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Sammanfattning 

I denna studie undersöktes via en enkät ett antal historielärares bruk av sitt skolbibliotek i 

pedagogiskt syfte. Undersökningen genomfördes med bakgrund av både svensk och utländsk 

forskning. Syftet med studien var att ta reda på i vilken utsträckning och inom vilka områden 

historielärare använde biblioteket i undervisningen, men också hur de själva använde 

biblioteket och vilka för- och nackdelar de såg.  

 

Resultaten visar att historielärare själva besöker skolbiblioteket kontinuerligt. Den visar också 

att de i regel är positivt inställda till den verksamhet som bedrivs där, även om det finns vissa 

hinder. Dessa hinder är främst bristen på tid samt bristen på kontroll av elevernas arbetsinsats. 

Det är olika beroende på individ om man samarbetar med bibliotekarien. Studien visar att 

ingen av de undersökta skolorna hade en gemensam strategi i kontakten med 

bibliotekspersonalen.  

 

Det kan finnas flera anledningar till resultaten. I bakgrunden redovisas olika synsätt kring 

pedagogik. Ett sådant synsätt är ett traditionellt sätt att tänka och använda läromedel, ett annat 

är ett nyare baserat på kognitivism och progressivism. I undersökningen finns exempel på att 

det finns historielärare i bägge läger.   

 

Nyckelord: skolbibliotek, historia, historiedidaktik, historielärare, pedagogik 



 

 

Abstract 

 

In this study a number of history teachers took part in a questionnaire about the use of school 

libraries in an educational purposes.  The study was carried out in the light of both Swedish 

and international research on the subject. The purpose of the investigation was to find out to 

what extent and in what areas history teachers made use of the school libraries but also how 

they themselves make use of the libraries and which advantages and disadvantages they could 

notice. 

 

The results show that history teachers themselves visit the school library on a regular basis. It 

also shows that they usually are positive to the activities that are pursued in the libraries, even 

though there are some obstacles. These obstacles are mainly the lack of time and the lack of 

control of the students work effort. The results vary from individual to individual if they work 

together with the libriarian or not. The study shows that none of the examined schools had a 

common strategy regarding the contacts with the library staff.   

  

There can be several reasons for this results. In the background this paper presents different 

views upon education. One such view is a traditional way of thinking and a traditional use of 

textbooks and teaching aids, another wiew is a more modern one based upon cognitivism and 

progressivism. In this research there are examples of history teachers in both camps.   

 

Keywords: school libraries, history, history didactics, history teachers, pedagogy. 
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Inledning 
Hösten 2003 och hösten 2004 arbetade jag på ett skolbibliotek i Malmö. Miljön på detta 

skolbibliotek var mycket annorlunda än det jag var van vid från min egen skoltid. På skolan i 

fråga fanns inga rekreationsutrymmen eller uppehållsrum för eleverna annat än skolgården. Så 

fort vädret blev dåligt var eleverna sålunda inomhus och hade inte så många andra ställen att 

gå till än skolbiblioteket när de var lediga. Därför blev biblioteket ibland en fritidsgård. 

Härvid utvecklades konflikten mellan dels de elever som hade håltimme, rast eller skolkade 

och ville fördriva tiden och bibliotekspersonalen som försökte företräda de elever som ville 

plugga men aldrig vågade säga ifrån. Det kunde bli ganska högljutt och stökigt i biblioteket 

kring vissa tider under skoldagen. Men borde inte skolbiblioteket vara privilegierat åt dem 

som försökte arbeta?   

Det blev snart uppenbart att skolledningen och lärarkollegiet, som trots sin 

uppenbara välvilja gentemot biblioteket och dess personal blundade eller var omedvetna om 

arbetsmiljön. När eleverna var i biblioteket och jobbade med något skolarbete på lektionstid 

hände det att lärare visade upp en nonchalant attityd. Några lärare var med och ”höll ordning” 

under hela arbetspasset, men det fanns de som helt enkelt lämnade eleverna i biblioteket med 

en eller två bibliotekarier som enda stöd. En annan företeelse var att lärare eller skolledare 

kunde skicka elever till biblioteket, oftast för att de skulle utföra någon uppgift där men ibland 

för att de helt enkelt var utkörda från en lektion. Biblioteket blev sålunda då en 

förvaringsplats för de elever som inte kunde sköta sig i klassrummet. Ofta kände man sig rätt 

utlämnad i biblioteket, särskilt om man var själv med trettio-fyrtio elever.  

Någonstans där började jag fundera över lärarnas attityd till skolbiblioteket. 

Ansåg man att det var en viktig del av skolan, eller bara en förvaringsplats dit man kunde 

skicka, eller rent av gömma undan icke-önskvärda elever? En del lärare syntes aldrig till i 

biblioteket själva, än mindre förlade de undervisning där. Vad var orsaken till det? Borde inte 

biblioteket vara hela skolans ansvar, eftersom alla lärare och mentorer hade sina elever där vid 

någon tidpunkt under dagen.  

Skolbiblioteket påverkas naturligtvis av skolans egen kultur. Meningen med 

skolbiblioteket är dock att det skall vara en resurs för hela skolan, för såväl lärare som elever. 

Med bakgrund av mina erfarenheter och med min lärarkarriär framför mig såg jag det som 

mycket inspirerande att göra mitt examensarbete kring ämnet skolbibliotek.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras i stora drag bakgrunden för undersökningens område, samt den teori 

som uppsatsen vilar på. 

Bibliotekshistoria 

Att en skola har ett eget bibliotek är något som i det närmaste ter sig som självklart. Varje 

kommun skall inneha ett bibliotek och skolbiblioteken blev 1962 ett föreskrivet inslag i alla 

svenska grundskolor. De svenska skolbibliotekens historia sträcker sig tillbaka till slutet av 

1800-talet då lärarna i folkskolan yrkade på att biblioteken blev allmänna inom 

undervisningen.1 Under 1900-talets första hälft växte så skolbiblioteken fram i Sverige, 

samtidigt med folkbiblioteken. De senare var till viss del en del av folkbildningstanken, d v s 

att utbilda och fortbilda folket, d v s de stora befolkningslagren. Folkbiblioteken växte alltså 

fram ur den bildningsrörelse där studiecirkeln var en central institution.2 Inom arbetarrörelsen 

var bildningstanken en viktig emancipatorisk strävan.3 Bibliotekens framväxt i Sverige har 

sålunda skett på en ideologisk grund. Men än idag har skolbiblioteken inte helt lyckats hitta 

sin roll inom skolväsendet och det finns många problem att brottas med.4  

 Skolbiblioteken och folkbiblioteken har alltså något olika rötter, men kom 

under 1900-talets senare del att till viss del integreras, då många bibliotek i landet fick 

tjänstgöra både som folk- och skolbibliotek (s k integrerade bibliotek).5 Idag är ett bibliotek,  

eller närheten till ett folkbibliotek obligatoriskt enligt grundskoleförordningen6, men det finns 

inget sådant krav inom gymnasieskolan7.  

Informationsålderns intåg förändrade förutsättningarna för skolbiblioteken. I och 

med ett datoriserat katalogsystem, ett ökat användande av databaser, multimedia och 

                                                 

1 Limberg, Louise. Skolbibliotek för kunskap och skapande. Utbildningsförlaget, Stockholm 1990. s. 13.  
2 Klasson, Maj. ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande” i Folkbildning och bibliotek – På spaning 

efter spår av folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden. Publiceringsföreningen VALFRID, Borås 

1997. s. 9-11. 
3 Ibidem, sid. 11. Även Mäntykangas, Arja, ”Några ord om begreppet folkbibliotek” i Folkbildning och bibliotek 

– På spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden. s. 50. 
4 Limberg, Louise. Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt. Skolverket, Stockholm 2003. s. 17. 
5 Lundgren, Lena. Bibliotekskunskap. Liber Utbildning, Stockholm 1996. s. 22.   
6 SFS nr: 1994:1194 
7 SFS nr: 1992:934  
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informationssökning via Internet, nya kommunikationsvägar över Internet och nätverk, samt 

datorernas betydelse för textproduktion gjorde datorn till en oumbärlig del av biblioteket. I 

samband med de tekniska förändringarna förändrades både biblioteksrummet och kraven på 

bibliotekarierna. Numera skall ett modernt utrustat skolbibliotek ha ett flertal datorer 

uppkopplade på Internet och med access till ett flertal virtuella databaser och uppslagsverk, 

och en skolbibliotekarie idag måste kunna en hel del om Internet och om datorunderhåll. 

Utvecklingen har också lett till att det nya användandet av teknik och informationssökning 

kommit i klinch med ett traditionellt sätt att undervisa (med ett traditionellt undervisningssätt 

omfattas härvid s.k. katederundervisning, att det huvudsakliga läromedlet är läroboken, men 

även en behavioristisk och positivistisk syn på kunskap).8  

I denna problematik ligger det moderna skolbibliotekets svårigheter, men också 

dess framtid. I en tid när samhällets institutioner inte hinner med den snabba utvecklingen står 

skolbiblioteket med ena benet i det förgångna och det andra i framtiden. Skolbiblioteket har 

blivit allt viktigare för pedagogiken i och med att kulturen och litteraturens roller har stärkts i 

skolan.9 Men hur skall skolbiblioteket se ut och hur skall det användas? Det är sådana frågor 

som alla i skolan måste fundera på.  

Skolbiblioteket och pedagogiken 

Den förmodligen hetaste debatten kring pedagogik och didaktik inom den svenska skolan idag 

torde röra vilken pedagogisk ideologi eller strategi som är att föredra. I denna debatt kan man, 

grovt förenklat, urskilja två läger. Konflikten står mellan det traditionella sättet att undervisa, 

med s.k. katederundervisning, läxor och prov i klassisk anda och en nytänkande pedagogisk 

linje, som i och för sig ser ut på många olika sätt, men där man istället för det traditionella 

använder sig av saker som projektarbete, temaarbete, flerstämmighet, elevens eget val, eleven 

i centrum m fl. 10  

                                                 

8 Limberg, Louise. 2003. s. 37-40. Noten gäller för hela stycket.  
9 Limberg, Louise. 1990. s. 13.  
10 Häggström, Olle. ”Ingelstams sju kunskapskulturer” Svenska Matematikersamfundets Medlemsutskick, 15 okt. 

2004. Hämtningsdatum 20/8-2006.  
Finns på  http://www.math.chalmers.se/~olleh/skolans_sak/kunskapskulturer.html. Denna förenklade bild av den 

pedagogiska diskursen i skolan idag bygger också på samlade intryck från lärarutbildningen samt diskussioner 

med andra lärarstuderande och yrkesaktiva lärare. 
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En möjlig förklaring till konflikten är att den bottnar i synen på kunskap. Den 

traditionella pedagogiken har rötter i behaviorismens kunskapssyn i vilken eleverna framställs 

som tomma kärl som läraren fyller med kunskap. Enligt förespråkare för denna ism är 

beteendet det viktiga och man kan med hjälp av stimulus-respons förbättra ett beteende.11 En 

förgrundsfigur för behaviorismen är B F Skinner (1904-1990). ”Behavioristiska 

inlärningsteorier utgår från en perception av intelligens som endimensionell, medfödd, 

konstant och normalfördelad” skriver Helena Korp, universitetsadjunkt i pedagogik, i sin 

skrift Kunskapsbedömning, hur, vad och varför12. I det paradigmskifte som skett i synen på 

kunskap har det behavioristiska synsättet i mångt och mycket ersatts av en populärare 

uppfattning av kunskap som kognitivt och sociokulturellt baserad.  

En portalgestalt för denna progressiva och kognitiva pedagogik som den har 

kallats, är amerikanen John Dewey (1859-1952). Dewey menade att skolan är en del av det 

samhälle den tillhör och att skolans uppgift är att för eleven skapa sammanhang mellan skola 

och samhälle. Vidare ansåg Dewey att det är genom en demokratisk dialog som eleven fritt 

ska utveckla sina egna uppfattningar. 13 En annan pedagogisk tänkare som gått i polemik med 

behaviorismen och fått inflytande över hur man ser på pedagogik i den svenska skolan är Jean 

Piaget (1896-1980) som företrädde en konstruktivistisk syn på kunskap där individen själv 

bygger (konstruerar) sitt eget vetande.14 Ytterligare en viktig gestalt för det socio-kulturella 

synsättet är Lev Vygotskij (1896-1934) vars idéer om individens utvecklingszoner fått 

genomslag i dagens skola.15 Läroplanen LPF 94 bygger på en sådan kunskapssyn som 

dessutom ger uttryck för ett vidgat kunskapsbegrepp. I läroplanens mångfacetterade bild ingår 

inte bara faktakunskapen som åtråvärd utan även ”förståelse, färdighet och förtrogenhet” samt 

att olika perspektiv främjas (exempelvis etiska, miljömässiga, internationella mm).16   

Det nya kunskapsparadigmets popularitet i skolor och läroplaner har dock mötts 

av en viss skepsis från traditionalisterna. Den nya pedagogiken har kallats för ”flum-

                                                 

11 Orlenius, Kennert. Värdegrunden – finns den? Runa Förlag, Stockholm 2001. s. 214. 
12 Korp, Helena. Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. 

 Myndigheten för skolutveckling, Kalmar 2003. s. 62. 
13 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik. Liber, Stockholm 2004. s. 27-29. 
14 Orlenius, s. 215.  
15 Ibidem, s. 216-217. 
16 LPF 94. 
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pedagogik” och röster har höjts till försvar för och för en tillbakagång till, den klassiska 

katederundervisningen.17 Såhär lanseras också den omdiskuterade boken Skolan - ett svenskt 

högriskprojekt av Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds Universitet; 

Det är inte pengar som fattas för att svensk skola ska nå bra resultat. Trots stora satsningar på moderna 

inslag som Internet och valfrihet uppnår eleverna inte de kunskaper och färdigheter som ställts i utsikt. 

Frågan är om inte Sverige i omsorgens och likhetens namn infört förändringar som gett motsatt effekt. 

Den nya skolan skulle göra inlärningen rolig för alla, men i stället känner många elever leda. Den 

oordning som blivit följden är inte bara ineffektiv och tröttande utan undergräver direkt elevernas hälsa. 

En dyrbar skola riskerar att bli ännu mer ineffektiv efter införandet av de senaste reformerna.18 

 

Det skall dock tilläggas att de flesta lärare troligtvis delar åsikter från bägge de läger som 

tidigare beskrivits, och det är förmodligen många som intar en eklektisk ståndpunkt till 

lärande. Frågan är hur många som idag hade utgett sig för att vara behaviorister, men Kennert 

Orlenius, doktor i pedagogik, menar att det finns spår av beaviourismen kvar inom 

utbildningsväsendet.19 Debatten kring den svenska skolan i allmänhet och pedagogiken i 

synnerhet är alltså en brännande fråga och politiskt högvilt, särskilt i valtider. Och konflikten 

rör i stor utsträckning skolbiblioteken; högskolebibliotekarien Elsa Gómez visade i en 

undersökning från 1993 att det dels finns en kritik mot traditionell undervisning och 

läromedel samt att den traditionella pedagogiken de facto motverkar bibliotekets roll och 

funktion i skolan.20 Det finns sålunda en direkt motsättning mellan traditionell pedagogik och 

skolbiblioteket som pedagogiskt redskap.  

 Troligtvis kan inställningen till skolbibliotek också härledas till de strukturer 

och traditioner som finns i skolan. Gómez presenterar i boken Aktivt lärande med 

skolbibliotek ett klassificeringssystem för skolbibliotekens integrationsnivå inom skolan som 

kallas Loertschers taxonomi. I denna graderas samarbetet mellan bibliotekets och skolans 

övriga personal på en skala med sex olika steg. Förenklat ser taxonomin ut såhär; längst ner 

på skalan finns ingen samverkan med biblioteket, som fungerar som ett förråd för böcker. 

Eventuellt kan biblioteket tillhandahålla en beställningsservice vid behov från lärarnas sida. 
                                                 

17 Inte minst inför valet hösten 2006 har sådana uttalanden gjorts, som t ex i artikeln ”Fp vill ha specialskolor för 

handikappade” av Molin, Kari i Dagens Nyheter 26/3-2006. Hämtningsdatum 19/8-2006. 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=532071&previousRenderType=6.  
18 Enkvist, Inger. Skolan – ett svenskt högriskprojekt. Gidlunds förlag, 2003. Baksidestext. 
19 Orlenius, s. 214. 
20 Limberg, Louise. 2003. s. 23-24.  
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Sedan ökar samarbetet gradvis mellan pedagoger och bibliotekarier först på spontan och 

informell nivå, men det är helt och hållet upp till var och en om det ska fungera. Ännu högre 

upp på skalan är det kutym i skolkulturen att inkorporera biblioteket i planering av enskilda 

moment. Det högsta stadiet är ett strukturerat kompanjonskap där både lärare och 

bibliotekspersonal ingår i samma arbetslag och har en kontinuerlig dialog.21 Denna teori har 

stöd i amerikansk forskning som visat att ett skolbibliotek som är integrerat i pedagogiken på 

en skola får gynnsamma effekter på elevernas prestationer.22  

 Skolan framstår i ljuset av ovanstående sammanställning som en tummelplats 

för olika, ibland motstridiga, ideologier och historiskt betingade traditioner. I denna strid 

kommer skolbiblioteket i kläm, och detta är en institution som sedan gammalt ofta fört en 

marginaliserad roll inom skolväsendet. Inom den svenska forskningen är skolbibliotekens 

pedagogiska roll ett tämligen outforskat område, varför det ter sig än mer vanskligt att de är 

utsatta för denna korseld.23  

Historieämnet 

Historia som ämne och företeelse har också den sin historia. Under 1900-talets senare del var 

ämnet åsidosatt och nedprioriterat. Historieforskningen höll sig i det närmaste isolerat från 

populärvetenskaplighet och intresset för historia bland allmänheten var svagt. Förändringen 

kom i samband med murens fall, och 1990-talet bar på flera händelser som påminde om att 

historiens vingslag i högsta grad är närvarande i vardagen. Konflikterna på Balkan och ökade 

flyktingsströmmar, Sveriges omställning till att bli en multikulturell nation, ökade problem 

med rasism och främlingsfientlighet var några företeelser som satte historia på tapeten igen. 

Historieprofessorn Klas-Göran Karlsson menar att det bl. a var nationalstatens kris som 

föranledde det återuppväckta intresset för historia, och att det plötsligt fanns ett behov av 

identifikation.24 Resultaten av det ökade historieintresset har dock medfört att historia ska bli 

ett kärnämne inom gymnasieskolan, och staten satsar också på projekt av typen Levande 

Historia. 25  

                                                 

21 Gómez, s. 68-69. 
22 Limberg 1990, s. 82.  
23 Limberg 2003, s. 23. 
24 Karlsson, Klas-Göran. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Historien är nu – En introduktion till 

historiedidaktiken, Studentlitteratur. Lund 2004. s. 23-33.  
25 www.levandehistoria.org 
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Förr hade historieämnet en samhällsbärande funktion i den mån att det skulle 

fungera som en legitimering av samhällskick och samhällsstyre.26 Under efterkrigstiden gick 

man ifrån detta synsätt och idag talar man om andra värden för att legitimera ämnet. Ett 

sådant är att skapa, eller hjälpa att skapa, en historisk medvetenhet för eleven. 

Historiemedvetande är ett centralt begrepp inom historiedidaktiken och är enligt en definition 

en människas vetskap om sig själv som den historiska varelse hon är varken hon vill eller inte. 

En annan förklaring till ordet är att människan och det hon konstruerar (samhällen, sätt att 

leva, förhållandena mellan en människa och en annan människa eller grupp) alltid är en del av 

en historisk kontext.27  

Ett annat värde är att som det står i ämnesbeskrivningen för historia ”skapa 

sammanhang och bakgrund för individer och samhällen”28, alltså att sträva efter en förståelse 

av omvärlden i ett historiskt perspektiv. En tredje viktig del är att träna det kritiska tänkandet. 

Ämnet är också menat att bygga upp en förståelse och kunskap som gynnar ett fredligt 

samarbete mellan olika grupper, folk och länder.29    

 Historiedidaktik är disciplinen om lärande och undervisning i historia. Vem lär 

sig, vad lär man sig, hur lär man sig samt varför lär man sig om historia är huvudfrågorna som 

historiedidaktiker ställer. Lärare, skolledare, elever, föräldrar, bibliotekarier, tjänstemän och 

politiker är några av de grupper som har nytta av en ökad kunskap om didaktiska spörsmål. 

Inom ämnesdidaktiken strävar man efter att se en helhet för t ex individen, gruppen, miljön, 

skolan och samhället för att förstå hur lärandet fungerar i sitt sammanhang.30  

 Forskningsläge 

Som tidigare nämnts så har forskningen kring skolbibliotek i Sverige varit skral.31 En 

kampanj som till viss del ändrat på det var Projekt Helvetesgapet som år 2001-2003 forskade 

kring elever och inlärning i skolbibliotek på fyra olika skolor. Utgångspunkten för projektet 

                                                 

26 Andersson, Bo. Vad är historiedidaktik – Några begreppsliga och teoretiska utgångspunkter för 

ämnesdidaktisk vetenskap, skolnära forskning och lärande i skolan. Göteborgs Universitet, 2004. s. 14.  
27 Karlsson. s. 44-45.  
28 Skolverket. Ämnesbeskrivning för historia på gymnasieskolan. Hämtningsdatum 24/8-2006. 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId= 
29 Ibidem. 
30 Andersson, Bo. s. 16-18. 
31 Limberg, Louise. 2003, s. 23-24.  
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var ”Ett väl fungerande skolbibliotek kan vara den bro som överbryggar skolans helvetsgap” 

(termen ”helvetesgap”32 var hämtad från Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter och 

alluderar på den bottenlösa klyfta som skiljer karaktärerna Ronja och Birka i boken – skolans 

helvetesgap är den barriär som gör att elevernas inte förstår de pedagogiska målen, d v s få en 

helhetssyn på skolarbetet). Forskningen var inriktad på hur skolledning, lärare och 

bibliotekarier interagerade rörande pedagogiken i skolbiblioteket men också hur eleverna 

använde biblioteket och hur det påverkar deras lärande.33 I skrivande stund finns dock inga 

forskningsresultat från Projekt Helvetesgapet tillgängliga.34   

 Louise Limberg, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås är en av 

forskarna som är inblandade i Projekt Helvetesgapet. Bland hennes egen forskning finns den 

senaste översiktliga studien av svenska och internationella studier i ämnet, boken 

Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt är ett portalverk. Boken har varit till 

stor nytta för den här uppsatsen. Limberg jämför ett omfattande forskningsunderlag från olika 

håll i världen och drar slutsatser från det. Bl. a kommer hon fram till att det saknas en 

tydligare rollfördelning mellan lärare och bibliotekarier när det gäller planering och dels att 

det saknas struktur kring samarbetet i t ex arbetslag samt att man för ett bra resultat är överens 

rörande synen på kunskap.35 Skiljande uppfattningar kan eventuellt vara en tillgång istället för 

ett hinder men där saknas adekvat forskning kring kunskapssyn och skolkultur.36  

Vidare konstaterar hon också att skolbiblioteket som både fysiskt och psykiskt 

rum fungerar annorlunda än klassrummet. I detta hänvisar hon till den norska forskaren 

Elisabeth Tallaksen Rafste. Många av de roller som både lärare och elever har i klassrummet 

fungerar inte på samma sätt i biblioteket. Båda parters vistelse i biblioteket är mer på lika 

villkor och där inte det finns samma krav på disciplin som i klassrummet. Skolbiblioteket kan 

också användas för rekreation och fungerar då som ett mellanting mellan arbete och fritid, 

                                                 

32 Alexandersson, Mikael & Limberg, Louise. Lärande via skolbiblioteket (Projekt LÄSK) – Forskningsspåret i 

Projekt Helvetesgapet 2001. Hämtningsdatum 20/8-2006. Pdf-fil. på 

http://www.helvetesgapet.to/forskning/lask27feb01.pdf   s. 1. 

 
33 Alexandersson, Mikael & Limberg, Louise. s. 1. 
34 www.helvetesgapet.to  
35 Limberg, 2003. s. 79-81.   
36 Ibidem, s. 83.  
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klassrum och skolgård.37 Bibliotekets resurser såsom datorer används också till 

fritidsaktiviteter och inte till skolarbete vilket förstärker den bilden.38    

Ett annat viktigt resultat är att det saknas forskning och kunskap om 

skolbibliotek.39 Exakt vad och hur elever lär i biblioteket vet vi fortfarande mycket lite om, 

likaså hur lärare förhåller sig till skolbibliotek. I boken Aktivt lärande med skolbibliotek 

presenterar Eva Gómez några internationella undersökningar som försöker utröna om 

skolbibliotek påverkar elevers studieresultat. I denna bok hänvisar Gómez till en amerikansk 

studie som visar att i skolor som hade välutrustade skolbibliotek och där det fanns en 

kollaboration mellan bibliotekspersonal och lärare så hade eleverna högre studieresultat än 

elever i skolor som inte hade samma förutsättningar. En brasklapp i sammanhanget är att de 

amerikanska forskarna hävdar att det inte är så lätt att ställa likhetstecken mellan ett bra 

biblioteksklimat och högre resultat – flera andra faktorer spelar också in.40 

  Rena ämnesdidaktiska studier som fokuserar på en eller flera discipliner verkar 

saknas helt. Jag har inte hittat några sådana studier.  

 Inom historiedidaktiken finns en omfattande forskning och publicering. Jag har i 

den här uppsatsen använt mig av och hämtat stöd ur de senaste verk jag kunnat hitta och 

redovisar det materialet här. Det finns ett flertal nyutgivna handböcker på svenska som 

utförligt presenterar ämnet. Den tidigare nämnda professorn Klas-Göran Karlsson har 

tillsammans med Ulf Zander, forskarassistent vid Lunds Universitet stått som redaktörer för 

Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken (utgiven 2004), som är ett fylligt verk 

där man tar upp många aspekter på ämnet såsom historiebruk, praktik, didaktiska problem 

samt olika historiedidaktiska media såsom film, historisk roman, natur och ikonografi. Antalet 

författare av de olika delmomenten är sammanlagt 14 stycken svenska akademiker och 

historielärare.41  

 Från samma år (2004) finns också två andra böcker. Bo Anderssons (professor 

emeriti vid Göteborgs Universitet) Vad är historiedidaktik? Denna bok är ett försök att 

                                                 

37 Ibid., s. 72-73.  
38 Ibid., s. 75-76. 
39 Ibid., s. 88-89.  
40 Gómez, Eva. Aktivt lärande med skolbibliotek. Bibliotekstjänst, Lund 1996. s. 37-38. 
41 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Historien är nu – 

En introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund 2004 
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sammanfatta och överblicka historiedidaktiken i dess historiska och teoretiska kontext.42 En 

annan handbok, också den från 2004, är Historieundervisningens byggstenar – 

grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik av Magnus Hermansson Adler, 

universitetslektor i ämnesdidaktik vid Göteborgs Universitet.  Skillnaden mellan Hermansson 

Adlers och Anderssons böcker är att Adler går in mycket mer på en praktisk tillämpad 

historiedidaktik och behandlar olika teman och användningsområden såsom historisk 

skönlitteratur, kontrafaktiska övningar, film och musik.43  

 Sedan 1982 har man haft ett samarbete mellan de nordiska länderna i ”Nordisk 

konference om historiedidaktik” och som utkommit i sammanställda skrifter i sju delar (1982, 

1984, 1988, 1990, 1994, 1997, 2000). I dessa sammanställningar från konferenserna finns en 

mängd artiklar om historiedidaktik och historiedidaktisk forskning i Norden.44  

 En intressant reflektion med bakgrund mot det omfattande och moderna material 

som finns att tillgå är att det i de handböcker jag studerat nämns mycket lite om 

skolbiblioteket.  

Syfte 
Man kan se biblioteket som en symbol för både kunskap och det fria ordet. Biblioteken 

fungerar också ofta som ett offentligt vardagsrum, där aktiviteterna är många fler än bara att 

låna böcker. I läroplanen för de fria skolformerna (LPF 94) står det att skolans uppgift bl. a är 

att förbereda eleverna för att ”aktivt deltaga i samhällslivet”45. Vidare skall skolan träna 

eleven i kritiskt tänkande och granskande samt att kunna ”orientera sig i en komplex 

verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt”46. Ett bibliotek har stor 

betydelse för en sådan utveckling, menar skolbiblioteksforskaren Louise Limberg.47 Det är 

alltså viktigt att lära sig mer om hur skolbibliotek fungerar och om bruk och traditioner kring 
                                                 

42 Andersson, Bo, Vad är historiedidaktik – Några begreppsliga och teoretiska utgångspunkter för 

ämnesdidaktisk vetenskap, skolnära forskning och lärande i skolan. Göteborgs Universitet, 2004 
43 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik. Liber, Stockholm 2004.  
44 Den näst senaste, och den senaste jag har kunnat ta del av heter t ex Historiedidaktikk i Norden 7 – Bruk og 

misbruk av historien. Nordisk konference om historiedidaktikk, Trondheim 1999.  
45 Skolverket. Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Stockholm, 2003. 

http://www.skolverket.se/sb/d/468. 
46 Ibidem. 
47 Limberg 1990, s. 11. 
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detsamma, och det är denna studies syfte att lägga en liten sten till det kunskapsbygge som 

finns om skolbiblioteken. 

När man studerar historia ter det sig naturligt att man kommer i kontakt med 

olika typer av bibliotek och arkiv, för att hitta både källor och sekundärlitteratur. Som 

studerande vid en historisk institution i något av landets universitet eller högskolor bör lärare i 

historia vara väl förtrogna med det arbete som man måste lägga ned bland hyllorna i ett 

universitetsbibliotek eller t ex ett länsarkiv. För att kunna lösa uppgifter, hemtentor och skriva 

uppsatser inom historiedisciplinen krävs en sådan bevandring inom biblioteksväsendet och 

dessutom med klassificeringssystem och biblioteksorganisation. Själva sinnebilden av en 

historiker är för många bilden av en person som sitter försjunken över gamla böcker och 

luntor i gamla arkiv. Historiestudenten borde, kan tänkas, vara väl förtrogen med 

nödvändigheten av att använda sig av bibliotek inom sitt ämne. Historia är i mångt och 

mycket en bok-, biblioteks-, och arkivnära disciplin. Men tar den student i historia som 

sedermera blir lärare i historia, med sig bruket av ett bibliotek i sin pedagogik?      

 Inom forskningen om bibliotek kontra pedagogik framstår det att skolbiblioteket kan 

vara en betydelsefull resurs för inlärning.48 Allt detta talar för att skolbiblioteket skall vara en 

naturlig del i undervisningen på en skola för teoretiska ämnen i allmänhet och kanske för 

historieämnet i synnerhet. I många ämnesbeskrivningar och kurskriterier i den svenska 

gymnasieskolans kursplaner idag betonas det egna, självständiga arbetet och detta innefattar 

elevens förmåga att sovra, värdera och kritiskt granska källor – färdigheter som tränas inom 

historieämnet samt många andra ämnen.49  

 Men hur är det då i verkligheten? Hur förhåller sig historielärare till det som i mångas 

ögon är en självklar del av historieundervisningen; biblioteket? Det är denna undran som 

ligger till grund för den här uppsatsen. Jag har velat ta reda på mer om historielärarnas 

pedagogiska användande av skolbiblioteken, och då inte bara i vilka kvantiteter eller vilken 

frekvens, utan även om hur historielärarna själva använder biblioteket och vilka motiv man 

har för att inte lägga undervisning där. Det är min ödmjuka förhoppning att en studie av det 

                                                 

48 Limberg, 2003, s. 88. 
49 Förutom i betygskriterierna för Historia A, B och C även i Svenska A, B och C, samt t ex Svenska för döva A, 

Svenska som andraspråk A, Engelska A, Filosofi A, Religionskunskap B samt Matematik A (kritisk granskning 

av statistik).  
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här slaget kan öka kunskapen om utsträckningen av bibliotekets roll för historieämnet i 

skolan.  

 Ett annat syfte är att bryta ny mark. Skolbiblioteksforskning och historiedidaktisk 

forskning finns det, men inte en kombination av dessa.  

Frågeställning 

Denna studie syftar, som tidigare nämnts, till att utröna hur och hur ofta historielärare 

använder skolbiblioteket för pedagogiska ändamål. Men en annan intressant fråga är också 

varför man som lärare väljer att göra, eller inte göra det, samt vilka fördelar respektive 

nackdelar som finns att involvera skolbiblioteket i historieundervisningen. En annan aspekt är 

också lärarens personliga bruk av skolbiblioteket kontra bruket inom den egna 

undervisningens ramar. Huvudfrågeställningen för denna studie är sålunda;  

• Hur ser historielärarens bruk av skolbiblioteket ut?  

 

Detta med följande underordnade frågor;  

• Hur är lärarnas egen inställning till och bruk av skolbiblioteket? 

• Vilka pedagogiska för- och nackdelar anser man finns med att använda skolbiblioteket 

i historieundervisningen? 

• Vilka hinder finns för ett användande av skolbiblioteket i undervisningen?    

 

Rimligtvis borde man som historielärare bättre kunna utnyttja skolbibliotekets potential om 

man visste mer om bruket av biblioteket i undervisningen. Förhoppningsvis kan denna studie 

bidra till en ökad kunskap om hur undervisningen kan förbättras.   

Motiv, metod och material 
Som empiriskt underlag till uppsatsen delades enkäter ut på tio skolor i södra Sverige. Dock 

fick jag bara svar från hälften av dem. Totalt valde 18 lärare att svara på enkäten. Antalet 

historielärare varierar kraftigt från skola till skola, varför en jämförelse med skolkulturer i 

denna undersökning inte går att göra (i en mer allmän studie kring ett helt kollegium hade det 

naturligtvis varit lämpligt att göra en jämförelse med skolkulturen i fråga). En sådan studie, av 

en skola, hade gått smidigare att genomföra, men eftersom uppsatsämnet enligt kursledningen 

skulle vara ämnesdidaktiskt och inte allmändidaktiskt så har jag valt att begränsa studien till 

ett av de ämnen som jag själv skall undervisa i.   
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 Studien är kvantitativ, vilket medför att det är svårt att utröna några djupare 

orsaker till enkätsvaren. Jag har försökt att förbättra studien med att låta de informanter som 

ville skriva kommentarer till frågorna. Detta har de gjort i ganska stor utsträckning och dessa 

kommentarer har varit värdefulla för att förstå en del svar. Jag har försökt återge en eller flera 

kommentarer per fråga i enkäten. Förhoppningsvis ger de en mer tydlig bild av de 

erfarenheter och åsikter som historielärarna har.  

 Enkäten är utvecklad efter studier av Enkäten i praktiken – en handbok i 

enkätmetodik av Göran Ejlertsson.50 Graderingen av frågorna samt hur enkätfrågor kan 

formuleras och placeras i enkäten är hämtade därifrån i samband med att frågeformuläret 

konstruerades. Graderingen eftersträvades vara likadan i frågorna (t ex används termerna ofta, 

ganska ofta, sällan o s v när det gäller en fråga som behandlar en frekvens i tid). All statistik 

följs av kommentarer enligt devisen att statistik inte får stå för sig själv utan alltid skall 

kommenteras av forskaren. Enkäten finns i sin helhet som bilaga 1 i slutet av uppsatsen. Trots 

den låga svarsfrekvensen går det ändå att urskilja tendenser att dra slutsatser från. P g a den 

låga svarsfrekvensen redovisas statistiken i exakt antal istället för i t ex procentenheter.  

                                                 

50 Ejlertsson, Göran. Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik. Studentlitteratur, Lund 2005.  



 

 14

Resultat 
Här redovisas resultaten av enkäten fråga för fråga. Först redovisas enkätsvaren i form av en 

tabell. Vid varje fråga redovisas också de kommentarer som informanterna bifogade i sina 

enkätsvar. Dessa svar tillför statistiken en extra dimension och ger lite mer stoff åt 

undersökningen. Sammanlagt svarade arton stycken historielärare på sju olika skolor.  

 

1. Hur ofta förlägger du undervisning i biblioteket? 

Denna fråga ger ett underlag för i vilken kvantitativ utsträckning historieläraren lokaliserar 

schemalagd undervisningstid i skolbiblioteket. Svarsalternativen med frekvenser för den här 

frågan är följande; Ofta (Ca ett par gånger i månaden eller mer), Ganska ofta (Ca en gång i 

månaden), Förekommande (ca ett par gånger per termin), Sällan (ca en gång per termin), 

Mycket sällan (ca en gång per läsår) samt Aldrig.  

 

Tabell 1: Frekvens av historielärares förläggande av undervisning i skolbiblioteket 

Tabell 1
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Av tabellen kan man utläsa att en klar majoritet av lärarna i undersökningen förlägger 

undervisning i biblioteket ett par gånger per termin eller mer. Relativt få spenderar så mycket 

lektionstid i biblioteket att man är där flera gånger i månaden, men det förekommer och det 

tyder på att det finns ett kontinuerligt bruk. Intressant är det är lika många svar på var sida om 

stapeln för förekommande. Det är alltså lika många som sällan eller aldrig förlägger 

undervisning som de som ofta gör det.  
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 Kommentarerna på denna fråga rörde om informanterna hade hel- eller 

halvklass (2 stycken) samt om det rörde sig om A- eller B-kursen i historia (1 st.). Att dela 

upp klassen i halvklass är förmodligen ett bra sätt att underlätta arbetet i biblioteket. Bägge 

dessa lärare angav att de förlade lektionstid ett par gånger per termin där.  

 

2. I vilket eller vilka syften förlägger du undervisning i skolbiblioteket? 

Syftet med denna andra fråga var att få reda på mer om arbetsformerna och arbetsuppgifterna. 

På den här frågan kunde man ange ett eller flera svar. De svarsalternativ som fanns i enkäten 

angav aktiviteter enligt min egen erfarenhet är vanliga i ett skolbibliotek. Informationssökning 

är en viktig del av bibliotekets ansvarsområden, och biblioteket som plats för 

informationssökning har ökat i och med IT-erans intåg.51 Ett formulär med instuderingsfrågor 

är en klassisk skoluppgift som emellanåt får kritik.52 Källmaterial och källkritik har fått en 

ökad betydelse i skolan. Bibliotekskunskap ingår i kurskriterierna för svenska, men jag tog 

upp det här också eftersom det självständiga informationssökandet kräver att man är förtrogen 

med hur ett bibliotek fungerar.  

 

Tabell 2: Historielärares syften med att använda skolbiblioteket i undervisningen 

Tabell 2
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51 Limberg, 2003. s. 18, 37-39.  
52 Exempelvis från lärare på skolor jag varit verksam på.  
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Som framgår av tabellen är informationssökning den vanligaste anledningen till 

biblioteksbesöket då 16 av 18 informanter angav detta som skäl. Även sökning efter 

källmaterial är vanligt, vilket är intressant eftersom ett skolbibliotek mest har skönlitteratur 

och sekundärlitteratur. Men en vanlig form av källmaterial är tidningsartiklar och det kan vara 

detta som åsyftas. Instuderingsfrågor är inte en särskilt vanlig undervisningsform hos 

informanterna i undersökningen. De som angav andra alternativ än de i enkäten förtryckta var 

att visa skolbibliotekets möjligheter, att byta studiemiljö och att använda datorer för att skriva 

ut. En informant angav också fördelen med att ”fördela elever i olika utrymmen”. Resultaten 

här är inte så överraskande, det är mestadels de vanliga arbetsformerna som råder.  

 

3. Varför använder du inte skolbiblioteket inom historieundervisningen? 

Den här frågan var en följdfråga om man svarade ”Aldrig” på fråga 1, men många 

informanter fyllde i den här ändå vilket ju enbart var positivt för undersökningen. Syftet med 

frågan var att ta reda på vilka hinder det fanns i lärarens planering och erfarenhet. 

Alternativen här var 1) Tidsbrist 2) Arbetsmiljön i biblioteket är för dålig 3) Utbudet av 

litteratur är för dåligt 4) Utbudet av referenslitteratur är för dåligt (med detta menades 

uppslagsverk och dylikt) 5) Utbudet av datorer är för dåligt 6) Bibliotekspersonalen ger för 

dålig hjälp 7) Eleverna gör inte vad de skall (skolkar, surfar på Internet, läser annat eller gör 

annat som inte hör undervisningen till) 8) Det blir för stökigt 9) Annat. Även här kunde 

informanterna ge multipla svar.  

 

Tabell 3: Anledningar till att historielärare inte förlägger lektioner i skolbiblioteket  

Tabell 3
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Av tabellen framgår klart att ingen av informanterna angav utbudet av litteratur (dvs. 

mediebeståndet i biblioteket) eller bibliotekarierna som skäl. En informant underströk detta 

faktum med kommentaren ”Biblioteket har mycket bra litteratur”. Däremot angav flera 

informanter tidsbrist som orsak samt oron för att eleverna skulle ägna sig åt andra saker än 

skolarbete och att det skulle bli stökigt. Som tidigare nämnts så visar forskning på att 

biblioteket är ett annat rum än klassrummet. 53 Elevens frihet är större och läraren har inte 

samma möjlighet till kontroll och befinner sig dessutom på en mer jämställd nivå med 

eleverna. Lärarna är alltså motvilliga till att sätta sig i en situation där de inte har samma 

kontroll som i klassrummet. Dessutom befinner sig läraren på någon annans förmodade 

territorium, bibliotekariens. Forskning har också visat att lärarnas och bibliotekariernas roller 

visavi varandra inte är uttalade eller uppgjorda.54 Det är därmed inte så märkligt att hinder 

föreligger för att planera undervisning i biblioteket.  

 Flera informanter visade på att det kan bli stökigt beroende på klass samt 

klassens storlek. Andra svar innehöll andra skäl att inte vara i biblioteket. En lärare menade 

att eftersom denne använde sig av s.k. katederundervisning så stannade man kvar i 

klassrummet. Detta tyder på en traditionell form av undervisning och forskningen visar på att 

sådan kan komma i konflikt med de andra läromedel som biblioteket förmedlar. En annan 

informant skrev ”har aldrig sett någon anledning med att lägga undervisning där”. Detta är ett 

konkret exempel på vad Limberg tar upp i sin forskningsstudie; ”I litteraturen hävdas ofta att 

lärare och skolledare är okunniga om vad biblioteket har att erbjuda eller om bibliotekariers 

professionella kompetens och att detta hindrar integration av biblioteket i undervisningen”55. 

Kommentarerna i enkäterna bekräftar därmed den tidigare forskningen i ämnet.  

 

4 & 5. Vilka fördelar (respektive nackdelar) ser du med att använda skolbiblioteket i 

undervisningen?    

 Vid de här frågorna kunde informanterna skriva fritt vad de upplevde som positivt respektive 

negativt med skolbiblioteket som arbetsplats. Jag har nedan sammanställt de svar i två 

                                                 

53 Hasselrot, Titti & Sundin Beck, Ulla. Viljan att lära – Om lärandets drivkrafter och skolbibliotekets 

möjligheter. Bibliotekstjänst, Lund 2002. s. 117-120.  
54 Limberg, 2003, s. 24.  
55 Limberg, 2003. s. 24. 
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kolumner. I och med det har jag alltså ”buntat ihop” liknande svar till att falla under samma 

kategori. 

 

 Positiva kommentarer Negativa kommentarer 

♦ Bra mångfald av arbetsmaterial  

♦ Variation och miljöombyte, stimulans 

♦ Bra och inspirerande arbetsmiljö för t ex 

tema- och grupparbete 

♦ Lärande om bibliotekskunskap och 

bibliotekskultur 

♦ Enskilt arbete under eget ansvar 

♦ Övning i källkritik och källvärdering 

♦ Övning i informationssökning, 

referenslitteratur och databashantering 

(exempelvis Artikelsök). 

♦ Möjlighet till fördjupning 

♦ Ämnesövergripande arbete 

♦ Övning i sammanställning 

♦ Lättillgänglighet och översiktlighet 

♦ Bibliotekarien som resurs vid 

informationssökning och boktips. 

♦ Bristande koncentration på arbetet 

♦ Elever gör inte vad de ska 

♦ Stökigt 

♦ Svårt att få överblick för läraren (brist på 

kontroll) 

♦ Dålig arbetsro 

♦ Lätt att ”gå vilse” (i mängden av 

information) 

 

  

Av listan ovan framgår enligt informanterna att det är tydligt att de olika fördelar som finns är 

betydligt fler än nackdelarna. I gengäld var det fler lärare som angav samma sak på de 

negativa aspekterna och då främst bristen på kontroll och att elever gör annat än vad de borde. 

Man kan härvid konstatera att ett brett spektra av fördelar kontrasteras av en mindre mängd 

nackdelar, av vilka nästan samtliga går ut på att eleverna brister i arbetsdisciplin eller 

koncentration samt att läraren har sämre kontroll i biblioteket än i klassrummet. Detta är helt 

analogt med forskningen. Biblioteket har en annan kultur och struktur än i klassrummet där 

eleven är mindre fri och mer övervakad.56 Fördelarna med biblioteket är mer varierade än 

                                                 

56 Limberg, 2003. s. 73. 
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nackdelarna, och detta har att göra med att biblioteket i sig är ett rum för många typer av 

aktiviteter.57 Jag har också undersökt hur många av informanterna som var odelat positiva 

eller negativa respektive såg både för och nackdelar; 

Tabell 4: Historielärares inställning till undervisning i skolbiblioteket: 

 

Av tabellen ser man att mer än hälften av informanterna har en nyanserad och delad syn på 

pedagogik i biblioteket. Lite mindre till antalet av dem som svarat på frågan är antingen 

enbart positiva eller enbart negativa. Måhända fanns det fler anledningar till negativa åsikter 

bland dem som inte svarat. Den informant som anger enbart nackdelar uttrycker sig så här 

”Eleverna lär sig i allmänhet mycket lite via självständigt arbete, åtminstone om man ska 

värdera tidsinsatsen”. I svaret finns en misstro mot att eleverna släpps iväg själva. Återigen 

finns här det som enligt mig är kärnan i problematiken; det icke-traditionella arbetssättet som 

används i ett bibliotek (med eget ansvarstagande för eleverna och prövning av deras 

initiativförmåga) kontra klassrummets invanda trygghet samt lärarens behov av kontroll och 

ordning.  

 Lärarnas åsikter är sålunda ofta tudelade. I undersökningens material finns 

kommentarer som bekräftar detta. I ett svar kan man t ex läsa; ”I princip inga (nackdelar, min 

anm.). I praktiken flera, beroende på hur biblioteket är/fungerar”. En informant skrev enbart 

”Nej!” på frågan om det fanns några nackdelar. Bland kommentarerna om fördelar märks ett 

par stycken som beskriver att arbetet i biblioteket fungerar väl; ”Det går mycket bra! Eleverna 

hämtar böcker, läser ’artikeldator’, tittar i artiklar i pärmar”. En annan skriver ”Eleverna 

                                                 

57 Limberg, 2003. s. 69. 

Tabell 4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Enbart
positiva

Både
positiva

och
negativa

Enbart
negativa

Inget svar



 

 20

samarbetar naturligt i sitt sökande och jämförande”. Det finns sålunda ingen genuin samsyn 

på biblioteket som pedagogisk resurs utan åsikterna varierar från en odelad positiv sida via en 

stor tudelad grupp till en ytterkant i spektrat av åsikter som inte anser att biblioteket är särskilt 

mycket att ha i pedagogiskt syfte. 

 

6. Hur är dina erfarenheter av undervisning i skolbiblioteket? 

Med denna fråga ville jag ta reda på hur historielärarna i allmänhet värderade användandet av 

biblioteket. Jag ville också jämföra med fråga 4 och 5. 

 

Tabell 5: Historielärares erfarenheter av undervisning i skolbiblioteket: 

 

Tabellen visar att informanterna i regel har positiva erfarenheter av skolbiblioteket i 

undervisningen. En av lärarna kommenterade frågan med att ”Elever har precis som oss 

vuxna bra och dåliga dagar. Generellt är dock mina erfarenheter goda.” Detta illustrerar en 

problematik som ju finns i skolan i allmänhet, inte bara historieundervisning eller 

undervisning förlagd till ett skolbibliotek. Intressant att notera är att även de informanter som 

ställer sig kritiska eller säger sig inte använda skolbiblioteket ändå inte svarar ”dåliga” eller 

”mycket dåliga”. Vad det beror på är emellertid svårt att avgöra. En annan informant skriver; 

”Självständiga/flitiga elever presterar bättre. Man inriktar sig och får tid till att ta hand om 

osjälvständiga/mindre flitiga elever.” Detta uttalande kontrasterar mot den informant som 
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citerades under fråga 4 & 5 och som var kritisk mot det självständiga arbetet. Dessa bägge 

citat är ett exempel på polariseringen mellan två olika synsätt som finns i skolan. 

 

7. I vilken utsträckning är du själv närvarande i biblioteket när du förlagt undervisningen dit?      

En egen iakttagelse jag gjort under min tid som vikarierande skolbibliotekarie är att lärare ofta 

flyttat undervisningen från klassrummet till biblioteket och sedan lämnat eleverna där. Det 

kan också handla om att man låter en eller flera elever gå till biblioteket under lektionstid. En 

annan företeelse jag sett är att skolledare skickat elever till biblioteket som bestraffning när de 

exempelvis blivit utkörda från en lektion. Biblioteket fungerar då som en avstjälpningsplats 

för eleverna; en avlastning för läraren som kan lämna sin klass i bibliotekariens vård och 

överseende och istället ägna sig åt något annat under tiden. Att använda biblioteket som 

fängelse var inte särskilt vanligt men förekom. Med denna fråga ville jag undersöka hur 

mycket historielärarna själva uppehöll sig i biblioteket under schemalagd tid för att handleda 

och hålla ordning på sina elever.  

Magnus Hermansson Adler skriver i sin bok Historieundervisningens byggstenar att 

lärarens handledning är av mycket viktig betydelse för elevens lärande när eleven skall söka 

och sovra information. I den mångfald av källor och medier som finns i ett modernt bibliotek 

är det lätt att gå vilse.58 Om modern informationsteknik skriver Hermansson Adler; 

”I historieundervisningen är Internet ett nödvändigt hjälpmedel, men det kan aldrig ersätta vare sig 

läraren eller något annat läromedel såsom skolbiblioteket. Förklaringen är mycket enkel: Internet 

möjliggör aldrig en dialog mellan eleven och läraren. Datorn kan till skillnad från dialogpartnern i 

skolan aldrig tänka kvalitativt. Datorn kan ju inte själv ändra perspektiv, och perspektivskifte är 

nödvändigt i lärandet.”59   

Enligt Hermansson Adler är det sålunda viktigt att läraren finns till hands. Men hur förhåller 

det sig då? 

                                                 

58 Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar, s. 97-98. 
59 Ibidem, s. 99. 
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Tabell 6:Historielärares närvaro i skolbiblioteket under lektioner förlagda dit  

 

Endast sju av historielärarna uppgav att de alltid var i biblioteket när de förlagt lektionstid där. 

En något mindre grupp är där nästan hela tiden, men en sista tredjedel av informanterna är 

bara i biblioteket en viss tid av lektionen. Frågan är varför man väljer att bara vara närvarande 

ibland. De som kommenterat frågan skriver alla ungefär samma sak; ”Om jag inte har några 

elever i klassrummet, är jag med eleverna i biblioteket. Annars varvar jag mellan bibliotek 

och klassrum” som en av lärarna skriver. Det beror sålunda på situationen. Ingen av lärarna 

nämner något om den situation man eventuellt placerar bibliotekarien i. En av informanterna 

som svarat ”nästan hela tiden” skriver dock; ”Annars blir bibliotekspersonalen arga (vilket är 

helt riktigt)” och visar därmed på en helhetssyn på biblioteket. Denna informant var dock 

ensam om det. Ett forskningsrön som tangerar den attityd som nämns ovan är att lärare och 

skolbibliotekarie inte har fullt utarbetade och klara roller.60 Biblioteksforskaren Louise 

Limberg hänvisar till en amerikansk studie som visar att bibliotekarier behöver support från 

lärare och skolledare för att kunna fördjupa och förbättra sin roll i skolan.61  

 Om man jämför denna fråga i enkäten med fråga nr 3 och 5 så kan man dra en 

intressant parallell. Några av de vanligaste förekommande orsakerna till att man inte väljer att 

förlägga tid i biblioteket samt nackdelar med biblioteket som pedagogiskt redskap är att det 

lätt blir stökigt. Men fem informanter som angivit att stökigheten och att eleverna inte gör vad 

de skall uppgav också att de endast själva var i biblioteket ”viss tid” eller ”nästan hela tiden”. 

Att det blir stökigt och okoncentrerat kan alltså bero på att läraren inte själv är på plats. 

                                                 

60 Limberg, 2003, s. 79-80. 
61 Ibidem, s. 49-50. 
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8. Förbereder du bibliotekspersonalen i förväg när du förlägger undervisning i biblioteket? 

Som nämnts under fråga 7 är samarbetet mellan lärare och bibliotekspersonal en nödvändig 

del för att skolbiblioteket skall kunna hitta och utveckla sin pedagogiska roll.  

 

Tabell 7: Historielärares vana att förbereda bibliotekspersonal   

 

Denna fråga handlar om i vilken utsträckning verksamheten i biblioteket planeras tillsammans 

av skolbibliotekarie och lärare. Det är endast tre av arton som har som vana att ha en ständig 

kommunikation med bibliotekarierna. Lika många gör det aldrig. Sex stycken gör det som 

oftast och lika många upplever att de gör det mer sällan. ”Det är lätt att glömma…” och 

”ibland. Dock för sällan” skriver två informanter som svarat ”sällan”. ”Borde kanske tänka på 

det” skriver en som svarat ”aldrig”. En som dock alltid gör det skriver så här ”Jag hör mig för 

om det är OK (om det handlar om en grupp/klass”. Just tidsbristen och ett stressigt schema 

kan vara orsaker till att man glömmer.  

 Men det kan också bero på skolkulturen och bibliotekets roll på skolan. Enligt 

Loertschers taxonomi finns sex stycken steg som graderar i vilken utsträckning det sker en 

kommunikation och samarbete mellan bibliotek och lärare/lärarlag. I den lägsta nivån sker 

ingen samverkan alls, om det ens finns något bibliotek. Mellanstegen innebär så ett ökat 

utbyte med tätare integrerat samarbete. Den högsta nivån innebär ett samarbete som både är 

rutin och strukturerat i schema för att främja en växelverkan mellan bibliotek och lärare. 62  

                                                 

62 Gómez, Elsa, Aktivt lärande med skolbibliotek. Bibliotekstjänst, Lund 1996. s. 68-69. 
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 Då denna undersökning rör sig om olika skolor går det inte att dra några slutsatser 

om de enskilda skolorna. Men även bland de informanter som arbetar på samma skola finns 

det skillnader. Den skola som deltog med flest informanter i enkätundersökningen hade 1 svar 

på ”Aldrig”, 4 på ”nästan alltid”, 3 på ”sällan” och 1 på ”aldrig”. På denna skola verkar det 

vara upp till den individuella läraren hur samarbetet sköts. Mer om denna fråga kommer under 

fråga 15. 

 

9. Använder du dig av skolbiblioteket i andra ämnen?   

Med denna fråga ville jag undersöka om bruket av skolbiblioteket skiljde sig från ämne till 

ämne hos informanterna.  

 

Tabell 8: Historielärares bruk av skolbiblioteket i andra ämnen 

 

Som framgår av diagrammet så är det med ett undantag så att historielärarna i undersökningen 

också förlägger undervisning i andra ämnen till skolbiblioteket. Detta stämmer också överens 

med svaren på fråga 1. De ämnen som informanterna angav var samhällskunskap, svenska, 

geografi och religionskunskap.  

 

10. Använder du dig av skolbiblioteket för eget bruk? 

Om en lärare själv brukar gå till biblioteket och utnyttja dess resurser kanske han eller hon 

också har en annan inställning till att inkorporera det i undervisningen. Det var vad jag ville 

undersöka i den frågan.  
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Tabell 9: Historielärares bruk av skolbiblioteket för egen del 

 

Den ende informanten som inte själv begagnar skolbiblioteket gör det dock tillsammans med 

eleverna ca en gång per termin (svaret ”sällan” under fråga 1).  

 

11. I vilket syfte använder du dig av skolbiblioteket? 

Vilka delar av bibliotekets bestånd intresserade lärarna i undersökningen? De olika svaren var 

a) ”Informationssökning i facklitteratur inför planering av undervisning”, b) 

”Informationssökning i tidningar/tidskrifter inför planering av undervisning”, c) ”Sökning 

efter fortbildande litteratur inom historieämnet”, d) Sökning efter fortbildande litteratur inom 

andra ämnen/pedagogik”, e) ”Sökning efter egen nöjesläsning” samt f) ”Läs- och studiero”. 

Dessutom fanns ett alternativ för g) ”Annat”. Här kunde man kryssa i flera svar i enkäten. 
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Tabell 10: Historielärares syften att använda biblioteket för egen del 

 

Nästan alla informanter (16 st.) uppger att de använder biblioteket inför planering av 

undervisning. Det stöder min teori om att historielärare är vana och skolade att använda 

bibliotek. Mer om informanternas uppfattning om utbudet av facklitteratur i historia finns 

under fråga 14. En något mindre del (11 st.) använder bibliotekets utbud av periodika 

(tidningar och tidskrifter). På många bibliotek finns tidskrifter av typen Illustrerad vetenskap 

och Populär Historia (m fl.) ur vilka lärare kan hitta intressanta artiklar. Detta är också en typ 

av månadspress som ungdomar tycker om. Att det inte är lika många som använder tidskrifter 

som använder facklitteraturen kan bero på att skolans historieinstitution också har en 

prenumeration på de tidskrifter som lärarna finner användbara. Det är också troligt att många 

lärare också har egna privata prenumerationer.  

 En förhållandevis hög andel (13 st.) söker sig till biblioteket för fortbildande 

litteratur inom historieämnet. Det betyder att biblioteken inte bara köper in böcker som är på 

en nivå som passar elever utan även förmodat mer avancerad akademisk litteratur inom 

exempelvis historiedidaktikens område. Det är intressant att bara ca hälften av dem som 

använder sig av fortbildande historielitteratur också använder bibliotekets utbud av litteratur 

inom andra ämnen och pedagogik. Ingen av informanterna kryssade i rutan för (d) men inte 

för (c). Det tyder också på att historia är ett biblioteksnära ämne men också på att utbudet av 

böcker inom ämnet är stort.  

 En stor grupp (12 st.) uppger också att de använder sig av biblioteket för egen 

nöjesläsning av t ex tidskrifter, dagstidningar och skönlitteratur. Mer om frekvensen för 
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biblioteksbesöken finns under fråga 12. Bara två informanter uppger att de söker sig till 

biblioteket för läs- och studiero. Undersökningar har visat att elever i stor utsträckning 

använder sig av biblioteket för att plugga och göra läxor.63 Skolbibliotekets idé är att det skall 

vara ett rum för alla, men här finns en uppenbar segregering mellan lärare och elever. En 

trolig förklaring är att eleverna inte bara använder skolbiblioteket som arbetsrum utan också 

som fritidsrum och väntrum samt tenderar att ”ockupera” biblioteket som sitt territorium.64 

Elever har också, tror jag, en större förmåga att låta arbete och fritid flyta samman än vad 

lärare, som behöver vara i en privat sfär för att jobba, har. Trots det så är det ändå två lärare i 

undersökningen som faktiskt använder biblioteket som en läs- och studieplats. Kanske finns 

det också fördelar med biblioteket som en mötesplats för elever och lärare där de kan träffas 

mer avspänt än i klassrum och korridorer.  

 

12. Hur ofta använder du dig av skolbiblioteket för eget bruk?    

Detta är en följdfråga på fråga nr 11 i syfte att få veta mer om lärarnas personliga vanor visavi 

skolbiblioteket. Tidsintervallerna är samma som i fråga nr 1.  

 

Tabell 11: Frekvens av historielärares bruk av skolbiblioteket för egen del 

                                                 

63 Limberg, 2003. s. 75. 
64 Limberg, 2003. s. 76-77. 
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Vid en jämförelse med fråga nr 1. så finns ingen direkt överensstämmelse mellan den 

frekvens historieläraren själv besöker biblioteket och den frekvens där undervisningstid 

förläggs i biblioteket. Men den största enskilda gruppen informanter är flitiga 

biblioteksbesökare med en eller flera besök i veckan. En informant skriver som kommentar; 

”Varje dag ibland flera gånger”. Det är endast tre av historielärarna som är i biblioteket själv 

en eller ett par gånger per termin eller mer sällan. Detta tyder på ett aktivt bruk av biblioteket 

för eget bruk från historielärarnas sida.  

 

13. Varför använder du dig inte av skolbiblioteket?   

På denna fråga var det inte många som svarade. En kort översikt över de svar som angavs ger; 

”Tidsbrist” (2), ”Utbudet av litteratur är för dåligt” (1) och ”Utbudet av datorer är för dåligt” 

(1). En informant skriver ”Nej! Personalen är mycket hjälpsam, de beställer böcker 13. Är inte 

bra. Tvärtom Mycket BRA” [sic]. Denna kommentar tillsammans med att ingen av 

informanterna menade att bibliotekspersonalen gav för dålig hjälp tyder på att i regel är alla 

nöjda med bibliotekarierna.  

 

14. Hur upplever du utbudet av facklitteratur i historia på ditt skolbibliotek?  

Denna fråga är direkt kopplad till fråga 11 och syftade till att ta reda på mer om hur 

historielärare upplever mediebeståndet inom historieämnet på biblioteken, både för egen del 

och för elevernas (även om de naturligtvis också kan använda samma böcker). 

 

Tabell 12: Historielärares uppfattning om kvaliteten på facklitteratur i historia 
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Ingen av informanterna ansåg att utbudet var dåligt. Däremot fanns det en gradskillnad på hur 

bra de ansåg att det var. Det finns en koppling mellan utbudet av medier och samarbetet 

mellan lärare och bibliotekarier. Om en diskussion mellan de bägge parterna kan uppstå kan 

också införskaffandet av medierna ändras till att passa både lärare och elever.65 Ett problem är 

att utbudet på bokmarknaden för skolelever är för dåligt.66 Enligt fråga nr 1 är 

informationssökning en viktig och vanlig del av historieundervisningen i skolbiblioteket. En 

del av informanterna i den här undersökningen är nöjda med utbudet, men det verkar också 

finnas utrymmer för förbättring. 

 

15. Finns det en strategi eller praxis bland historielärarna på din arbetsplats visavi 

undervisning i skolbiblioteket? Om ja, hur ser den ut? 

Med den här frågan ville jag få reda på om det fanns någon struktur i samarbetet mellan lärare 

och bibliotekarier. Enligt forskning kan en lokal arbetsplan se ut på olika sätt och vara av 

olika grad (enligt Loertschers taxonomi).67  

 

Tabell 13: Förekomsten av en gemensam strategi bland historielärare visavi 

skolbiblioteket 

  

                                                 

65 Limberg, 2003. s. 34-35 
66 Limberg, 2003. s. 36. 
67 Gómez, s. 68-69. 
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Resultat är som man kan se entydigt. Inte på någon av de sju skolor som jag fick enkätsvar 

från förekommer det någon form av planering eller samverkan med biblioteket. Enligt Gómez 

finns det flera fördelar med ett sådant samarbete. Dels så kan lärare och bibliotekarier 

diskutera aktuell litteratur och inköp så att medierna passar skolans elever och lärare, dels så 

kan man dra nytta av varandras kunskaper så att biblioteken bättre når upp till sin potential. 

Eleverna ser om det finns ett bra samarbete mellan lärare och bibliotekarier och tar efter 

mönstret i en sådan kommunikation. Möjligtvis sker ett utbyte på ett informellt plan, t ex i 

skolornas personalrum. Men för att nå upp på de högre nivåerna i Loertschers taxonomi krävs 

en etablerad och strukturerad kommunikation. 68 

 

                                                 

68 Gómez, s. 69-70. 
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Resultatdiskussion 
 

I denna del ämnar jag ”bunta ihop” mina resultat för att på så sätt kunna möta mina 

frågeställningar.    

Tidigare i den här uppsatsen diskuterade jag kring historia och historielärare 

(som en gång i tiden varit historiestudenter). På det sätt som historia studeras och på det sättet 

som man forskar i historia (d v s i litteratur, och i de källor till historien som finns som 

kvarlevor i arkiv) ligger det nära till hands att kalla historia för en boknära disciplin. Sålunda 

borde rimligtvis historieläraren som skolad inom denna boknära disciplin vara van vid att 

hantera litteratur och söka i ett bibliotek.  

En annan hörnsten inom historieämnet är källkritiken. I den svenska 

gymnasieskolan ska eleverna tränas i källkritik och källgranskning. Det är just sådana 

färdigheter som tränas i informationssökning, och informationssökning i skolan sker oftast i 

skolbiblioteket (som alltid är tillgängligt, inga datasalar måste bokas etc.). I min undersökning 

framgår det tydligt att det är just i sådana syften som undervisning förläggs till skolbiblioteket 

(fråga 2). Dessutom framhåller många lärare detta som bibliotekets fördelar (fråga 4). 

Internationell forskning har ju visat att ett bibliotek med goda resurser i form av både 

mediebestånd och personal leder till bättre resultat för elever i just den här formen av 

kunskaper och färdigheter. Så huvudfrågan för denna undersökning har sålunda varit, hur ser 

just historielärares bruk av skolbiblioteket i pedagogiskt syfte ut? 

 Jag har inte hittat några forskningsresultat som visar att det finns något samband 

mellan hur ofta skolbibliotek används och fördelarna med dem. Men rimligtvis borde det 

finnas ett sådant samband, ett välutrustat skolbibliotek kan ju inte vara till någon nytta om det 

inte frekventeras regelbundet. Frågan är inte om biblioteket används, för det gör det, utan det 

intressanta är kanske snarare varför inte oftare? De flesta historielärarna i undersökningen 

uppger att de bara besöker biblioteket med sin klass ett par gånger per termin. Några är där till 

och med vid färre tillfällen, medan en annan grupp frekventerar biblioteket betydligt oftare 

(minst en gång i månaden).  

Det kan finnas flera anledningar till att situationen är som den är. Naturligtvis 

har skolkultur och standarden på de olika biblioteken på de undersökta skolorna stor 
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betydelse. Detta visar inte minst svaren på fråga 3. I den tidigare forskningen har man sett 

exempel på hur skolkulturen påverkar hur elever uppträder i biblioteket.69 Men det kan också 

vara så att historielärarna sin egen utbildning till trots inte är tillräckligt informerade om 

skolbibliotekets fördelar för elevernas utveckling. Något som bekräftar det är svaret på fråga 

7. Informanterna visade i sina svar, och några i sina kommentarer, att de ibland brister i 

närvaro i biblioteket. När elever får arbeta fritt i skolbiblioteket blir läraren mycket 

betydelsefull som bollplank och med läraren kan man också ha en fortlöpande diskussion, allt 

enligt internationella rön.70 Även historiedidaktiker är inne på samma linje.71 Det är också 

intressant att jämföra lärarnas närvaro med de problem de förknippar med skolbiblioteket. 

Bristande koncentration och en ökad stökighet i samband med lärarens närvaro/frånvaro 

diskuterades under fråga 7. Allt tyder på att det finns ett behov för en ökad dialog mellan 

lärare och bibliotek samt fortbildning om bibliotekets pedagogiska fördelar.  

 Lärarna i undersökningen har i regel en god erfarenhet av skolbiblioteket i 

undervisningen (fråga 6). Man är även positiv till bibliotekets personal i den meningen att 

man inte på ett enda ställe i undersökningen har kritiserat just detta, och många kommentarer 

visar dessutom på motsatsen. Trots detta förekommer biblioteksbesöken inte oftare än ett par 

gånger per termin hos de flesta. Bakom detta ligger möjligtvis en konflikt mellan en 

traditionell användning av läromedel och en nyare, informationssökande och självständig 

arbetsmetod. I denna konflikt finns också spår av olika syn på kunskap. En informant 

illustrerar detta mycket tydligt i sin kommentar; ”De flesta lärare på denna skola tillämpar 

mycket katederundervisning. Det är sannolikt vad som gör att vi är X-läns (min editering) 

bästa skola”. Ett bra skolbibliotek ger inte automatiskt bättre resultat, forskare menar att detta 

är en komplex fråga som bl. a omfattar val av undervisningsmetod.72 Val av 

undervisningsmetod har också självfallet att göra med elevunderlaget. Historielärarna i 

undersökningen har vanligtvis dels en positiv syn på skolbibliotek (fråga 6), dels använder 

man det i flera ämnen (fråga 9) och dels är de nöjda eller någorlunda nöjda med beståndet av 

historisk facklitteratur (fråga 14). Detta betyder att troligtvis är det inte biblioteket det är fel 

på utan om man väljer att inte använda skolbiblioteket så beror det på tidsbrist eller att man 

upplever att eleverna inte sköter sig.     
                                                 

69 Hasselrot, Titti & Sundin Beck, Ulla. Viljan att lära, s. 116-117.  
70 Gómez, s. 39.  
71 Hermansson Adler, s. 97-98. 
72 Gómez, s. 38. 



 

 33

 

Lärarna använder själva skolbiblioteket i stor utsträckning. Fråga 12 visar att de flesta 

frekventerar biblioteket regelbundet och ofta samt att de använder olika delar av utbudet. 

Detta bekräftar min teori om att historielärare är vana biblioteksbesökare. Min studie visar 

dock att det finns ett glapp mellan det egna användandet och användandet i undervisningen. 

Mediebeståndet och tillgången på datorer tycks inte vara några hinder av svaren på fråga 3 

och 14 att döma. Tre informanter menar i och för sig att just bristen på datorer är ett problem, 

men de största hindren utifrån svaren på fråga 3 är tidsbrist och att eleverna inte gör vad de 

ska. Naturligtvis kan tillgången till medier och hjälpmedel såsom datorer öka i ett bibliotek 

om mer resurser skjuts till (vilket då också omfattar mer utrymme för böcker, arbetsplatser 

och datorplatser). 

Tidsbristen är dock ett allvarligare problem. En informant uttrycker det som att 

”Tidigare använde jag bibl. mera, pga. att eleverna lättare klarade av svåra texter. Nu krävs 

alltför mycket hjälp från lärarens sida, vilket gör att fler elever blir utan hjälp och fastnar. 

Arbetet stagnerar.”73. En tidigare i denna text citerad informant skrev att ”eleverna lär sig i 

allmänhet lite via självständigt arbete, åtminstone om man ska värdera tidsinsatsen”. Skolan 

idag konkurrerar med alla intryck från media som ungdomar utsätts för. I det läget är det 

måhända en stor omställning för eleverna, de är inte vana vid den tidsinsats och det tålamod 

som en noggrann informationssökning kräver. Därför upplevs det kanske idag som svårare 

och mer tidskrävande att arbeta på det sättet (min egen erfarenhet från lärarutbildningen är att 

ingen direkt tror att ungdomar idag är dummare än för 10-20 år sedan). 

En slutsats som jag drar av min undersökning är att det också finns andra hinder 

som inte lärarna tar upp i sina enkäter. Ett sådant hinder är att samarbetet mellan pedagoger 

och bibliotekarier inte är en rutin. Att svaren i fråga 8 är så spridda tyder på att kontakten 

mellan biblioteket och övrig skolpersonal är sporadisk och individuellt genomförd. Det finns 

ingen fastslagen strategi, vilket det enhälliga svaret på fråga 15 visar. Enligt Loetschers 

taxonomi behövs en strukturell och fastslagen rutin i samarbetet för att biblioteket skall kunna 

nå sin potential i skolarbetet. När en sådan inte existerar faller det på den enskilde läraren att 

upprätta en kontakt med bibliotekarien och den kontakten blir då informell.  

                                                 

73 Informanten i fråga har varit yrkesverksam som lärare i 40 år. 
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Ett annat hinder är konflikten mellan arbetssätt, som i sin tur bottnar i 

skolkultur, synen på kunskap och elevunderlag. Det finns en strid mellan användandet av de 

traditionella läromedlen och de möjligheter till självständigt arbete som biblioteket erbjuder. I 

undersökningen fick jag några svar som tyder på att detta är en realitet (lärare som t ex svarat 

att de ”aldrig sett någon anledning/vinst med att lägga undervisning där” och ”tillämpar till 

mkt stor del katederundervisning/klassrumsundervisning, särskilt på A-kurser”. Jag har 

därmed fått uppfattningen att lärare ofta är ovetande om bibliotekets möjligheter i 

undervisningen. Men även skolledare delar denna brist på upplysning om forskningens rön 

om skolbiblioteken. Svaret på fråga 15, där samtliga informanter uppger att det inte finns 

någon formell praxis i samarbetet med bibliotekspersonalen på sina skolor, visar att 

skolledningarna på dessa undersökta skolor inte har etablerat en sådan rutin. En lärare säger 

sig ha erfarenhet av det; ”Före min tid på gymnasiet undervisade jag i ämnet historia på 

högstadienivå under tre års tid /../ Mitt arbetssätt som lärare är mycket influerat av 

Rinkebymodellen. En modell där skolbiblioteket har en naturlig och viktig del i samtliga 

elevers lärande.”. Enkätsvaret visar att det finns erfarenhet av ett närmare samarbete mellan 

pedagoger och bibliotek. Kanske är detta samarbete mer utvecklat i grundskolan där 

skolbibliotek är obligatoriska, och i så fall har gymnasieskolan inte följt med i utvecklingen.   

 

Slutord och vidare diskussion 

 

Skolan är en unik arbetsplats på det sättet att man kan som lärare ha kollegor som man känt i 

flera decennier men aldrig sett utöva sitt yrke i klassrummet. Därför är det viktigt att ta del av 

undersökningar som tittar på lärares faktiska yrkesutövande och vanor. En undersökning av 

den här storleken kan emellertid inte ge några genomgripande svar. Tyvärr var 

svarsfrekvensen från de kontaktade skolorna låg. Därför hade det varit intressant att se en 

fördjupning av studier inte bara i fråga om historieämnet, men också hur skolbiblioteken 

används inom andra ämnen. Tvärämnesmässiga studier hade också varit intressant att se. Ett 

annat område där mycket torde kunna göras är att se på hur olika skolkulturer påverkar 

skolbiblioteken. Därvidlag skulle det vara spännande att titta på hur skolledning och 

huvudmäns inflytande artar sig.  

Ytterligare en aspekt är den sociokulturella. Vad har skolbiblioteken för 

betydelse för invandrarungdom och ur ett klassperspektiv? Vilken betydelse har 
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folkbildningstanken för de mest utsatta grupperna i samhället idag? När jag sysslat med både 

skolbiblioteksforskning och historiedidaktik har jag dessutom sett att de flesta forskare som 

sysslat med det förstnämnda är kvinnor och att män är vanligast bland didaktikerna. En 

genusstudie som handlar om bibliotek som kvinnlig sfär och historia som en traditionellt 

manlig disciplin och de maktfaktorer som finns mellan män och kvinnor i skolan hade varit 

mycket intressant enligt mig.  

 

En skola med eleven i centrum måste ta hänsyn när undervisningen planeras. Mycket beror på 

lärarens val av undervisningsmetod, men denna metod bör ha sin grund i vilka eleverna man 

skall undervisa är. Om det är bra eller dåligt med självständigt arbete i skolbiblioteket inom 

historieämnet kan jag inte säga. Men om man vill ha självständiga elever behövs kanske också 

träning i att bedriva ett självständigt arbete. Och då kan skolbiblioteket mycket väl vara ett 

gott redskap att ta till. Men då krävs också ett ökat samarbete och en ökad kommunikation 

mellan lärare, skolledare och bibliotekarier. Jag tror att fortbildning i form av upplysning om 

skolbiblioteket, dess pedagogiska roll och dess potential inte behöver vara särskilt kostsam 

och kan bidra till en bättre integration mellan skolans olika delar samt en pedagogisk fördel 

inte bara för historieämnet utan även för andra ämnen.    
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Bilaga 1: 

ENKÄT OM HISTORIELÄRARES BRUK AV SKOLBIBLIOTEKET I 

UNDERVISNINGEN 

 

Denna enkät kommer att ligga som empirisk grund för examensarbete vid lärarutbildningen, 

Karlstads Universitet. Tack för din medverkan! /Daniel Granér, lärarstuderande 

 

Kontaktuppgifter:  

E-post: lawnmover@earthling.net Telefon: 046-138045 alt. 0730-705548 

 

1. Hur ofta förlägger du undervisning i skolbiblioteket? 

 

  Ofta (Flera gånger i månaden eller mer) 

  Ganska ofta (Ca en gång i månaden) 

  Förekommande (Ca ett par gånger per termin) 

  Sällan (Ca en gång per termin) 

  Mycket sällan (Ca en gång per läsår) 

  Aldrig (Se fråga 3) 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. I vilket eller vilka syften förlägger du undervisning i skolbiblioteket?  

 



 

 

 Informationssökning för egna arbeten 

 Arbete med instuderingsfrågor 

 Sökning efter källmaterial 

 Bibliotekskunskap 

 Annat:_____________________________________________________________ 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

3. Varför använder du inte, eller ibland väljer att inte, använda skolbiblioteket inom 

historieundervisningen? 

 

 Tidsbrist 

 Arbetsmiljön i biblioteket är för dålig 

 Utbudet av litteratur är för dåligt 

 Utbudet av referenslitteratur är för dåligt 

 Utbudet av datorer är för dåligt 

 Bibliotekspersonalen ger för dålig hjälp 

 Eleverna gör inte vad de skall (skolkar, surfar på Internet, läser annat eller gör annat 

som inte hör med undervisningen till)  

 Det blir för stökigt 

 Annat______________________________________________________________ 

 



 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

4. Vilka pedagogiska fördelar ser du med att använda skolbiblioteket i undervisningen? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Vilka pedagogiska nackdelar ser du med att använda skolbiblioteket i 

undervisningen? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Hur är dina erfarenheter av undervisning i skolbiblioteket? 

 

 Mycket goda 

 Goda 

 Både bra och dåligt 

 Dåliga 

 Mycket dåliga 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. I vilken utsträckning är du själv närvarande i biblioteket när du förlagt undervisningen 

dit? 

 Alltid 

 Nästan hela tiden 

 Viss tid 

 Aldrig 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

8. Förbereder du bibliotekspersonalen i förväg när du förlägger undervisning i 

biblioteket? 

 Alltid 

 Nästan alltid 

 Sällan 

 Aldrig 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. Använder du dig av skolbiblioteket i undervisningen i andra ämnen? 

 Ja 

 Nej 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

10. Använder du dig av skolbiblioteket för eget bruk? 

 Ja (se fråga 11) 

 Nej (se fråga 13) 

 

 

11. I vilket syfte använder du skolbiblioteket? 

 

 Informationssökning i facklitteratur inför planering av undervisning 

 Informationssökning i tidningar/tidskrifter inför planering av undervisning 

 Sökning efter fortbildande litteratur inom historiaämnet 

 Sökning efter fortbildande litteratur inom andra ämnen/pedagogik 

 Sökning efter egen nöjesläsning  

 Läs- och studiero 

 Annat:_____________________________________________________________ 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12. Hur ofta använder du dig av skolbiblioteket för eget bruk? 

 

 Ofta (en eller flera gånger i veckan) 

 Ganska ofta (en eller flera gånger i månaden) 

 Förekommande (flera gånger per termin) 

 Ganska sällan (en eller ett par gånger per termin) 



 

 

 Sällan (en eller ett par gånger per läsår) 

 Aldrig 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13. Varför använder du dig inte av skolbiblioteket? 

 

 Tidsbrist 

 Arbetsmiljön i biblioteket är för dålig 

 Utbudet av litteratur är för dåligt 

 Utbudet av referenslitteratur är för dåligt 

 Utbudet av datorer är för dåligt 

 Bibliotekspersonalen ger för dålig hjälp 

 Annat________________________________________________________________ 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

14. Hur upplever du utbudet av facklitteratur i historia på ditt skolbibliotek? 

 



 

 

 Mycket god 

 God 

 Hyfsad 

 Dålig 

 Mycket dålig 

 

Kommentarer:   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

15. Finns det en strategi eller praxis bland historielärarna på din arbetsplats visavi 

undervisning i biblioteket? Om ja, hur ser den ut? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

16. Hur gammal är du?  ___________________________________ 

 

17. Hur länge har du varit yrkesverksam som lärare? ______________________________  

 



 

 

18. Vilken skola undervisar du på? ____________________________________________ 

 

19. Övriga kommentarer: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 


