  färdigheter  som  behövs  för  ett  livslångt lärande 

(IFLA/UNESCO, 2004:4). Skolbiblioteken bör idag ses som det centrala medlet för att 

uppfylla följande mål (IFLA/UNESCO, 2004:12): 

• informationskompetens åt alla

• tillgång till informationsresurser för elever på alla utbildningsnivåer

• öppen spridning av information och kunskap för alla elevgrupper för utövandet 

av demokratiska och mänskliga rättigheter
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Skolbiblioteket  har  därmed  en  viktig  funktion  som  inkörsport  till  det  nutida 

informationsbaserade samhälle  och  ska  ge  eleverna  tillgång  till  all  nödvändig 

elektronik-,  AV-  och datorutrustning.  Denna  utrustning  inbegriper  datorer  med 

internetuppkoppling,  datoriserade  bibliotekskataloger,  bandspelare,  cd-rom-spelare, 

skannare,  videobandspelare  och  datorer  anpassade  till  handikapp  (IFLA/UNESCO, 

2004:9).

I dagens värld där skolbiblioteket å enna sidan har material i fysiskt form och å 

andra sidan i digital form, som t.ex. databaser, får biblioteket både en fysiskt och en 

digital dimension. Ett skolbibliotek kan man å enna sidan se som ett fysiskt rum där det 

t.ex. finns ett krav att elever och pedagoger ska ha en snabb tillgång till böcker och 

andra  resurser.  I  och  med  den  nya  skollagen  från  2011  blir  det  extra  tydligt  att 

skolbiblioteket ska ses och tolkas som ett fysiskt rum som den även historiskt har sätt ut 

och tolkats. 

I samband med denna tolkning är rummet fyllt med resurser som det dock bara 

kan finnas en viss mängd av. I detta sammanhang uppstår problemet att det kan finnas 

brist  på  vissa resurser  i  detta  fall  t.ex.  brist  på  böcker  och annat  material,  brist  på 

kompetens och personal och brist på tillgång av öppettider. När man pratar om fysiska 

resurser uppkommer alltid en risk för att utbudet inte motsvarar efterfrågan. Inte ens det 

största eller bäst utrustade skolbiblioteket kan erbjuda allt som en elev kan behöva. Det 

finns alltid begränsningar. Skolbiblioteket sätt ur det fysiska rummet har speciellt stora 

problem med tillgång av resurser som t.ex.  böcker desto mindre skolbiblioteket  blir 

(SKL, 2012:4). 

En annan sida av dagens skolbibliotek är det digitala rummet som har digitala 

resurser och som idag anses minst lika viktigt  som det fysiska rummet. Det digitala 

biblioteket kan genom forum, chattar och bloggar m.m. nå fler personer snabbare än det 

fysiska rummet kan. Dessutom behövs det inga speciella öppettider för att komma åt 

resurser  utan  en  elev  behöver  enbart  ha  tillgång  till  en  dator,  internet  och  ett 

bibliotekskonto för att t.ex. komma åt e-böcker eller tidsskrifter. Detta gör dock att det 

även krävs bibliotekarier i det digitala rummet som kan tekniken. Det digitala rummet 

kan idag hantera ett större utbud av de olika resurserna, samla dem på ett ställe och 

skapa möten mellan olika personer även när det fysiska rummet inte kan göra det när 

t.ex. skolbiblioteket är stängd (SKL, 2012:6).  

IFLA/UNESCO har satt upp ett antal punkter som man bör ha i åtanke när man 
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sätter  upp  ett  fysiskt  skolbibliotek.  Ett  skolbibliotek  bör  ha  följande  punkter 

(IFLA/UNESCO, 2004:8):

• centralt läge,

• tillgänglighet och närhet,

• bra ljudfaktorer,

• lämplig belysning samt rumstemperatur,

• lämplig utformning för att möta de särskilda behoven hos handikappade,

• tillräckliga utrymmen för att hysa samlingar av böcker, skön- och facklitteratur,

• tillgång till inbundet och häftat, tidningar och tidskrifter,

• studieplatser, läsplatser, datorarbetsplatser, utställningsutrymmen.

Eleverna  ses  som  skolbibliotekets  viktigaste  målgrupp.  Eleverna  kan  använda 

biblioteket av många olika anledningar som t.ex. traditionellt läxarbete, projektarbeten, 

problemlösningsuppgifter, informationssökning, informationsanvändning, framställning 

av material som ska presenteras för läraren m.m (IFLA/UNESCO, 2004:17).

Skolbiblioteket bör upplevas som en öppen, fri och ofarlig läromiljö där de kan 

arbeta med alla slags uppgifter, både individuellt och i grupp. Skolbiblioteket bör även 

funka som ett vilorum där man kan få lugn och ro samt en trygg och fredlig miljö och 

en plats där man kan samtala med vuxna och få stöd (SKL, 2012:5).

I många skolor så pågår ett utvecklingsarbete som går ut på att det fysiska rummet 

d.v.s.  skolbiblioteket  samt  bibliotekarier  ska  komma  närmare  eleverna  och  det 

pedagogiska  arbetet.  T.ex.  har  man  i  vissa  fall  försökt  att  breda  ut  biblioteket  i 

korridorerna eller  i  cafeterian så att  biblioteket  och övriga skolan mer smälter ihop. 

Tanken med utvecklingsarbetet är även att skolbibliotekarier ska ingå i skolans arbetslag 

och medverka på lärares konferenser samt är med på planeringen av skolarbeten (SKL, 

2012:5)

3.3 Skolbibliotek som pedagogisk resurs i undervisningen

Skolbiblioteken ska idag bjuda på en kreativ och stimulerande lärandemiljö där eleverna 

ska  känna  att  de  vill  lära  och  skapa  något.  De  ska  även  stå  för  kommunikation, 

informationssökning,  upplevelser,  språkutveckling,  lärande  m.m  (Stribe,  2007:11). 

Eleverna kan genom skolbiblioteket via bibliotekarien lära sig vad upphovsrättsmaterial 
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innebär och veta hur de kan söka i bibliotekskataloger, uppslagsverk och på internet 

samt på egen hand kunna låna böcker (Stribe,  2007:23).  Att  göra biblioteket  till  en 

pedagogisk resurs kan bidra till att eleverna ska kunna uppnå nyfikenhet, kunna söka 

efter  information  och lära  sig  mer.  Detta  kan  även bidra  till  att  det  blir  lättare  för 

eleverna att uppnå läroplanens mål. Välutrustade bibliotek kan bidra till att elever lär sig 

att arbeta enligt ett undersökande arbetssätt (Stribe, 2007:7).

När ett  skolbibliotek står som pedagogisk resurs och samarbetet mellan skolan 

och skolbiblioteket funkar så kan det öppna många möjligheter och metoder att lära 

genom  t.ex.  texter,  grafisk  framställning,  bilder,  muntligt  tal,  filmer,  drama/dans, 

multimedia, musikstycken m.m. Men det gäller att både elever och lärare har kunskap 

om hur man kommer åt kunskapen t.ex. när man ska tolka en bild eller dikt eller förstå 

en text. 

Kungliga biblioteket nämner tre övergripande faktorer som bör vara uppfyllda för 

att skolbiblioteket ska fungera som en pedagogisk resurs. Dessa tre är: 1. funktions-, 2. 

resurs- och 3. tillgänglighets-faktorerna. En funktion som ett skolbibliotek bör ha är en 

sökfunktion och ett katalogsystem så att man kan hitta det material man söker. Med 

resurser menas utöver en boksamling även ett  bestånd av olika medier  som t.ex.  e-

medier, databaser, tidningar m.m. som skolbiblioteket bör ha tillgång till för att kunna 

fungera som en pedagogisk resurs i bl.a. undervisningen (Kungliga biblioteket, 2012:9). 

Andelen nyförvärv av medier kan fungera som ett mått på bibliotekets aktualitet samt 

hur uppdaterat det är. Ett skolbibliotek samt dess bok- samt medie-samling bör vara 

aktuellt och relevant.  

Den tredje  faktorn  är  tillgänglighet  av  böcker  och  medier  så  att  eleverna  har 

tillgång till material när de behöver det. Ett bibliotek ska inte bara ha tillgång till många 

olika medier utan de ska finnas tillgängliga för alla elever så att de kan bli hittade och 

plockas fram. Tillgängligheten påverkas och bestäms av skolbibliotekspersonalen som 

kan leda, inspirera och visa eleverna till de böcker eller medier de söker. Här ingår även 

att eleverna under hela skoldagen har tillgång till skolbiblioteket (Kungliga biblioteket, 

2012:10). 

Vad som kan kallas för ett skolbibliotek är alltså beroende av var man väljer att 

sätta  den  nedre  gränsen  för  dess  funktion,  resurser  och  tillgänglighet  samt  även 

beroende av hur hög ambitionsnivå man har samt var man vill  sätta kraven. Utöver 

paragrafen i skollagen som säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek finns 
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det idag enligt skollagen inga andra högre krav. Ifall skolbiblioteket ska fungera som en 

resurs bör dock alla tre delarna vara uppfyllda (Kungliga biblioteket, 2012:10).  

Enligt Kungliga bibliotekets undersökning från 2012 lever endast få skolbibliotek 

upp till den fulla rollen som en pedagogisk resurs och ofta ses skolbiblioteket skild från 

övriga undervisningen på skolan (Kungliga biblioteket, 2012:22). För att skolbiblioteket 

ska kunna fungera som en effektiv pedagogisk resurs bör de flesta av följande kriterier 

vara uppfyllda (Kungliga biblioteket, 2012:29):

• Skolbibliotek undervisar elever i informationssökning,

• undervisar eleverna i källkritik,

• ordnar läsfrämjande aktiviteter,

•  fjärrlånar vid behov,

• planerar medieinköp tillsammans med lärarna,

• deltar i planeringmöten med lärarna,

• gör insatser för elever med lässvårigheter,

• hjälper med nivåanpassat material för skolarbetet,

• hjälper med nivåanpassat material för läsning utanför skolarbetet.

De skolor där skolbibliotekets personal gör många av de ovanstående punkterna 

har i medeltal något högre betygsmedelvärde i avgångsklasserna (Kungliga biblioteket, 

2012:29). 

Kungliga biblioteket kom i en undersökning 2012 fram till att hälften av landets 

elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek, vilket inte går ihop med den nya 

skollagen (2011) som säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. 71% av 

alla skolenheter har (2011) tillgång till skolbibliotek. I undersökningen från 2008 var 

denna  siffra  61% (Kungliga  biblioteket,  2012:14).  På  många  skolbibliotek  är  dock 

tillgången till funktioner och resurser bristfälliga och kan därför ha svårt att fungera som 

en pedagogisk resurs. Därtill  kommer att  många skolbibliotek kan vara obemannade 

vilket är en fjärdedel av de skolenheter som har tillgång till ett skolbibliotek. Detta gör 

att  biblioteken kan vara  ständga merparten  av dagen p.g.a.  personalbrist  och endast 

öppnas  med  en  nyckel  via  en  lärare.  Detta  gör  att  eleverna  inte  får  tillgång  till  

undervisning om informationssökning eller källkritik (Kungliga biblioteket, 2012:4). 

När det gäller samordningen av skolbibliotek med den övriga undervisningen är 

enligt  Kungliga  bibliotekets  undersökning  det  av  stor  vikt  att  lärare  informerar 
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skolbibliotekspersonal så att skolbiblioteket ska kunna bistå elever med olika material 

som är  relevant  för undervisningen.  I  undersökningen framkom även att  fyra av tio 

skolenheter  har  ett  sådant  samarbete  där  skolbibliotekens  personal  deltar  i 

planeringsmöten och/eller planering av inköp i form av böcker eller medier. I denna 

siffra finns dock även lärare som själva står för underhållet av deras skolbibliotek därav 

”samarbetet”  (Kungliga  biblioteket,  2012:22).  Det  är  endast  26% av  3350 svarande 

skolenheter  där  skolbiblioteks  personalen  undervisar  eleverna  i  källkritik  enligt 

undersökningen,  och  många  tycker  att  detta  ansvar  samt  undervisning  om 

informationssökning ligger hos lärarna (Kungliga biblioteket, 2012:23).

3.4 Skolbibliotekarien

En skolbibliotekarie ser till att bibliotekets innehåll blir sökbart via en databas samt att  

han/hon sorterar ut gammalt material och beställer nytt. Bibliotekarien kan söka stoff åt 

läraren på dess uppdrag så att läraren har tid till pedagogiken. Bibliotekarien ser till att  

alla de böcker, tidsskrifter etc. finns som behövs för de olika ämnena under årets gång. 

En  bibliotekarie  kan  fräscha  upp ett  skolbibliotek  som t.ex.  att  liva  upp det  gamla 

bokrummet till ett förmedlande centrum för böcker, tidningar och annan media. Ifall 

skolbibliotekarien är intresserad av eleverna och utåtriktad kan det betyda mycket för 

mötet mellan lärare, elever och skolbibliotekarier. Det är viktigt att skolbibliotekarien är 

tillmötesgående och visar eleverna respekt vilket gör att skolbibliotekarien i sin tur får 

behövande respekt av eleverna (Molinder, 2006:2).

I USA har lärarbibliotekarier betäckningen mediaspecialister medan de i Sverige 

ofta  inte  har  samma upplyftande titel  och ofta  behandlas  som om de  vore  onödiga 

(Skola  och  bibliotek,  1993:14).  Nilsson  nämner  att  yrkesrollen  som  bibliotekarie  i 

Sverige  ofta  är  oprecis,  otydlig och kravlös  och ofta  krävs  det  inte  att  man har  en 

utbildning för att kunna leda och ta hand om ett bibliotek. Även att måldokument för 

biblioteksverksamhet saknas samt utvärdering och analys gör att läget förvärras. Ofta 

kan bibliotekarier känna sig osäkra på vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet vilket 

förstärks genom att många bibliotekarier är ensamma och saknar en ledning. Ofta utför 

bibliotekarier endast de mest nödvändiga uppgifterna som att låna ut böcker och försöka 

hålla ordning på elever och material (Nilsson, 2007:36). Därför borde man satsa mer på 

samordningen  på  lärar-  och  bibliotekarieutbildningarna  så  att  biblioteksorienterade 

kurser  ges  på  lärarutbildningarna  samt  att  kurser  ges  i  pedagogik  på 
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bibliotekarieutbildningarna.  På  så  sätt  skulle  man  kunna  få  ihop  både 

bibliotekskompetens  och  pedagogisk  kompetens  (Sjökvist,  2004:22f.). 

Skolbibliotekarien skulle på så sätt även vara pedagogisk intresserad när hon utför sina 

uppgifter  och som ser  biblioteket  som ett  av  de verktyg som skolan  har  för  att  nå 

läroplanens  mål,  skriver  Molinder.  En pedagogisk  bibliotekarie  behövs  då  en  lärare 

satsar på det undersökande arbetssättet med sina elever.  Skolbiblioteket hjälper även 

läraren genom att beställa in böcker som behövs för ett visst projekt samt att denne kan 

ge tips i planeringsstadiet som t.ex. att han borde ändra ämne eller inriktning ifall inte 

rätt material finns tillgängligt på skolbiblioteket (Molinder, 2006:9ff.).  

  

3.5 Samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarien

Samarbetet mellan läraren och skolbibliotekarien kan variera och skilja sig mellan olika 

ämnen och projektarbeten och undervisningens utformning. Samarbetet  kan se ut på 

olika sätt t.ex. att båda är medvetna om vad den andra arbetar med samt att man kan få 

råd av varandra. Sedan finns det även ett närmare samarbete där först läraren undervisar 

i klassrummet för att sedan bibliotekarien kan ta över i biblioteket för att handleda och 

lära ut informationskompetens. Sedan finns det även samarbetsgraden där båda planerar, 

tar lika stort ansvar och utför lektionerna tillsammans. Utbytet på denna grad är dock 

fortfarande  sällsynt  i  Sverige  och  det  finns  ingen  tradition  av  ett  sådant  samarbete 

mellan lärare och bibliotekarier (Nilsson, 2007:38). 

Unescos  riktlinjer  menar  att  lärare  och  bibliotekarier  samarbetar  för  att 

(IFLA/UNESCO, 2004:12):

• utveckla, handleda och utvärdera elevernas inlärning i alla ämnen,

• utveckla och utvärdera elevernas informationsfärdigheter och 

informationskunskap,

• utveckla lektionsplaner,

• förbereda och genomföra särskilda projektarbeten,

• utveckla läromiljön,

• förbereda och genomföra läsprogram och kulturaktiviteter,

• integrera IT i läroplanen,

• förmedla skolbibliotekets betydelse till elevernas föräldrar.
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Resultaten  från  en  forskning  som  gjordes  i  USA  visar  att 

skolbiblioteksverksamheten  främjar  elevernas  lärande  ifall  bibliotekarien  undervisar 

eleverna  i  informationskompetens,  lärare  och  bibliotekarier  samarbetar  samt  att 

bibliotekarien stödjer och bistår läraren med undervisningsunderlag samt på olika sätt 

ger stöd och handledning till lärarna (Nilsson, 2007:31). En annan undersökning från 

Colorado (2000) kom fram till att elevers studieresultat ökar i relation med hur många 

timmar bibliotekarien lägger ner på att samarbeta tillsammans med läraren genom att 

planera undervisningen tillsammans, ta fram undervisningsmaterial, undervisa eleverna 

i informationskompetens, handleda och hjälpa elever m.m. Denna studie visar att väl 

fungerande skolbibliotek  med utbildad  och  kompetent  personal  är  en  mycket  viktig 

pedagogisk resurs för elevernas lärande och utveckling (Nilsson, 2007:33).

Ett väl utvecklat bibliotek ställer höga krav på lärarna och gör att de måste vara 

mer  engagerade  men samtidigt  kan  det  också sänka läromedelskostnaderna  samt  att 

varje elev ges den möjligheten att kunna lära på det sätt som er bäst för eleven. Alla har 

och ska ha rätt till kunskap samt dess tillgång vilket alla kan få via biblioteket utan att  

behöva köpa alla studie eller kursböcker (Skola och bibliotek, 1993:3). Ett väl utvecklat 

och fungerande skolbibliotek kan även bidra med att skolan samt dess elever tillägnar 

sig ett djupinriktad lärande istället för ett ytinriktad samt att eleverna lär sig hur man lär 

på bästa sätt och genom vilka metoder (Skola och bibliotek, 1993:5). Ett djupinriktad 

lärande innebär:

• att förstå att kunskap är föränderlig och utvecklingsbar

• att veta när man behöver ta reda på och lära sig något nytt

• att reflektera över vad man redan vet eller att bestämma sig för hur man skall gå 

till väga för att ta reda på mer

• att  kunna  söka  och  finna,  värdera,  bedöma,  analysera  och  dra  slutsatser  av 

insamlad information

• att kunna presentera det man lärt sig för andra. (Skola och bibliotek, 1993:6ff.)

Ifall  elever  har  ett  undersökande  arbetssätt  med  hjälp  av  bl.a.  skolbiblioteken 

krävs  det  även  kvalificerad  material,  lärare  och  bibliotekarier  som  kan  hjälpa  och 

handleda eleven. Lärarna måste lära eleverna att kritisk reflektera över det innehåll de 

stöter på. Det gäller att undvika att läromedlet styr för mycket samt att eleverna kommer 
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i  kontakt  med ett  varierat  material  och olika  källor  som är  noga planerat  av  lärare 

tillsammans med bibliotekarien (Skola och bibliotek, 1993:6ff.). 

4. Syfte och frågeställningar

Syftet  med detta  arbete  är  att  undersöka hur  bibliotek  kan fungera som en resurs  i 

skolans  undervisning  och  då  med  speciellt  fokus  på  geografiundervisningen  på 

gymnasieskolan. 

Uppsatsens huvudfrågeställningar är:

• Vad innebär ett samarbete mellan geografilärare och bibliotekarier och vad kan 

båda parter få ut av det?

• Hur kan man integrera biblioteket som pedagogisk resurs i 

geografiundervisningen?

• Vilket material och vilka källor tillhandahåller biblioteket till 

geografiundervisningen och vad tycker bibliotekarierna hur geografilärarna ska 

utnyttja skolbiblioteket i sin undervisning? 

5. Metod 

För att besvara syftet och frågeställningarna har jag gjort en litteraturstudie och utfört 

kvalitativa  samtalsintervjuer  med  bibliotekarier  på  några  folkbibliotek  samt  några 

utvalda skolbibliotek på gymnasier. De skolbibliotek jag undersökt är Celsiusskolans, 

Fyrisskolans,  GUC:s  och  Katedralskolans  bibliotek  och folkbiblioteken  är 

Eriksbergsbiblioteket, Gränbybiblioteket och Stadsbiblioteket.

I  varje  bibliotek  intervjuades  minst  en  bibliotekarie  för  att  få  tillgång  till 

information. Intervjun med bibliotekarierna inleds med att de ska presentera sig själva 

samt att säga vilken utbildning de har, vilka uppgifter de har på biblioteket, hur länge de 

arbetat i yrket m.m. Strukturen på intervjuerna samt i vilken följd jag ställde frågorna 

bygger  på fyra övergripande punkter,  hela intervjuguiden med alla frågor finns som 

bilaga:

1. Samarbetet mellan biblioteket och lärarna.

2. Bibliotekens pedagogiska och handledande ansvar för geografiundervisningen 

och undervisningen på skolan i allmänhet.

3. Bibliotekets integration i geografiundervisningen och skolans 
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undervisningverksamhet. 

4. Källor och material som biblioteket tillhandahåller för skolans 

undervisningverksamhet och till geografiundervisningen.

5.1 Reflektioner över metoden

För  att  besvara  mina  frågeställningar  har  jag  använt  mig  av  den  kvalitativa 

forskningsintervjun  som bygger  på  samtal  med  personer  som har  kunskap  om mitt 

forskningsämne.  Den  kvalitativa  samtalsintervjun  söker  förstå  världen  från 

undersökningspersonernas synvinkel för att sedan utveckla mening ur deras erfarenheter 

(Kvale, 2009:17). Samtal är ett gammalt sätt att skaffa sig systematiskt kunskap (Kvale, 

2009:23).  Ett  samtal  eller  en intervju kan leda till  nya insikter  för båda parter,  och 

intervjupersonen kan t.ex.  under intervjuns lopp komma att förändra sin beskrivning 

eller uppfattning om ett visst tema i och med att kunskap produceras i samtalets gång 

och kan ge nya synvinklar.

Mer specifik har jag använt mig av en halvstrukturerad intervju som liknar ett 

vardagssamtal, men som även har ett syfte och inbegriper en specifik teknik nämligen 

att den är halvstrukturerad. Detta innebär att den varken är ett öppet vardagssamtal eller 

ett slutet frågeformulär utan den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa 

teman och som kan innehålla olika förslag till frågor. Intervjun fokuseras således på ett 

bestämd tema och är varken strängt, strukturerad med standardiserade frågor eller helt 

normativ. Samtalet spelas in på band och skrivs sedan ut. Den utskrivna texten utgör det 

material  som  sedan  blir  föremål  för  analysen  som  försöker  förstå  temat  ur 

undersökningspersonens  eget  perspektiv  med  hjälp  av  beskrivningar  från 

intervjupersonens  värld  (Kvale,  2009:43-44).  Intervjupersonens  uttalanden  är  ibland 

mångtydiga och ett påstående kan tolkas på olika sätt samtidigt som personen kan göra 

skenbart motsägelsefull uttalanden under intervjun. Den kvalitativa forskningsintervjun 

har inte som mål att komma fram till entydiga och kvantifierbara innebörder hos de 

teman som står i fokus. Det blir intervjuarens uppgift att så långt det är möjligt klargöra 

de ibland mångtydliga och motsägelsefulla uttalanden (Kvale, 2009:47).

I  intervjun  använde  jag  mig  av  ledande  frågor  (se  bilagan).  Kvale  menar  att 

tvärtemot vad människor tror så lämpar sig den kvalitativa forskningsintervjun särskilt 

väl för att ställa ledande frågor i syfte att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar 

och  verifiera  intervjuarens  tolkningar.  Ledande  frågor  behöver  således  inte  minska 
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intervjuers  reliabilitet,  utan  många kan i  stället  öka  den.  Det  avgörande är  inte  om 

intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, utan vart de leder, om de kommer 

att leda till ny, vederhäftig och värdefull kunskap (Kvale, 2009:188-189).

När man har utfört intervjuerna och har all data som man har analyserat uppstår 

frågan  om  datans  validitet  och  reliabilitet  d.v.s.  hur  sann  och  giltig  den  är  samt 

riktigheten och styrkan i  de intervjupersonernas yttranden. Validiteten syftar i  denna 

uppsats på ifall  den data som jag samlat in verkligen besvarar mina frågeställningar 

medans reliabiliteten avser den använda metodens hållbarhet och pålitlighet d.v.s.  är 

forskningsresultaten tillförlitliga. Reliabiliteten ställer också frågan om ett resultat kan 

reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare.  Ett giltigt argument ska vara 

hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande (Kvale, 2009:263-264).  Ju 

strängare  falsifieringsförsök  som  ett  påstående  har  överlevt,  desto  mer  valid  och 

tillförlitligt är kunskapen (Kvale, 2009:266).

Datan som jag fick fram genom intervjuer med bibliotekarier belyser väl mina 

frågeställningar och den kan väl användas för att stödja mina slutsatser. I mitt fall var 

bibliotekarier det enda rätta sättet att komma åt kunskap eftersom att de är bibliotekens 

personal som har den insikt jag har velat komma åt i denna uppsats. 

5.2 Urval 

När jag började planera inför intervjustudien kom frågan upp hur många bibliotekarier 

jag  skulle  intervjua  och  hur  många  intervjupersoner  jag  skulle  behöva.  Man  ska 

intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad  man behöver veta d.v.s. 

antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Antalet personer 

tenderar i kvalitativa intervjustudier att antingen vara för litet eller för stort. Om antalet 

är för litet blir det svårt att generalisera och omöjligt att pröva hypoteser om skillnader 

mellan grupper eller att göra statistiska generaliseringar. Om antalet är för stort går det 

inte att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale, 2009:129). 

Jag planerade att intervjua minst åtta bibliotek samt deras bibliotekarier för att få 

ett tillräckligt stort urvalsmaterial till analysen. I praktiken var det sedan två bibliotek 

som tackade nej på grund av att  de menade att  de inte hade tillräckligt material för 

ämnet geografi eller att deras tillhörande gymnasium inte undervisade geografi. Till slut 

intervjuade  jag  fyra  gymnasiebibliotek  som  låg  intill  ett  gymnasium  där  geografi 

undervisades och tre stadsbibliotek som låg intill ett eller flera högstadier.
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5.3 Etiska överväganden

När man har spelat in intervjun och ska skriva ut den är det viktigt att tänka över de 

etiska problem som kan finnas  i  samband med intervjuer d.v.s.  att  de kan behandla 

känsliga ämnen. Därför är det alltid viktigt att tänka på de intervjuade personernas eller 

institutioners  konfidentialitet  (Kvale,  2009:203).  Innan  en  intervju  ska  intervjuaren 

fråga ifall det är okej att spela in den samt ifall det är okej att de intervjuade personerna 

nämns i den slutgiltiga uppsatsen eller studien. Ifall materialet som framkommit genom 

intervjun är känslig bör man redan i utskriftstadiet dölja intervjupersonernas identitet. 

Det är intervjupersonen som har ansvar för det inspelade materialet, så att det förvaras 

försiktigt och att det inte kan hamna i fel händer (Kvale, 2009:204). 

Jag  hade  inga  problem angående  konfidentialiteten  och  mina  intervjupersoner 

godkände inspelningen av intervjun samt publiseringen av deras namn. I mitt fall var 

det  inget  större  problem,  eftersom  att  intervjupersonerna  representerar  ett  specifikt 

biblioteket som ofta tillhörde ett gymnasium samt att jag inte försökte utreda ett känsligt 

ämne. Många av intervjupersonerna var snarare glad att få vara med och kunna yttra sig 

och tacksamma över att någon utförde en sådan studie.  

Man bör  även ha  i  åtanke  att  talspråk  och skriftspråk  skiljer  sig  åt.  När  man 

skriver  ut  en  intervju  från  talspråk  till  skriftspråk  kan  texten  låta  enkel, 

osammanhängande  eller  till  och  med  förvirrad,  viket  kan  vara  kränkande  när 

intervjupersonen läser studien (Kvale, 2009:204). När jag gjorde min utskrift stötte jag 

på väldigt få av dessa problem eftersom att samtliga intervjupersonerna talade tydligt o 

sammanhängande. I visa fall har jag dock i utskriften gjort små ändringar eller gjort den 

mer korrekt och t.ex. tagit bort enstaka ord som inte passar i den skrivna texten.  

5.4 Intervjusituation 

För att utföra intervjuerna på de olika biblioteken började jag med att söka kontakt med 

bibliotekarierna via telefon eller email. De flesta kunde och ville ställa upp direkt. De 

flesta intervjuerna hölls på biblioteket där vi satte oss i ett enskilt hörn eller gick till ett  

enskilt rum där vi kunde prata ostört.  I början av intervjun nämnde jag kort de fyra 

övergripande punkterna från intervjuguiden så att bibliotekarierna fick information om 

den tematiska och övergripande strukturen av hur intervjun skulle gå till samt i vilken 

följd frågorna skulle behandlas. Efter att ha introducerad bibliotekarierna började jag 
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spela in samtalet samt bad dem att presentera sig själva. Under intervjun använde jag 

mig av intervjuguiden för att hålla koll på frågorna samt intervjuns struktur. Jag försökte 

alltid vid varje intervju att ställa frågorna i samma ordning så att det skulle bli lättare att 

utvärdera den inspelade intervjun. Jag hade planerat vissa följdfrågor som jag kunde 

ställa  ifall  bibliotekarien  gav  korta  svar  eller  ifall  de  var  mindre  beskrivande. 

Bibliotekarierna  kunde  komma in  på  en  fråga  som jag  egentligen  hade  tänkt  ställa 

senare och en del frågor behövde jag ställa spontant. Jag försökte skränka in frågorna på 

geografiämnet  samt  ställa  frågorna  så  att  de  intervjuade  bibliotekarierna  tog  upp så 

många konkreta exempel från just geografilärare och deras samarbete med biblioteken. 

Ofta kom bibliotekarierna  automatisk in på konkreta exempel och berättade länge och 

detaljerad och beskrivande utan att jag behövde ställa följdfrågor. 

Enligt Kvales teori kan vissa intervjupersoner tyckas vara bättre än andra. Goda 

intervjupersoner  är  samarbetsvilliga och välmotiverade,  de är  vältaliga och kunniga. 

Den ideala intervjupersonen existerar inte och olika personer är lämpliga för olika typer 

av intervjuer (Kvale, 2009:181). Alla personer jag intervjuade var samarbetsvilliga och 

ville gärna ställa upp på en intervju. De gav långa och innehållsrika svar på mina ställda 

frågor och det märktes att de var kunniga och var insatta i det ämne som jag tänkte 

undersöka.   

Under intervjun användes en MP3-spelare som har röstinspelningsfunktion. Jag 

utförde inga anteckningar under intervjun utan förlitade mig på att allting skulle spelas 

in och fungera felfritt. Efter intervjun förde jag över ljudfilen till en dator för att kopiera 

och  säkra  materialet.  Jag  använde  programmet  Express  Scribe  för  att  transkribera 

intervjuerna. De färdiga nedskrivna intervjuerna analyserades för att besvara uppsatsens 

syfte och delar av intervjun användes som citat när innehållet var tillräckligt belysande 

och beskrivande.    

Att skriva ut intervjuer är en tolkande process där man måste vara medveten om 

skillnaderna mellan den muntliga och skriftliga språket. Utskriften är en översättning 

från ett muntligt till ett skrifligt språk och slutresultatet bygger på en rad bedömningar 

och  beslut  som gjordes  på  vägen.  Enligt  Kvale  är  att  översätta  att  förråda.  (Kvale, 

2009:194-195). Utskriften av en intervju är en fråga om tolkning och olika utskrifter är 

konstruktioner  av olika  världar,  som var  och en  är  tänkt  att  stämma med tolkarens 

särskilda teoretiska antaganden. Den korrekta valida utskriften finns inte och det finns 

ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. Utskriftens form måste 
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alltid vara anpassad utifrån syftet (Kvale, 2009:202).

6. Resultat och analys

I den här delen utvärderas och presenteras intervjuerna med bibliotekarierna från  fyra 

skolbibliotek samt tre folkbibliotek.  Detta kapitel är strukturerad efter, och bygger på, 

fyra övergripande teman. Första temat som behandlas är samarbetet mellan biblioteket 

och  lärarna,  sedan  kommer  bibliotekens  pedagogiska  och  handledande  ansvar  för 

geografiundervisningen,  vidare  kommer  bibliotekets  integration  i 

geografiundervisningen och till slut källor och material som biblioteket tillhandahåller 

till geografiundervisningen.

6.1 Samarbetet mellan de undersökta skolbiblioteken och skolan

För att ett samarbete ska kunna uppstå mellan bibliotek och skola måste ett bibliotek 

först och främst besökas av lärare. På alla fyra undersökta skolbiblioteken söker lärare 

upp  biblioteket  för  att  söka  och  komma  åt  information  till  sin  undervisning.  På 

Fyrisskolans bibliotek tycker bibliotekarien Jessica Sjögren att det sker mer och mer att 

lärare kommer till biblioteket för att leta material till sin undervisning och det kommer 

flera lärare per dag som väljer att sätta sig i biblioteket för att söka material eller t.ex. 

handleda elever. Anledningen enligt henne är att de har lärt sig att använda databaserna 

samt att de vet vad som finns på biblioteket. Speciellt lärare från samhällsvetenskapliga 

ämnen och svenska är de som besöker biblioteket mest medans lärare i matematik och 

fysik enligt henne av naturliga skäl inte besöker biblioteket så ofta. Även lärare inom 

geografi  kommer  till  biblioteket  och  det  finns  framförallt  en  lärare  i  geografi  som 

väldigt flitigt besöker biblioteket. 

Även bibliotekarien Tony Melander på GUC:sbibliotek tycker att deras bibliotek 

besöks  flitig  av  både  lärare  och elever.  Enligt  Tony Melander  besöker  oftast  lärare 

biblioteket för att de behöver förbereda uppgifter inför lektioner eller för att förbereda 

tillsammans med honom och eleverna i sin tur kommer för att komma åt databaser eller 

för  att  komma  åt  källor.  På  Celsiusskolan  är  det  många  lärare  som  kommer  till  

biblioteket  för  att  söka  efter  litteratur  till  sin  undervisning.  Detta  ska  enligt 

bibliotekarien Åsa Matsson på Celsiusskolans bibliotek bli ännu bättre i och med att 

skolan  satsar  på  nya  programlag  som  ska  syfta  till  att  samarbetet  mellan  lärare 

sinsemellan och samarbetet med biblioteket ska fungera bättre. Åsa Matsson poängterar 
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att samarbetet idag funkar med vissa lärare men att det inte har nåt fram till alla lärare 

hur viktigt skolbiblioteket är för undervisningen.

Alla fyra undersökta skolbibliotek har många besökare och elever söker ofta och 

flitigt upp biblioteken. Det är dock inte bara eleverna och lärare utan även besökare 

utifrån som söker sig till biblioteken. Genomsnittet på de två skolbiblioteken som har 

besöksräknare  (Fyrisskolans  och  Celsiusskolans  bibliotek)  ligger  på  600  respektive 

1300 besökare per dag. I dessa tal  ingår både elever, skolans personal och besökare 

utifrån. 

Ingen  av  de  fyra  skolbiblioteken  har  en  speciell  kontaktperson  som  sköter 

kontakten  med skolan  men  elever  och  lärare  söker  upp kontakten  till  bibliotekarier 

eftersom att  alla känner  till  bibliotekarierna.  Det är  oftast  den bibliotekarien som är 

tillhands som kontaktas, enligt Åsa Matsson. Även Celsiusskolansbibliotek har ingen 

kontaktperson  utan  bibliotekarierna  ser  till  att  de  syns  mycket  på  skolan  för  att 

därigenom ha mycket kontakt med lärare och personal. 

Vi går ut och söker upp lärare och är med på många delar på skolan där man träffar  
lärare och det får man ju se till och vara. Och gå till arbetslagen och vara med där och  
då snappar man ju upp en del.  Men vi  har jobbat  här så länge så man stöter  ju på 
varandra både här och i korridoren men ingen kontaktperson nej (Åsa Matsson).

På GUC finns  det  enligt  Tony Melander  ett  stort  samarbete  mellan  skola  och 

biblioteket. Tony Melander förklarar att han är med i den pedagogiska planeringen samt 

i planeringen av större projekt.

Ja, det finns ett stort samarbete. Dels är jag med i den pedagogiska planeringen i stort; 
vilka delar ska eleverna handledas och undervisas i när det gäller informationssökning, 
källkritik och läsning. Jag är också med i planeringen av projekt och längre arbeten. Då  
gäller  det  främst  med  vilka  bitar  jag  kan  bidra  med  i  elevernas 
informationssökningsprocess (Tony Melander).

Tony Melander förklarar vidare att han bidrar med idéer hur läraren kan lägga upp sitt 

projekt och att han utför föreläsningar och lektioner i informationssökning. Vid sådana 

föreläsningar går han t.ex. igenom vad ska man tänka på när man söker information, 

vilka  steg  är  lämpliga  att  ta  i  vilken  ordning  för  att  få  ut  mesta  möjliga 

informationsinhämtning samt att  eleverna lär  hur de ska värdera den information de 

hittar  d.v.s.  kunna  reflektera  och  dra  slutsatser.  Han  lär  elever  även  bl.a.  hur  man 

presenterar ett arbete.

Jag är också med i planeringen av hur eleverna presenterar sina uppgifter och håller 
ibland handledning i olika sätt att presentera ett arbete så att mesta möjliga kommer 
åhörarna till godo (Tony Melander).
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För  att  ett  samarbete  mellan  skolbiblioteket  och  lärarna  kan  fungera  på  bäst 

möjliga sätt ska lärarna alltid ha koll på bibliotekets källor. Jessica Sjögren menar att 

läraren ska veta vilka möjligheter han/hon har i och med ett samarbete med biblioteket 

för att  kunna hålla  sig uppdaterad i  ämnet.  Läraren borde alltid föra en dialog med 

bibliotekarien och säga till när de kör igång med ett nytt arbete, ämne eller tema så att 

de kan berätta ifall de har något som läraren kan behöva i sitt ämne eller att läraren 

kommer med inköps förslag på böcker eller material som de tycker måste finnas på 

biblioteket. Tony Melander tycker att lärare borde ställa krav på biblioteket att de ska 

tillhandahålla både expertis i informationssökning och källkritik. 

Det ska enligt bibliotekarien Kerstin Vitalis på Katedralskolansbibliotek vara helt 

självklart att starta ett ämne eller ett tema i biblioteket tillsammans med läraren d.v.s. att 

biblioteket är utgångspunkten för planering och uppstarten av ett visst ämne eller arbete. 

Hon tycker att det är viktigt att en bibliotekarie i ett samarbete är med från början i 

undervisningsplaneringen.  Även  bibliotekarien  Mikael  Vikman  på 

Celsiusskolansbibliotek menar  på att  biblioteket  ska vara med i  lärarens  planeringar 

redan från början så att biblioteket kan påminna och visa vilka möjligheter som finns i 

samband  med biblioteket  och  var  de  kan  börja  läsa  in  sig  på  ämnet.  Viktigt  är  att  

eleverna hela tiden ser att bibliotekarierna är några som går att räkna med och få hjälp 

ifrån. Det är viktigt att bibliotekarierna vet vad det är för ämne som eleverna jobbar med 

då de kommer till biblioteket och behöver hjälp. Läraren ska diskutera och planera med 

biblioteket så att bibliotekarierna vet vad som tematiseras i undervisningen så att de 

sedan kan anpassa biblioteksverksamheten ut efter det. Åsa Matsson tycker att deras 

bibliotek ska vara till för lärarna och eleverna vilket dock enligt henne inte alla lärare 

har förstått.

Vid ett djupt samarbete är bibliotekarien med från början när uppgiften planeras 

tillsammans med läraren och enda till slutet då uppgiften presenteras av eleverna och 

sedan utvärderas av läraren och bibliotekarien, förklarar Mikael Vikman. Ett exempel på 

ett  djupt  samarbete mellan  lärare  och skolbibliotek  kan man hitta  på Celsiusskolan. 

Uppgiften  som eleverna  ska  göra  är  att  läsa  en  bok  om t.ex.  miljökatastrofer  som 

bibliotekarien  tillsammans  med  läraren  väljer  ut,  eleverna  ska  sedan  göra  en 

bokpresentation samt hitta fakta om miljökatastrofer. Bibliotekarien kan då vara med 

under arbetets gång och handleda elever och hjälpa dem hitta information samt även ha 
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en  visning  om informationssökning.  Eleverna  kan  sedan  i  t.ex.  biblioteket  redovisa 

bokpresentationen samt sina presentationer. Efteråt utvärderar och diskuterar läraren och 

bibliotekarien resultaten. Det är ett bra samarbete som fungerar och som alla vinner på, 

förklarar Mikael Vikman och Åsa Matsson.

Det känns som att alla lärare vinner på ett samarbete och lärarna kommer ju tillbaka  
också.... Så visst sådant vill man ju ha mer av (Åsa Matsson).

Hur  samarbetet  kan  fungera  mellan  ett  skolbibliotek  och  skolan  på  ett  enkelt  sätt 

förklarar Mikael Vikman vidare med hjälp av ett annat exempel:

Om man tar som exempel femminuters metoden som man kan göra när eleverna ska 
börja med ett nytt ämne så presenterar läraren det och så kommer vi in fem minuter på 
lektionen och talar om var man kan söka information. Då har eleverna en jätte bra start  
och det rör ju lärarna också ifall de inte visste om det. Så kan de ju höra det samtidigt.  
Sådana enkla grejjer men det är bara det att man måste tänka på det som lärare (Mikael  
Vikman). 

Kerstin Vitalis nämner ett  konkret exempel på hur hon som bibliotekarie samarbetar 

med en geografilärare.  Hon förklarar  att  det ofta  är  upp till  läraren ifall  det blir  ett 

samarbete och att det är upp till geografilärarna att boka in sig på biblioteket.

Jag har en väldigt aktiv biblioteksbesökare som är ämnesansvarig för geografi. Vi har ett 
tema med t.ex. Uppsala varje år som vi samarbetar kring. Nu är det sådana sjöar..... men 
det finns inget fast i att jag går ut och informerar i geografi utan allt handlar ju om ifall  
läraren kommer till mig (Kerstin Vitalis).

Ett  samarbete  och att  lärare  jobbar  ämnesöverskridande kan enligt  Mikael  Vikmans 

utsago vara tidsbesparande för läraren och elever eftersom att man kan dela på bördan. 

Mikael Vikman förklarar att lärare måste komma över en tröskel och börja samarbeta. 

När de väl använt biblioteket en gång så kommer de ofta tillbaka och andra gången tar 

planeringen betydligt mindre tid. Ofta räcker det med fem minuter för att planera och 

hitta det material som lärare kan ha användning av.

På frågan ifall bibliotekarierna känner att deras biblioteksverksamhet är en del i 

skolorganisationen kom det fram olika och skilda svar. På Fyrisskolansbibliotek är de 

positivt och Jessica Sjögren säger att deras bibliotek är en del i skolorganisationen: 

Absolut mer och mer det har verkligen låsnat på den här skolan och man behöver aldrig 
känna att man bara är här för att stämpla böcker utan det är verkligen en jätte viktig del  
för att de ska kunna göra färdigt sina fördjupnings arbeten osv (Jessica Sjögren).

Medan Kerstin Vitalis på Katedralskolansbibliotek tycker att biblioteket som plats är 

integrerad men inte verksamheten. Hon önskar mer samarbete mellan biblioteket och 

skolorganisationen.  Bibliotekarierna  på  Celsiusskolansbibliotek  tycker  att  de  är 
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integrerade och att det fungera bra men att man inte har nått alla lärare än. 

6.2 Folkbibliotekens samarbete med skolan

Folkbiblioteken är till skillnad från skolbiblioteken i en annan situation när det gäller 

samarbetet  med  skolan.  Folkbiblioteken  är  i  och  med  skolbibliotekslagen  ganska 

inskränkta i samarbetet med skolor samt att de inte integreras i skolverksamheten trots 

att  de  kan  ligga  i  eller  intill  en  skolbyggnad.  Bibliotekarien  Stella  Chriath  på 

Gränbybibliotek  påminner  att  Uppsala  är  en  köp-  och  säljkommun  som  gör  att 

folkbiblioteken blir hindrade av kommunen till att skapa eller utveckla ett samarbete 

mellan folkbiblioteket och skolorna. Man är begränsat av avtalet lägger Stella Chriath 

in. Karin Hjelm som är bibliotekarie på Stadsbiblioteket förklarar närmare.

I Uppsala kommun finns ett centralt skolbiblioteksavtal mellan kulturverksamheten och 
de kommunala grundskolorna som innebär att skolorna köper viss skolbiblioteksservice 
från folkbiblioteken (Karin Hjelm).

Hon förklarar vidare att ifall skolorna vill ha vidare service från folkbibliotek måste de 

köpa det för en extra kostnad som t.ex. lektioner i källkritik. Lärarna kan alltid kontakta 

biblioteken för att få hjälp och stöd med t.ex. litteratur. Karin Hjelm menar dock att 

avtalet  gör  att  biblioteken blir  lite  låsta  i  vilken  service  som de kan bidra  med till 

skolorna.  Denna modell  förklarar  Karin  Hjelm upprättades  då  väldigt  få  skolor  har 

satsat på egen fungerande skolbiblioteksverksamhet. Hon nämner även att denna modell 

inte är den ultimata lösningen eftersom att många skolor kan ha en längre sträcka till  

nästas  bibliotek.  Den  bättre  lösningen  enligt  henne  skulle  egentligen  vara  att  ha 

skolbiblioteket i eller i direkt anslutning till skolan. Hon nämner även att det är väldigt 

få kontakter mellan lärare och bibliotekarier i utformandet av samarbetet och det sker 

mest enbart på ledningsnivå.    

De två folkbibliotek som jag har undersökt i Uppsala har ofta besökare av flera 

olika låg- mellan- och högstadieskolor och därför finns det ett samarbete mellan flera 

skolor. Gränbybibliotek har t.ex. sex till sju skolor i området och de har fullt upp med 

klassbesök på förmiddagarna. Grundskolan har oftast inga egna bibliotek och måste då 

köpa  de  tjänsterna  av  ett  folkbibliotek  i  närheten.  Detta  gör  att  samarbetet  mellan 

folkbibliotek och skolan inte blir lika tät som det kan vara på gymnasieskolorna och 

deras skolbibliotek förklarar Stella Chriath på Gränbybibliotek.

Vårt folkbibliotek är inte integrerad alls i skolan, det är en ren köp- och säljtjänst. Så vi  
är inte med på några möten. 
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På gymnasieskolorna har de ett mycket tätare samarbete. Som folkbibliotek är vi inte till  
en speciell skola och undervisning och det är mindre service men på ett annat sätt större 
till fler skolor (Stella Chriath).

De som besöker folkbiblioteket är flest elever och då oftast hela klasser med en lärare. 

Det kan dock även komma enskilda lärare som vill ha råd med ett tema eller att de 

beställer  en  hel  gruppuppsättning.  Elever  från  gymnasiet  besöker  dock  inte  så  ofta 

gränbybiblioteket eftersom att de inte har nytta av det här biblioteket då de istället tar 

sig in till Uppsala centrum, säger Stella Chriath.

På  frågan  ifall  hon  tycker  att  folkbibliotek  borde  ta  mer  pedagogisk  och 

handledande ansvar svarar  hon att  det  skulle  vara önskvärd men att  de just  nu inte 

betalas av skolledningen samt att de inte är skolbibliotek på riktigt utan att skolan köper 

en halvfärdig tjänst av oss. Hon säger även att hon inte som ensam anställd barn- och 

ungdomsbibliotekarie skulle räcka till.

Jag skulle inte räka till utan då skulle det behövas ytterligare en tjänst. Det skulle vara 
jätte  positivt.  De  betalar  ju  för  det  på  gymnasiet.  Vi  har  däremot  kommunen  och 
politikerna som arbetsgivare (Stella Chriath).

Även bibliotekarien Sanna Barsk från Eriksbergsbiblioteket kommer in på detta 

och påpekar att deras bibliotek bara är skolbibliotek i tio timmar samt att det inte kan ta 

mer handledande och pedagogisk ansvar i nuläget eftersom att skolorna som köper in 

bibliotekstjänster får det de betalar för samt vad skolan har valt att köpa in. Hon tycker 

att den handledande och pedagogiska rollen helt klart mest ligger på läraren samt att 

läraren eller skolan isåfall får köpa in sådana tjänster till biblioteket ifall de vill ha mer. 

Även Eriksbergsbiblioteket har besökare från flera olika skolor och då flest från 

Hågaldalskolan  (låg-  och  mellanstadium)  och  Eriksbergsskolan  (högstadium)  i  vars 

lokaler biblioteket är inhyrd.  Hågadalsskolan har inbokade tider varje vecka då hela 

klasser kommer och besöker biblioteket. Samarbetet med högstadiet säger Sanna Barsk 

är mindre organiserat och där är det mest att lärare kommer för att få hjälp samt att 

elever kommer på raster och fritiden.   

Lite tråkigt att dom (elever och lärare från Eriksbergsskolan) inte kommer oftare 
tycker vi medans Hågadalsskolan är här väldigt ofta (Sanna Barsk).

Sanna  Barsk känner  att  deras  biblioteksverksamhet  inte  är  en  integrerad  del  i 

skolorganisationen  och  hon  nämner  skolbiblioteksavtalet  som inskränker  samarbetet 

mellan folkbibliotek och skolor.
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Nej vi är ganska mycket vid sidan om. Vi har ju ett skolbiblioteksavtal. Det här avtalet  
är väll lite si och så det är ju inte alls tillräckligt för att vi ska vara integrerade och det är  
mer fokus på skönlitteratur och läsning än på informationssökning. Så det är svårt att få 
ett fungerande samarbete med skolan.

Det skulle vara fantastisk att ha ett samarbete överhuvudtaget (Sanna Barsk).

Karin  Hjelm  tycker  att  det  ultimata  vore  om  varje  skola  hade  en  egen 

skolbiblioteksverksamhet  med  kompetenta  och  utbildade  skolbibliotekarier.  Hon 

nämner att en viktig del i skolbiblioteksverksamheten är att stimulera elever inte bara 

till läsning utan till att bli informationskompetenta. 

På  en  skola  med  väl  fungerande  skolbiblioteksverksamhet  samarbetar  lärare  och 
bibliotekarier mycket nära hela vägen från planering till genomförande och utvärdering 
av  undervisningen.  Medier  och  annat  är  också  anpassat  efter  skolans  läroplan  och 
skolans eventuella inriktning och profil (Karin Hjelm). 

Sanna Barsk  tycker att ett fungerande samarbete skulle kunna bidra med mycket 

t.ex. att både bibliotekarier och lärare hade bättre insikt i varandras vardag vilket skulle 

göra att lärare skulle minnas att de faktiskt har ett bibliotek att tillgå samt att lärare 

kunde få bättre service från biblioteket. Hon menar att det är lätt att lärare glömmer bort 

deras bibliotek samt hur det kan fungera som en resurs i undervisningen.

Bara en sådan sak att de får jätte mycket bättre service om dom i förväg kan meddela 
när de kommer och jobbar med t.ex. andra världskriget och då kan vi ta fram lite böcker, 
för om en klass kommer oanmält då har vi inga böcker om andra väldskriget men det  
förväntar sig både lärarna och eleverna hela tiden. Vi kan ju inte ge dem det de vill ha 
om vi inte får någonting att jobba med. Så det är mycket nödlösningar från vår sida. Så 
lite integrerad planering kanske så att vi kunde vara mer på deras planeringsdagar och 
att de kan vara med på våra så att vi hade något att arbeta med (Sanna Barsk).

Ifall biblioteket är integrerad i geografiundervisningen svarar Sanna Barsk: 

Inte alls de kommer ibland och frågar om länder och det är på den nivån, böcker om 
länder och vi visar dem landguiden att söka i men mer än så är det inte (Sanna Barsk).

Geografilärare  borde,  enligt  Sanna  Barsk,  använda deras  bibliotek  mycket  mer  i  sin 

undervisning  eftersom att  de  har  tillgång  till  mycket  material  till  geografi  som de 

antingen  har  eller  kan  låna  in  av  Stadsbiblioteket.  Geografilärarna  skulle  i  större 

utsträckning kunna utnyttja biblioteket och bibliotekariernas kunskaper och färdigheter 

för att eleverna ska få kunskap om källkritik och informationssökning. Stadsbiblioteket 

som kan leverera och låna ut böcker till andra folkbibliotek har idag enligt Karin Hjelm 

geografilitteratur  och  även  annat  material  som  t.ex.  Sveriges  landskap,  om  länder, 

kartböcker, Landguiden, facklitteratur m.m. Stadsbiblioteket har även möjlighet att söka 

och ta fram artiklar om geografi från tidningar och tidskrifter. 

27



6.3 Förbättra samarbetet mellan bibliotek och skolan

Alla skolbibliotek tycker att samarbete mellan skolan och biblioteket kan förbättras och 

alltid fördjupas för att få bättre rutiner i samarbetet i och med att man t.ex. alltid kan 

informera mer om bibliotekets olika tjänster. Användandet av de nya databaserna som 

biblioteket tillhandahåller behöver t.ex. enligt Jessica Sjögrens utsago alltid förklaras för 

lärare då det finns mycket material som de inte fått kläm på. Kerstin Vitalis lägger in:

Det vore väldigt roligt ifall lärarna förstod hur viktigt biblioteket är på ett helt annat sätt  
(Kerstin Vitalis).

För  det  känns  som  att  unga  lärare  som  kommer  hit  har  de  inte  haft  något  med 
skolbibliotek att göra alls. De har inte ens tänkt tanken och fått den kopplingen ens. Och  
många blir väldigt positivt överaskade när de liksom förstår vilka möjligheter som finns  
där. Så där tänker jag väll kanske att man måste gå på dem tidigt när nya lärare kommer 
att visa bibblan och erbjuda och visa vad som finns (Kerstin Vitalis).

Även Jessica Sjögren menar på att nya lärare som kommer till  skolan ofta har 

väldigt lite insikter i vilka möjligheter biblioteket har att erbjuda utan det får de först när 

de kommer till  en skola och bibliotekarien visar för dem. Hon tycker att samarbetet 

skull gå mycket snabbare och smidigare om de redan hade med sig vad de kan kräva av 

ett bibliotek.

Så där skulle jag önska att lärarutbildningen var mera framåt och inser att berätta för 
lärarkandidaterna att här kan ni utnyttja jätte mycket (Jessica Sjögren).

Kerstin  Vitalis  påpekar  att  många  lärare  inte  känner  till  bibliotekets  koppling  till 

undervisningen. Men hon hoppas på att  det blir  bättre i  och med att  biblioteket har 

kommit med i skollagen. 

Det är väldigt tråkigt att det inte finns en tydligare koppling där. 
Jag tycker  ändå att  de  flesta  lärare  som kommer är  någorlunda biblioteksvana men 
många känner inte kopplingen till undervisningen (Kerstin Vitalis).

Även Karin Hjelm på Stadsbiblioteket i Uppsala tycker att man mycket oftare skulle 

tänka på skolbiblioteket och skolbibliotekarier som en resurs i  hela det pedagogiska 

arbetet.  Enligt  henne  skulle  man  idag  mer  behöva  samarbeta  under  hela 

lärandeprocessen från t.ex. planering, genomförande ända till redovisningen. 

Det synsättet är verkligen något jag saknar från skolans sida i dag. Det är nog så att  
bibliotekariekåren uppfattar  skolan som en rätt  sluten värld som det  är rätt  svårt  att  
komma in  i.  Vi  har  många  gånger  "knackat  på"  och  velat  diskutera  mer  ingående 
samarbete men från skolans sida har man inte tyckt att  man haft det behovet (Karin 
Hjelm).
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Mikael  Vikman  nämner  att  fördelen  med ett  samarbete  borde  tas  upp mer  på 

lärarhögskolan i och med att att det inte sker idag på ett bra sätt om det överhuvudtaget 

sker. Ifall det blir ett naturligt inslag i utbildningen blir också samarbetet ett naturligt 

inslag i den skolan man kommer till, enligt Mikael Vikman. 

Åsa Matsson från Celsiuskolans bibliotek säger att samarbetet kan förbättras och 

att lärare måste bli bättre på att säga till innan de börjar med ett nytt ämne vad de arbetar 

med i och med att skolbiblioteket då kan förbereda sig på ett helt annat sätt. Mikael 

Vikman tilläger och nämner ett exempel: 

Det händer ju ofta att eleverna kommer hit med en uppgift och vi vet inte att de ska ha  
det, hade vi vetat om det en vecka tidigare hade vi märkt att det fattas böcker där och att  
det fattas böcker där. En del lärare skickar ändå att det är det här ska vi pyssla med men 
långt ifrån alla. Så där skulle det kunna bli bättre (Mikael Vikman). 

6.4 Skolbibliotekens pedagogiska och handledande ansvar för geografiundervisningen

När  det  gäller  synen  på  bibliotekets  pedagogisk  och  handledande  ansvar  för 

geografiundervisningen  och  undervisning  i  allmänhet  skiljer  det  mellan  de  olika 

skolbiblioteken. 

Enligt  Åsa  Matsson  på  Celsiusskolansbiblioteket  har  de  inget  pedagogisk  och 

handledande ansvar för geografiundervisningen utan det är lärarna som får säga vad 

bibliotekarierna ska jobba med så att  de kan vara beredda och ta fram material  och 

böcker. Åsa Matsson tycker att biblioteket borde ta mer pedagogisk och handledande 

ansvar i samband med att även samarbetet utvecklas och förbättras. 

Jessica Sjögren säger att  det pedagogiska och handledande ansvaret som deras 

skolbibliotek har för geografiundervisningen är en självpåtagen roll och det finns inte 

något formellt ansvar som biblioteket har. 

Det är nog mera en självpåtagen roll än en formell och det finns inget formellt ansvar 
utan det är nog mer att vi känner att man tar på sig det ansvaret i samarbetet med läraren 
(Jessica Sjögren).

Jessica Sjögren skulle vilja ha mer pedagogik på bibliotekarieutbildningen för att vara 

bättre rustat för det handledande och pedagogiska ansvaret som bibliotekarie eftersom 

att hon först i efterhand genom arbetet fick lära sig om hur undervisningen funkar. 

Tony  Melander  från  GUC:sbibliotek  nämner  å  andra  sidan  att  han  arbetar  efter  en 

biblioteksplan, som fastställer  vad eleverna ska kunna när dom går ut åk 3 och han 

nämner  en  rad  med  konkreta  förslag  hur  han  handleder  och  utbildar  eleverna  i 

informations och kunskapssökning.
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Genom  föreläsningar  och  handledning  inom  olika  projekt  och  uppgifter. 
Föreläsningarna tar upp övergripande ämnen såsom informationssökningsprocessen, hur 
man bör fundera kring källor och hur man kritiskt ska behandla sina källor. Upphovsrätt  
brukar också komma med här (Tony Melander). 

Han förklarar vidare att han även handleder elever i hur de kan söka effektivt både i den 

djupa webben och i sökverktyg som t.ex. google. 

Kerstin  Vitalis menar  att  deras  skolbibliotek  tillsammans  med  ämnena  har  ett 

handledande och pedagogisk ansvar för geografiundervisningen vilket hon tycker är en 

självklar del. Hon poängterar att deras bibliotek är ett studiebibliotek och att platserna 

behövs för dem som studerar och som jobbar med skoluppgifter. I och med detta har 

även bibliotekarien ett handledande och pedagogisk ansvar och hon tycker att det är 

viktigt  att  hon lär  eleverna  i  informationskompetens  vilket  hon föredrar  framför  att 

sortera  in  böcker.  Hon  lägger  in  att  biblioteket  borde  ta  mer  pedagogisk  och 

handledande ansvar och hon skulle gärna vilja göra det vilket dock skulle kräva att deras 

bibliotek  hade  tillgång  till  mer  personal.  Samarbetet  skulle  då  fungera  bättre.  Hon 

tilläger att det skulle behöva vara mer självklart att biblioteket tar mycket pedagogisk 

och handledande ansvar. 

På Fyrisskolans bibliotek handleder bibliotekarien ofta elever genom att visa dem 

runt och visa vilka källor eller databaser som just passar för deras ämne. Jessica Sjögren 

förklarar att det behövs mycket repetition och att det inte hjälper att man endast en gång 

undervisar om informationssökning i och med att elever ofta och snabbt glömmer:

Väldigt ofta kommer det en hel klass och man går till de hyllorna där just dom böckerna 
finns i det ämnet för att visa vad som finns att i det ämnen här kan ni använda och visa 
de databaserna. Det finns många databaser och då koncentrerar man sig på vad just det  
här kommer ge er, för man måste om och om igen ta allting dom glömmer bort det är  
innötning (Jessica Sjögren).

Jessica  Sjögren  säger  även att  de  flesta  elever  hela  tiden  behöver  motiveras  till  att 

studera  och  utföra  skoluppgifter,  och  de  behöver  förklaringar  från  läraren  och 

handledning av biblioteket. 

Elever kan få ett papper med uppgifter om det arbete de ska göra och sen kan de ändå 
säga vad ska vi göra jag vet inte, och om man frågar dem: men har du läst pappret så 
svarar de nej.  Många elever är  ganska okoncentrerade så  att  lärarna och biblioteket 
behövs absolut för att hela tiden stötta och också att efter flera lektioner se till att kolla 
hur långt eleverna har kommit så att de inte bara sitter och gör annat (Jessica Sjögren).

Mikael Vikman tar upp ett konkret exempel hur biblioteket kan handleda geografielever 

som söker sig till biblioteket under lektionstid.

Ofta kan elever komma utan lapp och någonting och bara säga ja jag ska ha en bok om 
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städer liksom. Det kan bi väldigt fel ifall man inte är insatt, ifall man är insatt kan man 
snabbt ta fram jo men det är ju det här du ska ha om städer. T.ex. en megastad och fördel 
och nackdel med att det har blivit till en megastad t.ex. ja då visste vi ju det men om de 
bara hade sagt städer så hade det blivit annorlunda information (Mikael Vikman).

6.5 Skolbibliotekens integration i geografiundervisningen 

Skolbibliotekets  användning  samt  integration  i  geografiundervisningen  skiljer  sig 

mellan  de  olika  undersökta  skolbiblioteken.  Jessica  Sjögren  tycker  att  biblioteket 

används och integreras tillräckligt av geografiundervisningen på Fyrisskolan. Hon tar ett 

exempel av en lärarrinna i geografi som använder deras bibliotek väldigt mycket:

Det finns en lärare som har flest geografitimmar och hon är här väldigt mycket och hon  
kommer vad hon tänker göra och hon hör vad vi tycker om det så vi har chans att köpa 
in böcker om vi saknar något så vi hinner förbereda oss. Sedan är hon här med sin klass  
så vi kan vissa dem vad som finns. Vi kan finnas med när någon har kört fast så säger  
hon ja gå till bibliotekarierna. Hon jobbar väll ofta med konflikter av olika slag och t.ex. 
vattenbrist och vattenkonflikter som uppstår i och med det (Jessica Sjögren).

Kerstin  Vitalis  nämner  att  deras  skolbiblioteket  inte  är  tillräckligt  integrerad  i 

geografiundervisningen  och hon tycker  att  biblioteket  rent  allmänt  inte  använts  och 

integreras tillräckligt. Men hon menar att geografi ändå är det ämne som integreras bäst 

av de ämnen som finns på skolan. Även Åsa Matsson tycker att skolbiblioteket inte är 

tillräckligt integrerad i geografiundervisningen utan att det endast är enstaka lärare och 

enstaka projekt i geografi som samarbetar med skolbiblioteket. I de fall då det finns ett  

samarbete kan skolbibliotek bidra med databaser och genom att ta fram länksamlingar 

och listor med olika hemsidor, men det är enligt Åsa Matsson enbart något som vissa 

enstaka lärare utnyttjar. 

Skolbiblioteket kan i och med ett samarbete mellan geografilärare och biblioteket, 

bidra till geografiundervisningen genom en mångfald av källor samt att eleverna lär sig 

att vara källkritiska, förklarar Jessica Sjögren. 

Att eleverna förstår att det inte bara är så enkelt att man bara får en lärobok och så läser  
man om det och då är det så utan att det alltid finns någon som tycker på ett annat sätt,  
att material aldrig är objektivt, det tycker jag vi kan bidra med. Man måste alltid  vara 
kritisk, vem är det som har skrivit det här och vem är det som har sagt det här o.s.v., det  
kan nog vi göra tydligt för eleverna (Jessica Sjögren).

Det som geografilärare kan få ut ur ett samarbete med skolbiblioteket är enligt 

Åsa Matsson och Mikael Vikman att man samarbetar och kan dela på bördan samt att 

elever kan få höra information från flera olika håll.  

Eleverna kan lära sig om allt ifrån källkritik till information och även när de skriver en  
uppsats där kan ju vi mycket om det, vi kan ju hjälpa eleverna på ett helt annat sätt  
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utanför lektionstid om vi vet och är insatta i vad dom håller på med och att vi är en del  
och att också känner att vi är en del i arbetet om man är med från början så ser dom oss 
och känner dom här kan vi fråga. Det finns väl många fördelar. Att vi är en resurs helt  
enkelt (Åsa Matsson).

Även Tony Melander nämner bibliotekariens och lärarens olika kompetenser och menar 

att de kan komplettera varandra i ett samarbete. 

Läraren och bibliotekarien har olika kompetenser och kompletterar varandra; läraren 
genom sina ämneskunskaper och pedagogiska verktyg att bedöma elevernas arbete och 
insats och bibliotekarien genom sitt kunskaper i informationssökning, organisation av 
kunskap och kännedom om hur källor bör hanteras (Tony Melander). 

Jessica  Sjögren  menar  även  att  skolbiblioteket  kan  förtydliga  varför 

geografielever ska göra en viss uppgift i och med att eleverna inte alltid förstår varför de 

ska göra uppgiften och då kan biblioteket bidra med att nyansera varför det är viktigt att 

undersöka  t.ex.  olika  konflikter  i  geografiundervisningen  samt  att  det  kan  bidra  att 

elever ser mer mening med olika uppgifter och i undervisningen i allmänhet. 

6.6 Källor och material som skolbiblioteket tillhandahåller till geografiundervisningen

Alla undersökta bibliotek har idag tillgång till artikelsök, mediearkiv, olika handböcker 

m.m. Idag tillhandahåller skolbiblioteken även allt fler databaser medans det för i tiden 

var olika böcker som ett bibliotek kunde plocka fram. För att eleverna i biblioteket ska 

kunna få en första koll på ett ämne inom geografi tillhandahåller alla skolbiblioteket 

landguiden. Sedan har alla bibliotek olika referenslitteratur och de geografiböcker som 

särskilt ofta nyttjas eller lånas är ofta om olika folkslag, urbefolkning eftersom att de 

inte föråldras lika fort som andra böcker. De böcker som idag snabbt föråldras och som 

tas ur bibliotekets sortiment är statistikböker.  Därför finns statistiken idag istället  att 

tillgå via databaser som biblioteken tillhandahåller. 

För köpte man in statistikböcker men nu kör man nog mer internet för att det går så fort, 
idag får man snabbare och bättre på nätet. Så det är nog den typen av geografiböcker  
som det blir mindre och mindre av.  (Jessica Sjögren).

Kerstin  Vitalis  tycker  att  deras  bibliotek  idag  tillhandahåller  mycket 

referensmaterial varav ganska mycket är till  utlån hela tiden. Men geografi är enligt 

henne ett  stort  ämne och det  är  svårt  att  hålla geografi  avdelningen uppdaterad och 

heltäckande. 

Vi har olika länder serier i Cultures of the world och Modern nation of the world som 
ofta utlånas. Kultures of the world är ju väldigt populär och den lånas ju ut enormt 
mycket och även Länder i fickformat och landguiden (Kerstin Vitalis).
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På Celsiuskolansbibliotek poängterar Åsa Matsson och Mikael Vikman att deras 

bibliotek kan köpa in material som de inte har samt att det även därför är viktigt med ett 

samarbete mellan geografilärare och biblioteket så att bibliotekarier vet vilket material 

de ska köpa in till geografiundervisningen. 

Vi har en bra budget  så vi  köper ju in det  som behövs eller  så lånar vi  från andra  
bibliotek  från  hela  Sverige  via  fjärrlån.  När  det  gäller  databaser  har  vi  Artikelsök 
förståss i de flesta ämnena.  Landguiden,  Nationalencyklopedin, vetenskapliga artiklar, 
Gapminder. Vi har ett tiotal betalda databaser så det finns ju. Men det finns ju inget som 
vi köpt in för just geografin vad gäller databaser. Nä för Landguiden är ju för båda även 
för samhälle. Men det gäller att veta vad vi ska köpa in så därför är det här samarbete 
viktigt (Mikael Vikman).

De geografiböcker som är populära på Celsiusbiblioteket är enligt Åsa Matsson de 

om miljö och klimat. Celsiusbiblioteket gjorde till VT-2012 en hel hylla för böcker om 

miljö och klimat. Sedan har de även många böcker om olika länder. Celsiusbiblioteket 

har  även  grupprum  och  en  lektionssal  där  bibliotekarierna  håller  introduktion  i 

informationssökning och bokpresentationer.

7. Sammanfattande diskussion

I  denna  uppsats  har  jag  undersökt  hur  biblioteket  kan  fungera  som  resurs  i 

geografiundervisningen.  Undersökningen  visar  att  samarbetet  mellan  skolbibliotek 

respektive folkbibliotek och skolan kan se olika ut och vara olika utvecklat ifall det 

överhuvudtaget finns ett samarbete. Än idag trots att skolbibliotekens pedagogiska och 

handledande ansvar borde ha ökat i och med det nya IT- och informationssamhälle är 

inte alla lärare bekanta med att ett samarbete mellan skolbibliotek och skolan kan vara 

utvecklande för eleven.  

Fler  lärare  borde  veta  vilken  resurs  som skolbiblioteket  faktiskt  kan  vara  för 

undervisningen samt  elevers  utveckling.  Skolbiblioteket  är  idag  en  viktig  institution 

som  sköter  informationshantering.  Skolbibliotekens  handledande  och  pedagogiska 

ansvar har ökat i och med att eleverna via skolbiblioteket kan komma i kontakt med de 

nya  medierna,  som dagens IT-  och informationssamhälle  skapar,  samt att  de kan få 

kunskap om hur man ur informationsöverflödet hittar, sorterar och använder kunskap 

(Persson, 2000:20ff). Eleverna kan med hjälp av biblioteket lära sig att kunna hantera 

informationsöverflödet  samt  lära  sig  informationssökning.  Detta  betyder  dock  att 

biblioteket måste vara väl integrerad i skolan samt deras undervisning och att biblioteket 
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sköts av utbildade bibliotekarier som har insikt i pedagogik och känner till elevers olika 

sätt  att  lära (Persson, 2000:20ff).  Både läraren och bibliotekarien har ett  gemensamt 

ansvar för elevens kunskapsutveckling samt att eleven kommer åt information (Nilsson, 

2007:37). Det skulle dock behövas en gemensam pedagogisk grundsyn för hur man ska 

integrera informationskompetens i skolan samt hur eleverna ska lära sig denna färdighet 

genom skolbiblioteken. (Nilsson, 2007:5f.).

Ett av uppsatsens syfte är att undersöka vad ett samarbete mellan bibliotekarier 

och  lärare  innebär.  Tony  Melander  tycker  att  ett  samarbete  innebär  att  man  som 

bibliotekarie  är  med  i  lärarens  pedagogiska  planering  och  i  planeringen  av  större 

projekt.  Men  för  att  ett  samarbete  mellan  biblioteket  och  geografiläraren  först  och 

främst  ska fungera och komma igång måste  ett  bibliotek ha en duktig bibliotekarie, 

besökas av lärare och ha mycket material i geografiämnet. Bibliotekarien är viktigt då 

de lätt och snabbt kan söka material åt läraren samt tipsa dem om vilka projekt eller 

ämnen en annan geografilärare har jobbat med och kunna föreslå material. Det är då 

som ett bra samarbete är möjligt (Nilsson, 2007:37). Att lärare ofta besöker biblioteket 

är  en  viktig  faktor  för  att  ett  samarbete  ska  kunna  uppstå.  På  alla  fyra  undersökta 

skolbiblioteken visade det sig att lärare söker upp biblioteket för att söka och komma åt 

information till  sin  undervisning vilket  är  det  första  steget  för att  ett  samarbete ska 

komma igång. På Celsiusskolan är det många lärare som söker sig till biblioteket för att 

söka efter litteratur till sin undervisning och samarbetet fungerar idag med vissa lärare 

men  det  är  inte  alla  lärare  som  har  förstått  hur  viktigt  skolbiblioteket  är  för 

undervisningen.  Kerstin  Vitalis  menar  att  ett  samarbete  mellan  geografilärare  och 

biblioteket  är  helt  självklart.  Mikael  Vikman  och  Åsa  Matsson  från  Celsiusskolans 

bibliotek tycker att biblioteket borde vara med i lärarens planeringar och nämner att 

man ska eftersträva ett djupt samarbete där biblioteket är med från början när uppgiften 

planeras enda till slutet då uppgiften presenteras av eleverna och  sedan utvärderas av 

läraren och bibliotekarien tillsammans. 

De andra två stora frågorna som denna uppsats kretsar kring är hur biblioteket 

integreras  som  pedagogisk  resurs  i  geografiundervisningen  samt  vilka  källor  som 

biblioteket  tillhandahåller  till  geografiundervisningen.  Undersökningen  visar  att  det 

skiljer  mellan  de  olika  undersökta  skolbiblioteken  hur  skolbibliotekens  integreras  i 

geografiundervisningen.  Jessica  Sjögren  tycker  att  Fyrisskolans  bibliotek  integreras 

tillräckligt i geografiundervisningen medans Kerstin Vitalis och Åsa Matsson inte tycker 
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att deras bibliotek integreras tillräckligt utan enbart av enstaka lärare. Enligt Kerstin 

Vitalis är det endast enstaka lärare och inte alls i den utsträckning som hon gärna skulle 

vilja  se  att  samarbetet  mellan  Katedralskolansbiblioteket  och  lärarna  var  utformad. 

Enligt  Tony  Melander  integreras  hans  biblioteksverksamhet  rent  konkret  i 

undervisningen genom att han handleder elever inom olika projekt och uppgifter samt 

ger föreläsningar som tar upp informationssökning, hur man ska fundera kring källor 

och  hur  eleverna  kritisk  ska  behandla  källorna.  Enligt  Jessica  Sjögren  kan 

skolbiblioteket  i  ett  samarbete  mellan  geografilärare  och  biblioteket,  bidra  till 

geografiundervisningen genom bl.a. en mångfald av källor. De källor som alla bibliotek 

tillhandahåller  till  ämnet  geografi  är  facklitteratur,  artikelsök,  mediearkiv,  olika 

handböcker m.m. samt även allt fler digitala databaser.

Resultatet visar på att samarbetet mellan geografilärare och skolbiblioteken borde 

förbättras vilket alla skolbibliotek håller med om. Kerstin Vitalis och Jessica Sjögren 

tycker först och främst att geografilärare i större utsträckning måste få kunskap om hur 

viktigt biblioteket är som resurs i undervisningen för att sedan även bli bättre på att 

använda  biblioteket  och  föra  ett  samarbete  med  bibliotekarier.  Många  unga  och 

nyexaminerade lärare känner  inte till  bibliotekets koppling till  undervisningen vilket 

man  enligt  Mikael  Vikman  skulle  kunna  ändra  på  i  och  med  att  fördelen  med  ett 

samarbete borde tas upp på lärarhögskolan så att lärarna direkt redan i utbildningen får 

med  sig  ett  samarbetsperspektiv.  I  själva  samarbetet  borde  man  mera  efterstäva  att 

åstadkomma ett  djupt samarbete med alla lärare där bibliotekarien är med enda från 

början i lärarens planering samt även i utförandet av undervisning och sedan även vid 

utvärderingen på slutet av projektet. Enligt Mikael Vikman gäller det bara att lärarna 

kommer över en tröskel för att  börja samarbeta med skolbiblioteket. Ifall  lärarna en 

gång börjar samarbeta med biblioteket så kommer de ofta tillbaka och en förbättrad 

rutin  i  samarbetet  bidrar  till  att  den  gemensamma  planeringen  mellan  lärare  och 

bibliotekarier blir effektivare. 

8. Konklusion

I denna uppsats framkom att  biblioteket är en viktig resurs och källa för lärare som 

undervisar i ämnet geografi eftersom att geografi är ett brett undervisningsämne och den 

information som ska behandlas av geografiläraren i sin undervisning kan inte enbart 

samlas i en lärobok. Därtill kommer att de olika samhällsförändringar och händelser 
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som t.ex. naturkatastrofer eller miljöförstöring snabbt eller hela tiden förändras, vilket 

gör att böckerna måste uppdateras ofta ifall de ska innehålla t.ex. den nyaste fakta och 

statistik om olika länder eller den rådande världssituationen där den globala ekonomin 

och handeln spelar stor roll. Därför använder man idag i undervisningen olika databaser 

i och med att de är uppdaterade och innehåller aktuell fakta. 

Med tanke på ovannämnda vore det i en fortsättning samt uppföljande studie, av 

denna  uppsats,  intressant  att  även  intervjua  ett  tiotal  gymnasielärare  i  Uppsala  som 

undervisar  i  geografi  för  att  kasta  ljus  över  hur  de  integrerar  biblioteket  i  sin 

undervisning och i vilken utsträckning. Det vore intressant att få inblick i hur lärare 

upplever samarbetet med biblioteket vid de olika gymnasieskolorna. Vad tycker de olika 

geografilärarna om  hur bibliotekens utbud av material till geografiundervisningen ska 

se ut och behöver bibliotekens utbud förbättras och i så fall hur? 

Denna uppsats har ändå sin ursprung i samarbetet under min vfu praktik mellan 

mig och min geografilärare och uppsatshandledare, Mikael Wingård. Den ursprungliga 

iden  och  tanken  under  planeringsstadiet  var  att  intervjua  både  geografilärare  och 

bibliotekarier.  Men  tidsbristen  och  uppsatsens  krav  på  omfattning  gjorde  att  jag 

fokuserade och inskränkte mig på bibliotekarier och deras syn på ämnet.

Vidare skulle det även, för att få ett bredare perspektiv på uppsatsens ämne, vara 

intressant att intervjua elever för att kasta ljus över i vilken utsträckning de använder 

biblioteket,  vilka  källor  samt  vad  de  tycker  om  bibliotekens  utbud  när  det  gäller 

geografiämnet. 
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10. Bilaga

Intervjuguide 

Frågor som ställs till bibliotekarierna:

1. Inledande frågor till bibliotekarien

• Presentera dig själv!

- Vilken utbildning har du? 

- Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 

- Vilka uppgifter har du på biblioteket?

2. Samarbetet mellan biblioteket och lärare

• Har biblioteket en speciell kontaktperson/bibliotekarie som tar hand om 

kontakten med skolor?

• Finns det ett samarbete mellan lärare och biblioteket?

• Hur ser samarbetet ut?

- Kommer lärare till biblioteket för att söka efter litteratur till 

undervisningen?  

- Kommer elever självmant för att söka efter litteratur till undervisningen?

- Hur mycket (per vecka eller månad) används ert bibliotek till 

undervisningen?

• Upplever ni att eran biblioteksverksamhet är en del i skolorganisationen och att 

biblioteket används flitigt av lärare och elever?

• Tycker du att något borde förbättras i samarbetet? 

- Vilka kompetenser tycker du är viktiga att en lärare har med sig i ett 

samarbete?

3. Bibliotekens pedagogiska och handledande ansvar för geografiundervisningen

• Har biblioteket något pedagogisk och handledande ansvar för 

geografiundervisningen? 
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- Hur utbildar ni eleverna i informations och kunskapssökning (och GIS?)?

- Hur handleder ni geografielever?

• Tycker du att biblioteket borde ta mer pedagogisk och handledande ansvar? 

4. Bibliotekets integration i geografiundervisningen/skolans 

undervisningverksamhet

• Tycker du att ert bibliotek används samt integreras tillräckligt av 

geografiundervisningen?

• Hur tycker du att samarbetet mellan geografilärare och biblioteket kan bidra till 

geografiundervisningen?

- Vad kan geografilärare få ut ur ett samarbete med er?

5. Källor och material som biblioteket tillhandahåller till geografiundervisningen

• Vilket utbud av litteratur och material, som lämpar sig till 

geografiundervisingen, har biblioteket tillgång till?

- Finns det geografiböcker som särskilt ofta nyttjas eller lånas? 

- Utnyttjas utbudet av geografilärarna samt lärarna från de omkringliggande 

gymnasium?

• Vad tycker du som bibliotekarie hur geografilärarna ska utnyttja skolbiblioteket i 

sin undervisning? 
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