
Sidan 1 av 9

 

Röda trådar eller rött nystan? En dag om bibliotekssamverkan 

22 juni 2010, Villa Vik, Växjö

Finns samverkan? Är den önskvärd? 

Ett samtal mellan Monica Holm, Skolbiblioteksforum, 
Växjö, Ann-Louise Larsson, Linnéuniversitetet, Markus 
Svensson, Teknikums gymnasium, Växjö

För närvarande finns inte samverkan i Växjö över alla 
stadier, från förskola till universitet. Grundskola och 
gymnasium har dock ett nätverk och viss gemensam 
kompetensutveckling. 

Vilken samverkan kan vara aktuell? 
Gemensam kompetensutveckling vore naturligt, enligt Linnéuniversitetet. Ett enkelt sätt kan vara 
att bjuda in varandra när man ordnar föreläsningar som beror lärande, informationskompetens, 
pedagogik, metoder. En enkel och effektiv form av kompetensutveckling är närbibliotekarier från 
olika skolnivåer möts för att diskutera ett visst ämne. Inom högskole- och universitetsvärlden har 
man ”tidskriftsklubbar”. En grupp bibliotekspersonal om 6-8 personer läser i förväg en utvald 
artikel  som man sedan diskuterar gemensamt. På Linnéuniversitetet i Växjö kallar man det 
pedagogiskt diskutek. Det blir en kostnadsfri form av kompetensutveckling. Det är också en form 
man skulle kunna göra i ett e-möte, exempelvis via Adobe Connect. Det är fortfarande väldigt 
många skolbibliotek som är ensambemannade. För dem är ett e-möte också en möjlighet att få 
diskutera med kollegor. (en parentes... mitt ordbehandlingsprogram signalerar att ordet 
ensambemannade är felstavat och föreslår underbemannade/obemannade istället...). 

Den röda tråden?
Är det lärarna som är den röda tråden? Skulle kunna vara det, borde vara det. Eller är det i praktiken 
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eleverna? När vi bibliotekarier kommer in i skedet handlar det om skoluppgifter där elever behöver 
söka information. Ofta vet inte eleven vad som läraren ställt för krav, vad som efterfrågas, vilka 
källor de ska använda. Om biblioteket kom med redan i det skede då läraren formulerar uppgiften 
skulle man, bibliotekspersonalen, lärarna och inte minst eleverna vinna mycket. Detta är särskilt 
viktigt på högstadiet och gymnasiet. Finns det styrdokument som säger något om ”i samarbete med 
pedagogerna” eftersom vi på biblioteken inte har mandat att bestämma över vad eleverna ska lära 
sig. Vår plan får bli att försöka koppla undervisning i informationskompetens till det bibliotekarien 
vet att eleverna brukar få uppgifter kring beroende på ämne, lärare, program. 

Informationskompetens?
Det är svårt att göra en generell  plan över informationskompetens när det inte kopplas till konkreta 
uppgifter som eleverna ska göra. Uppgifter som sammanställs och delas ut av läraren i klassrummet 
och ofta långt från biblioteket. Däremot skulle man kunna ta och lista vissa basfärdigheter - vad är 
det som eleven/studenten behöver för att göra en framgångsrik och effektiv informationssökning på 
väg mot egen kunskap. 

Ett annat problem är huruvida respektive skola har gemensam samsyn på vad 
informationskompetens är? Finns det övergripande inom kommunen? Har vi det i våra regioner? 
Därför viktigt att ta fram en gemensam samsyn på varje skola → som en start. 

Vad har lärarna för tankar kring informationskompetens? De har fått prova på ett ”akademisk sätt att 
söka information till egna studier och uppsatser från ett akademiskt perspektiv. Däremot har de inte 
fått utbildning för hur de ska vara som pedagogiska ledare och för elevers behov när det gäller 
informationskompetens och samverkan med bibliotek. En möjlighet skulle kunna vara att 
studenterna under sin VFU (verksamhetsförlagt utbildning för lärarstudenter) hade en uppgift att 
göra ett självständigt arbete tillsammans med skolbiblioteket. Bjud in lärarstudenterna till 
biblioteket! 

Det saknas samtal kring informationssökning och det arbete som eleverna/studenterna lägger ner. 
Bibliotekarien skulle kunna vara den som eleven kan diskutera med under arbetets gång – utan att 
de riskerar att det påverkar betygssättning av det färdiga arbetet, som ska utföras ”självständigt”för 
att ge högre betyg. Under ett samtal kan man testa och diskutera för att förstå distinktionen mellan 
kvantitativt res kvalitativt inriktad informationssökning. 

Eleverna behöver en genrekunskap när det gäller informationskällor, en medvetenhet om källkritik, 
att det är skillnad mellan artiklar från kvällstidning eller facktidskrift, databasfakta, wikipedia, 
vetenskapliga artiklar, olika källor på webben/internet. Idag är det vanligt att de jämställer all 
information som hämtats från internet – även på högskolenivå. I praktiken går det åt mycket tid för 
eleven/studenten att anpassa sin frågeställning till det material man hittat, utan att man först sovrat, 
värderat eller gjort ett urval.

Vad är ett skolbibliotek?
Viktigt att förändra synen på bibliotek och bibliotekarier som verkar på skolor. Det är skillnad i 
metoder, medier, innehåll, uppdrag och framförallt kompetens jämfört med folkbibliotek. Det gäller 
för oss att få med lärare och rektorer i dessa diskussioner. Och hur gör vi med friskolorna som 
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hittills i regel anser att det räcker med närmaste folkbibliotek eller -filial? (I nya skollagen står det 
att även friskolor ska ha skolbibliotek, även att det inte är definierat vad som ingår i detta 
begrepp...)

Vi måste marknadsföra bibliotekarier som informationsspecialister! Ansvaret och insatserna för 
detta kommer att ligga på oss inom professionen, inom skolbiblioteksvärlden – vi kan bli glatt 
överraskade om någon annan gör det – men inte förvänta oss det.

Samverkansfrågor utifrån ett Älmhultsperspektiv

… med Maria Björn, 
skolbibliotekssamordnare, anställd av 
utbildningsförvaltningen, Pernilla 
Ragnarsson skol- och 
ungdomsbibliotekarie, anställd av 
kulturförvaltningen och Marika 
Lundkvist, gymnasiebiblioteket, anställd 
av utbildningsförvaltningen

Älmhults kommun har fackutbildade bibliotekarier på alla skolor och på flera förskolor, om än i 
olika omfattning. Oftast är förskolorna kopplade till ett filialbibliotek. Skolorna har ett nära 
samarbete med fritid- och kulturförvaltningen.

Kommunen har en skolbibliotekariegrupp. Det finns biblioteksråd på varje skola. En rektorsgrupp 
är utsedd att arbeta med biblioteksfrågor. Slutligen finns en ledningsgrupp som arbetar för 
samordning mellan alla grupper, skolor, biblioteksråd och liknande. 

Alla ser mycket positivt på den samverkan som finns mellan förskola, grundskola och gymnasium i 
Älmhults kommun! Detta är också ett sätt för gymnasiebibliotekarien att på sätt och vis få 
bibliotekskollegor trots att hon annars är ensam i sin roll i kommunen.

På gymnasienivå har man sedan flera år tillbaka en inplanerad sök-kurs för eleverna i årskurs 1. 
Konceptet är framtaget av en grupp där bibliotekarie och karaktärsämneslärare ingår. Här integreras 
ett pass med sök-kunskap (”bibliotekskunskap”) med en fråga/uppgift anpassad till de ämnen och 
kurser som ingår på respektive gymnasieprogram. Eleven ska med bibliotekets stöd och sök-kursen 
nå fram till ett särskilt resultat som redovisas för läraren (och bibliotekarien). Första åren höll man 
lektionerna i biblioteket men numera kör bibliotekarien hela arbetet i respektive klassrum med hjälp 
av bildprojektor och datorer.

IKT-stegen – integrering av IKT, kursplaner, pedagoger, bibliotek
Sedan 2009 finns ”Handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun”. Idag är 
man mitt uppe i arbetet med ”IKT-stegen”, som en del i planlagd revidering av handlingsplanen. 
IKT-stegen ska löpa från F-5, (F-)6-9 och på gymnasiet. Man arbetar tillsammans med kommunens 
IT-samordnare. Den IKT-trappa som finns i Åhus kommun är förlaga och gott exempel. En av 
huvudtankarna med IKT-stegen är att bibliotekarier och it-pedagoger ska kunna diskutera med 
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pedagoger på skolorna hur man kan integrera med IKT med ordinarie kursplaner under varje läsår. 

Startläge är att satsa på samverkan med och mellan kommunens pedagoger för att arbetsplanen ska 
vara ett levande dokument. IKT-stegen ska användas för och utgå från varje klass – hur ska eleven 
få lära sig och träna ikt-kompetens under sin skoltid. Arbetet med IKT-stegen har ett stort stöd från 
kommunens rektorer. Under året kommer man också att göra en rollfördelning mellan bibliotekarie 
och pedagoger. Vem ansvarar för fortbildning inom IKT för pedagoger där det behövs?

Det är avgörande att ha en skolbibliotekssamordnare – som kan driva det hela övergripande för hela 
kommunen. Omöjligt att driva själva på den egna skolan mitt bland alla vardagsbestyr. Och det är 
en ständig kamp.... 

Reflexioner om samverkan av Saga Alexandersson, Ljungby

Saga gjorde skäl både för sitt namn och att komma från berättarbygden Ljungby och inledde med att 
berätta om trätobröderna som bodde på var sin sida om en å och hur den ene gav i uppdrag åt en 
kringvandrande snickare att bygga ett högt plank på hans sida av ån. Men snickaren byggde en bro 
istället! Det finns många broar som behövs byggas här i världen...

I Ljungby kommun ligger alla skolor under utbildningsförvaltningen och biblioteket under 
kulturförvaltningen. Det finns ett relativt nybyggt och välutrustat gymnasiebibliotek, ett 
högskolebibliotek inom kommunens lärcentrum, ett sjukhusbibliotek samt en friskola på gång.

Den samverkan som finns består i att man har gemensam katalog och nätverksträffar med 
folkbiblioteket främst för gemensamma läsprojekt och för att söka vissa bidrag hos Kulturrådet. För 
ett antal år sedan hade man samverkan i och med att man tog fram kommunens biblioteksplan. 
Samtidigt försökte man till en tjänst som  och ett kommunabonnemang på Nationalencyklopedin. 
Dock utan framgång och nej från politikerna. 

Därefter har samverkan tagits upp när nya skolor och bibliotek planeras. Man har även gemensam 
kompetensutveckling, senast Gunilla Molloy som föreläste. Andra områden och behov att samverka 
är kring talbokshantering, författarbesök och liknande.

Eleverna är allas röda tråd!
Vi behöver utveckla samarbetet mellan stadier och inom skolorna för att de ska uppleva att det finns 
samverkan mellan alla vuxna som de möter under sin skolgång. Det är avgörande att utveckla 
samverkan med pedagogerna. Därför borde det vara obligatoriskt att pedagogerna ska ha 
informationskompetens och på så sätt se vad biblioteket kan bidra med för eleverna.

Eldsjälar på biblioteket dra utvecklingen framåt
Det är nog så att vi inte kan vänta på att andra tar initiativ till samverkan med bibliotek. Vi kan 
däremot önska oss att politiker både inom de egna förvaltningarna och kommunfullmäktige snart 
lyfter blicken tittar ut över våra gemensamma områden – och elevernas behov i och utanför skolan. 
Nästa önskan är att det må födas goda skolledare som förstår  vad bibliotek kan användas till. Den 
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tredje önskan är -  att någon av dessa söker plats i vår kommun!

BISS – Bibliotek i Sydost Samverkar
Ulf Redmo från Länsbibliotek Sydost redogjorde för BISS, ett relativt nystartat nätverk för 
bibliotek inom lärande, grundskola, gymnasium, folkbibliotek samt högskole- och 
universitetsbibliotek.

BISS ska fungera som en strategisk biblioteksplattform för lärandefrågor i vid bemärkelse och 
arbeta med strategiska och övergripande frågor.

Historiskt sett har BISS har föregångare i ”BRUK” →  genom samverkan mellan bibliotek för att 
allmänheten få tillgång till litteratur (och media) samt ”Lärsamverkan” → folk- och 
högskole/universitetsbibliotek kring gemensam kompetensutveckling med tonvikt på 
handledningoch bemötande till distansstuderande.

Prioriterade frågor
Omvärldsbevakning, gemensam kompetensutveckling, gemensamma projektansökningar, 
informationskompetens, IKT-lyftet, likvärdig digital infrastruktur, informationskompetens 0-100 år,
gemensam informationsspridning, behov hos målgrupperna, integration, tillgänglighet, 
funktionsnedsättningar. Man planerar kompetensutveckling som ska genomförss i samband med 
aktuella insatser.

Grundskolan representeras av Josefin Andersson, Sofie Olsson, Monica Holm.
Gymnasiet av Birgitta Wahlström, Inga Andersson, Saga Alexandersson.

Styrgruppen består av Christer Bergqvist, Regionbiblioteket i Kalmar län och Ulf Redmo, 
Länsbibliotek Sydost.

Bibliotek i lärandemiljö – förskola, grundskola, gymnasium 
och första åren på universitet - minst
Deltagarna fick i uppgift att välja 5 begrepp 
som kan användas för lärande och bibliotek 
oavsett ålder på målgruppen. Utgångsläget 
var nyckelordet hämtade ur 
handlingsplaner, arbetsplaner, 
biblioteksundervisning på universitetsnivå 
– totalt nästan 40 nyckelord. 

I de 5 grupperna ingick deltagare både från 
grundskola och gymnasium. 
Följande begrepp valdes ut:
Läsande, samverkan med pedagoger och rektorer, kreativitet, individorientering, formulera 
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sökfrågor, värdera information, medievetenhet, lärande, informationskompetens, digital kompetens, 
språkutveckling, kunna bedöma tillförlitlighet hos olika källor, kommunikation – samtal.

Samverkan med pedagoger och rektorer samt kreativitet fanns med flest gånger. Vissa begrepp 
tangerar varandra och kan sammankopplas. Då får man fram följande:

Gemensamma ledord för (Skol)bibliotek 
– pedagogisk och kreativ verksamhet i skola, gymnasium, och på universitet

• samverkan med pedagoger och rektorer
• individorientering
• informations-, sök-, medie-, digital kompetens → medievetenhet
• färdigheter till elev/student för att känna till, värdera, bedöma olika informationskällor
• språkutveckling och läsande (av olika former av texter)
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World Summit Conference i Karlstad om barn, unga, medier

Pia Malmberg-Kronvall deltog och delade med sig av dokument och djupa intryck. Drygt 1 100 
deltagare från 40 länder var samlade för att ta del av forskning och goda exempel. 

UNESCO:s representant underströk vikten av att vi ger både medie- och informationskompetens 
till dagens barn och unga. För oss inom biblioteksvärlden är det särskilt uppmuntrande att de 
trycker på att biblioteken bör integreras i de strategier som finns inom utbildningsväsenden: 

“Empowerment of people through information and media literacy is an important prerequisite for 
fostering equitable access to information and knowledge, and building inclusive knowledge societies.

Information and media literacy enables people to interpret and make informed judgments as users of information 
and media, as well as to become skillful creators and producers of information and media messages in their own 
right. 

UNESCO’s mission in this area consists of fostering information and media literate societies by encouraging the 
development of national information and media literacy policies, including in education. 

A particular focus will be on training teachers to sensitize them to the importance of information and media 
literacy in the education process, enable them to integrate information and media literacy into their teaching and 
provide them with appropriate pedagogical methods and curricula. 

An essential element of the strategy is the integration of libraries into the programmes as they provide an 
environment with resources and services for free and open learning and play a key role in people’s life-long 
learning.” http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=15886&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Barn och unga ger 
rekommendationer om 
medier och internet
Parallellt med att alla vuxna 
diskuterade och redovisade 
forskningsrön arbetade ett Global Youth Media Council på plats i Karlstad, Neapel, Serbien och 
flera andra ställen i världen. Man enades om  att ge rekommendationer på det man anser är de sex 
viktigaste områden att arbeta kring:

Limited access to the internet
• Governments, mobile operators and media multi nationals should work together to insure free or 
affordable internet access in schools and libraries.
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Making sure children are safe using the internet
• Education about the danger on the internet, starting in primary school, including rights and 
obligations

Children and young people are not involved in making decisions
• More articles written by children and youth in national and local newspapers
• Every country should have a Youth Media Council – to comment on children’s TV content

Negative representation of children and young people in the media
• Media must adopt existing ethical guidelines on reporting on children and youth, to include a 
balanced representation.

Lack of media literacy
• Media education should be a part of the curriculum from an early age in every country.

Commercial interest versus social responsibility
• Only products that are linked with children’s positive development should be associated with 
children’s media
• More non-commercial newspaper/radio/tv channel, funded by foundation,governments and 
charities.

Läs mer om GYMC på deras blogg: http://globalyouthmediacouncil.wordpress.com/ 

Vill du stödja deras arbete och skriva under: http://www.ipetitions.com/petition/areyouwithus/ 

Läs referat och reportage via
http://www.wskarlstad2010.se/press.php 
http://kollakallan.skolverket.se/saker/worldsummit 
http://bibliskolorikalmarlan.wordpress.com/ 

2011 års grundskole- och gymnasiebibliotekskonferens
De som deltog på plats den 22 juni 2010 på Villa Vik utanför Växjö var överens om att träffas på 
liknande sätt även nästa år. Förslag på tema är ”Inte utan min rektor/beslutsfattare” och vad det 
innebär att skolbibliotek numera är inskrivet i Skollagen. Läns- och regionbibliotekets konsultenter 
planerar utifrån detta och kontaktar skolledarnätverk, rektorsutbildning, Skolinspektionen och goda 
exempel med flera. Tidpunkt för konferens blir samma som tidigare, efter läsårets slut runt 
midsommarveckan. Plats – Linnéuniversitetet (Växjö eller Kalmar).

(vi hann med några spontana förslag till rubrik som anspelade på boktitlar av idag... Så länge vi 
båda andas samt Snabba cash kom upp... fler förslag emottages :-))

Vi tackar alla medverkande och deltagare för en innehållsrik, kreativ och 
uppfriskande dag! 
// Lars Johansson & Pia Malmberg-Kronvall
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Bakgrundsinformation från Älmhult, Teknikum, Ljungby, 
Linnéuniversitet
Skolbiblioteksforum 

• Modellbibliotek http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/03_pdf/vaxjo_modellbib_0904.pdf
• Kreativa språk- och lärmiljöer inom förskolan: 

http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/03_pdf/vaxjo_kreativ_forskola_09.pdf 
• Kreativa språk- och lärmiljöer inom grundskolan: 

http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/03_pdf/vaxjo_kreativ_grundskola_09.pdf  

Linnéuniversitetet
• Undervisning om informationssökning:

http://lnu.se/ub/for-dig-som-ar/larare/undervisning-i-informationssokning 

Teknikum 
• Presentation: http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/03_pdf/roda_Teknikum_presentation.pdf 

Älmhult
• Handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten i Älmhults kommun: 

http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/03_pdf/skolbibplanNov09_almhult.pdf 

Ljungby
• Kort presentation av Sunnerbogymnasiet 

http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/03_pdf/roda_Sunnerbo_presentation.pdf 

BISS (Bibliotek i Samverkan i Sydost)
• Anteckningar från styrgruppens första möte:

http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/03_pdf/100115_Bildande_av_BISS.pdf 

Litteraturtips
Nilsson, Monica. (2007)Informationstjänster i praktiken : skolbibliotekarie och lärare i samverkan 
978-91-7018-585-4
Gärdén (2010). Verktyg för lärande : informationssökning och informationsanvändning i 
kommunal vuxenutbildning. 978-91-89416-23-9 (kan laddas ner 
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21971/1/gupea_2077_21971_1.pdf )
Limberg, Folkesson (2006) Undervisning i informationssökning : slutrapport från projektet 
Informationssö, didaktik och lärande (IDOL) 91-89416-13-9
Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i 
lärandepraktiker (2009) 978-91-7331-250-9
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