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This report will focus on the folkhigh-school in its general form and the role of the
libraries on these types of schools in particular. A library on folkhighschools have a
tendency to be forgotten and ends up being somewhere in the middle of the
libraryworld and the general educational organisations. The purpose of this essay is to
examine and provide general views on the different roles that a library on a
folkhighschool can have, as well as looking into the unique aspects of the type of
school that a folkhighschool is in terms of influencing the libraries placed there. The
methodology used in this study is qualitative. Interviews have been held on three
different folkhighschools in south of Sweden. The interviewed on each of these
schools was the person responsible for the library. To determine the level of the
libraries examined, I have used the taxonomy of the American engineer David
Loertscher. In a simplified way I have used this scientific system as a base and graded
the examined libraries according to that research theory.

The result of this study shows that the flexible form a folkhighschool provides
together with its very strong tradition, to some extent isn't beneficial for the
development of the libraries. The way of working is hard to change within these
institutes which may cause the lead times for making necessary changes to be long.
Bear in mind how very fast the development of the information technology has been
during the pats few years on the libraries. The libraries are of importance on these
schools but are not representing the pedagogical role you would expect in terms of
acting as traditional school libraries. This is shown and discussed in this essay.

1\FNHORUG��Folkhögskolor, skolbibliotek, folkbildning
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Jag vill med denna uppsats belysa en undanskymd och outforskad skolform, nämligen
folkhögskolan. Uppsatsen har sin utgångspunkt i bibliotekets betydelse och roll på
dessa skolor. Förvånansvärt lite är skrivet och debatterat i ämnet och detta är
naturligtvis en egen fråga i sig. Men för min del har jag avgränsat mig till själva
bibliotekens roll och funktioner.

Under 90-talet har det skett ganska stora förändringar inom biblioteksvärlden i
Sverige. Biblioteket har i allmänhet har fått en starkare ställning rent formellt i
samhället. Detta genom t e x tillkomsten av den nya bibliotekslagen och andra
relevanta dokument. Här kan man se en tydlig skärpning vad gäller standarden och
den pedagogiska funktionen inte minst vad gäller skolbiblioteken.

Folkhögskolan tillhör inte det offentliga utbildningsväsendet. Skolorna drivs i regel av
folkrörelser, organisationer eller landsting. Här samverkar man genom
Folkbildningsrådet som är den organisation som fördelar statens stöd till
folkbildningen.

I den allmänna debatten har frågan om målen för folkhögskolans bibliotek kommit i
skymundan. Det har också visat sig i olika undersökningar som gjorts, att
folkhögskolorna oftast saknar utbildad bibliotekspersonal på sina skolbibliotek.
Endast ett fåtal har bibliotekarieutbildning, utan merparten är i stället lärare med en
viss nedsättning i sin tjänst. Ofta en mycket begränsad sådan.

Skolöverstyrelsen gjorde emmelertid1977/1978 en enkätundersökning som syftade till
att belysa bibliotekssituationen på folkhögskolorna. Frågor om lokalyta,
öppethållande, personalstorlek, ekonomi med mera ställdes för att åstadkomma en
bild av verksamheten. Med denna bild som utgångspunkt diskuterades möjligheterna
att utveckla folkhögskolebiblioteken.

Rapporten kom redan 1980 och det konstaterades att standarden på biblioteken
varierade väldigt mycket. Inte bara mellan skolor av olika storlek utan överlag. År
1986 gav sedan skolöverstyrelsen ut ett servicematerial för folkhögskolans bibliotek.
Där konstaterade man att frågan om biblioteket som en pedagogisk resurs kommer i
skymundan i folkhögskoledebatten.
Man ville med detta material få igång en diskussion i ämnet och fokusera på
bibliotekets roll inom skolan.

Det officiella dokument som styr folkhögskolans verksamhet är främst förordningen
om stadsbidrag till folkbildningen. Varje skola är helt fri att använda statsbidragen på
det sätt man finner lämpligt, så länge man uppfyller statens syfte med bidraget.
Märkligt nog nämns ordet bibliotek inte alls i detta dokument

Min egen bakgrund är att jag arbetat i ungefär 14 år som förskollärare innan jag
började mina distansstudier till bibliotekarie. Under studietiden arbetade jag under 2
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års tid på en folkhögskola i södra Skåne. Där arbetade jag på skolans bibliotek och en
av mina arbetsuppgifter var att datorisera skolans bok och mediabestånd. Här fick jag
den första idéen till uppsatsämnet som jag sedan utvecklade. Jag hade aldrig tidigare
varit på en folkhögskola och upptäckte att skolformen skiljer sig ganska markant från
det traditionella skolsystemet. Biblioteket upplevde jag också som annorlunda mot ett
traditionellt skolbibliotek.

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJ

Mot bakgrund av ovanstående är själva syftet med denna uppsats att få mer kunskap
om hur folkhögskolorna fungerar och ta reda på hur biblioteken fungerar på dessa
skolor.
Frågeställningen jag utgått ifrån är att klargöra vilken roll biblioteket spelar på de
folkhögskolor jag undersökt. Jag har också försökt ta reda på vilka aspekter som
utmärker en folkhögskola och om skolformen spelar någon roll när det gäller
skolornas bibliotek

����8SSVDWVHQV�XSSOlJJQLQJ

Uppsatsen består av tre delar. Första delen består av en litteraturgenomgång där jag
redovisar folkhögskolans historia och tradition. Därefter diskuterar jag begreppet
folkbildning. I andra delen tar jag upp frågan om skolbibliotekets funktioner, relevant
forskning och beskriver de teorier som jag också använder mig av för att
nivåbestämma de tre bibliotek jag besökt. I den tredje delen följer själva
undersökningen och uppsatsen avslutas slutligen med en diskussion.

����0HWRG�RFK�JHQRPI|UDQGH

Jag har gjort en kvalitativ intervjuundersökning som består av tre intervjuer med
ansvarig bibliotekspersonal på tre olika folkhögskolor i Skåne. Jag använde
bandspelare och samtalen spelades in på band. Varje intervju varade ungefär en
timme. Jag hade förberett vissa frågor som jag ville ha svar på. Men jag strävade
också efter att de intervjuade skulle kunna berätta fritt och inte styras för mycket av
mig. Intervjuerna ägde rum på skolornas bibliotek.

Avgränsningar måste göras och jag valde för mitt arbete att intervjua den
biblioteksansvarige på de olika skolorna. Detta valet gjorde jag med tanke på att jag
på bästa möjliga sätt kunna få den direkta insynen i de olika bibliotekens funktioner
som jag tycker är en mycket viktig del i min uppsats. Jag ville kunna komma och se
biblioteken på plats i verkligheten, tala med den person som ansvarar där och sedan
försöka förmedla den bilden på ett rättvist sätt.

Naturligtvis är jag medveten om att i min undersökning finns flera viktiga aspekter
som ej tagits med. För att kunna tränga djupare ner i problemställningen skulle även
intervjuer med skoledare/rektorer på de olika skolorna vara på sin plats. De är ju trots
allt de som har det största ansvaret vad gäller prioriteringar och utveckling av de olika
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funktionerna på skolorna. Deras inställning skapar de viktiga grundläggande
förutsättningarna för att driva en skolbiblioteksverksamhet.
Men jag tror ändå att mina intervjuer till viss del kan spegla den roll som biblioteket
kan ha på en folkhögskola.
Den kvalitativa intervjun påminner om det vardagliga samtalet. Den ska inte styras av
några standardiserade frågeformulär utan de intervjuade personerna bör få bestämma
utvecklingen av samtalet (Holme & Solvang 1997, s 111).

Skolorna jag besökte hade alla internat och var belägna på landsbygden. Eftersom det
är just dessa två faktorer som enligt litteraturen fortfarande kan betraktas vara det
specifikt unika och speciella för en folkhögskola gjorde jag mitt urval med tanke på
detta betydelsefulla faktum.
Sedan har jag även nivåbestämt de bibliotek jag undersökt och då använt mig en av
den amerikanske forskarens David Loertschers teorier.

De tre folkhögkolorna ligger alla utspridda i Skåne. Eftersom det är brukligt att
anonymisera intervjupersoner och skolor har jag gjort detta och kallar skolorna A, B
och C. Intervjupersonernas namn är fingerade.
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����)RONK|JVNRODQV�KLVWRULD�RFK�WUDGLWLRQ

De första folkhögskolorna startade 1868 och var i första hand tänkta som
utbildningsanstalter för sönerna till Sveriges självägande bönder. De bärande idéerna
bakom folkhögskolornas startande präglades av nationalism och en stark känsla för
det nordiska och skandinaviska. (Eriksson 1999, s. 35)

De första 18 åren var folkhögskolan endast förbehållen bönderna. Det var inte förrän
1896 som Hola folkhögskola öppnades även för arbetare. Reellt dröjde det ända fram
till 1930-talets arbetslöshet innan arbetarskarorna i någon större mängd tågade in på
de svenska folkhögskolorna. (Gustafsson 1996, s. 222)

På ett folkhögskolemöte 1906 enades man om syftet med folkhögskolorna:

�)RONK|JVNRODQ� lU� HQ� VnGDQ� OlURDQVWDOW�� VRP� DYVHU� DWW� nW� PRJQD�PlQ� RFK� NYLQQRU
PHGGHOD�HQ�DOOPlQW�PHGERUJHUOLJ�ELOGQLQJ��YDUYLG�HQ�YlVHQWOLJ�YLNW� VNDOO� OlJJDV�YLG
HQ� YlFNDQGH�� WLOO� SHUVRQOLJW� WDQNHOLY� VDPW� VHGOLJ� NUDIW� RFK� VW\UND� IRVWUDQGH
XQGHUYLVQLQJ� L�KXPDQLVWLVND�RFK�QDWXUYHWHQVNDSOLJD�lPQHQ�PHG� VlUVNLOG�KlQV\Q� WLOO
DWW� OlUOMXQJDUQD� OlUD�NlQQD�VLWW� HJHW� ODQG��GHVV�KLVWRULVND�XWYHFNOLQJ�RFK�QXYDUDQGH
VDPKlOOVI|UKnOODQGHQ��GHVV�DQGOLJD�RFK�PDWHULHOOD�KMlOSNlOORU��VDPW�DWW�GHP�L�|YULJW
ELEULQJD� GH� NXQVNDSHU� VRP� NXQQD� I|UKMlOSD� GHP� WLOO� HWW� NUDIWLJW� DUEHWH� Sn� GH
XSSJLIWHU��VRP�YlQWD�GHP�L�OLYHW���(SOU 1989:97 s. 15)

Det var folkrörelserna som i början av 1900-talet arbetade för att få ett demokratiskt
och mera jämlikt samhälle. De olika kämpande rörelserna var t.ex. frikyrkorörelsen,
den kooperativa rörelsen, nykterhetens- och arbetarrörelsen. Dessa rörelserna byggde
upp sina egna folkhögskolor. Ganska snart fick de statsbidrag för sin verksamhet.
Detta gällde även de arbetarrörelseskolor som uppkom vid denna tidpunkt. De
konservativa politiska krafterna ville i möjligaste mån begränsa det politiska inslaget i
skolornas verksamhet men ändå ge en viss möjlighet för arbetarklassungdomar att
studera.(Berndtsson 2000, s. 20)

Den svenska folkhögskolan var i mindre utsträckning beroende av väckelserörelser
och politiska grupperingar och blev därför mer stabila än skolor i övriga nordiska
länder. Knytningen till kyrkliga och frikyrkliga rörelser kom långt senare. Intressant
är att bland andra drivkrafter se folkhögskolans utveckling som en funktion av
nationella självständighetsmotiv. (Burgman 1987, s. 16)

Folkhögskolan betraktades från början som en "fri" skolform utanför ett hårt reglerat
skolsystem och var i princip oberoende av staten.
Den svenska folkhögskolan blev under 40-talet mer och mer blivit en internatskola, ett
hem för eleverna. Enligt 1957 års proposition fick inte några betyg förekomma, men
efter ett förslag från SÖ beslutade riksdagen att folkhögskolorna fick använda så
kallade studieomdömen i stället för betyg. (a. a. s. 111)
1977 kom med en ny folkhögskoleförordning och denna gav skolformen större frihet
till ideologisk profilering. Detta uppfattades både som en möjlighet för skolorna att
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skapa nya kontakter men också som ett hot. Risken fanns enligt kritikerna inom
folkhögskolan, att en stark huvudman kunde ta över initiativet och eventuellt
förvandla folkhögskolan till ett slags serviceinstitut eller en kortkursanstalt.
(a. a. s. 118)

Under 80-talet fick kortkurserna och speciellt de så kallade samverkanskurserna en
allt större del i skolornas verksamhet. Samverkanskurser innebar att folkhögskolan
samarbetade med en annan arrangör när kurserna utarbetades. Ett exempel på detta
var de fackliga kurserna. Kontakten med samhället ökade nu markant.
På grund av politiska beslut på 90-talet försämrades bidragsmöjligheterna till
samverkanskurserna drastiskt och dessa minskade därför i antal. I stället bibehölls och
förstärktes folkhögskolans behörighetsgivande inriktning. (a. a. s. 121)

Antalet folkhögskolor har stadigt ökat och idag finns det 147 skolor fördelade på olika
huvudmän. Utvecklingen har kantats av en hel del krisperioder. Skolorna har
påverkats av samhällets olika strömningar. Idag ser man folkhögskolan som en fri och
obunden skolform. Den styrs inte av centrala läroplaner och verksamheten ska
möjligöra för människor att påverka sin egen situation. Utbildningen ska också sträva
efter att utjämna utbildningsklyftor i samhället. Målet är att bidra till en demokratisk
grundsyn och utveckling. (Eriksson 1999, s. 35)

Huvudmannaskapet för folkhögskolorna är numera av tre slag. Den kan ägas av:

• landsting eller kommun
• en folkrörelse eller
• en särskild skolförening eller stiftelse

Frågan om huvudmannens inflytande har historiskt sätt inte varit helt konfliktfritt. Det
kan spåras en viss spänning mellan på ena sidan rektorer och lärare och på andra sidan
huvudmännen vad gäller att avgöra folkhögskolornas inriktning.
(Arvidsson 1988, s. 34)

Det är endast i några avseende som folkhögskolan fotfarande kan kallas för unik:
Det som utmärker skolformen är dels internatmiljön, och en " frihet " inom vissa
bestämda ramar.
Folkhögskolan har alltså aldrig haft några läroplanar i vanlig mening, utan i stället en
folkhögskoleförordning med vissa övergripande regler gällande t e x innehåll, mål,
omdömessättning och organisation. Beslut om dessa styrmedel framarbetas ofta i
samarbete mellan staten och folkhögskolan. Sedan bestämmer skolan i huvudsak
själva om skolans inriktning, innehåll och pedagogik. Begreppet allmän medborglig
bildning har hela tiden haft en mycket stor betydelse genom folkhögskolans historia
ända in i våra dagar. (Berndtsson 2000, s. 23)

Internatet som företeelse inom folkhögskolorna kan härledas ända tillbaka till starten
av de första skolorna. Det som debatterades då var att det var viktigt att bondsönerna
skyddades från frestelser som fanns i staden och att man hellre såg att de kom till egna
skolor som låg ute på landet. Då fanns det ett stort behov av att praktiskt ordna
bostäder åt eleverna. Det var också den enda möjligheten för många att delta i en
folkhögskolekurs. Bristen på kommunikation gjorde det också omöjligt att pendla
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mellan hem och skola, även om många av eleverna rekryterades från områden nära
skolorna. (Arvidsson 1988, s. 96)
Ett hopp framåt i tiden visar att samhället förändrats drastiskt sedan de första
folkhögskolorna startade. Den betydelse det har fått för internatboendet är många. Det
har t e x blivit lättare att pendla till och från skolan, skolorna har femdagarsvecka,
eleverna är i genomsnitt äldre och har då oftare redan en egen bostad. (a. a. s. 96)

����%HJUHSSHW�IRONELOGQLQJ

Begreppet folkbildning kan betyda många olika saker. Det kan vara de institutioner
och organisationer som vanligen står som anordnare eller resurser för
folkbildningsarbete. Men det kan också var den ideologi eller de innebörder den
allmänna dikursen förknippar med begreppet. Eller så kan det vara alla de olika sätt på
vilket enskilda människor bedriver bildningsprojekt av olika slag.
(Klasson 1997, s. 9 )

Man vet genom statistiska sammanställningar över deltagande i studiecirklar,
folkhögskolekurser och annan folkbildning, att det finns ett utbrett deltagande i
organiserade folkbildningsaktiviteter. En stor del av Sveriges befolkning har någon
gång, ofta flera, deltagit i kurser och studiecirklar. Hela Sverige är en
studiecirkeldemokrati påstod bland annat Olof Palme. Folkbildningen är en del av det
svenska kulturarvet hävdar den franske forskaren Jean-Franqois Battail.
(a. a. s.  59 )

Många av oss har säkert en bild av folkhögskolan som en oas för den fria och
frivilliga bildningen. Men i verkligheten kan man betrakta en stor del av
folkhögskolornas verksamhet som organiserad kompetensgivande utbildning. De ideal
vi förknippar med folkbildningsverksamhet utsätts för samma förändringsvindar som
allt annat i samhället. Men mentaliteter förändras långsamt. (Klasson 1997, s. 19 )

Folkhögskolan benämns allstå ofta fortfarande som en del av "den fria och frivilliga"
folkbildningen. Denna koppling är dock ett ganska sent påfund. Länge hävdades i
stället samhörighet med de arbetarinstitut som bildades efter engelsk förebild  i början
på 1800-talet. Arbetarinstituten sågs av bildningsintresserade som en utveckling och
tillämning av folkhögskoleidén. En stor skillnad var dock att arbetarinstituten
inriktade sig på städerna medan folkhögskolorna verkade på landsbygden.
( Arvidsson 1998, s 31-32)

Det fanns även förbindelsetrådar till folkbiblioteksrörelsen väldigt tidigt, eftersom
folkhögskolorna i stor utsträckning blev centraler för vandringsbibliotek.
Svenska folkhögskolans lärarförening (SFHL) skrev 1953 in i sin målparagraf att
föreningens syfte bl a är " att främja  samarbetet mellan folkhögskolan och det övriga
fria och frivilliga folkbildningsarbetet" (a.a. s. 33)

Äkta och sann svensk folkbildning identifieras i hög grad med studiecirkeln som
studieform. Folkhögskolan i Sverige hade redan från start en nyttoinriktad karaktär. I
traditionen heter det att folkbildningen först var en verksamhet endast för folket�för att
sedan utvecklas till en bildning genom folket.
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Detta inträffade 1902 då studiecirkeln tillkom och när folkhögskolorna öppnades även
för arbetare. Därigenom och allt sedan dess har folkbildningen varit en mycket central
del av kampen för social rättvisa och demokrati. (Gustavsson 1996, s. 219-220)

De klassiska folkrörelser som byggde upp den svenska folkbildningen befinner sig
idag i en situation med minskande medlemssiffror och minskad aktivitet. På samma
gång legitimeras folkbildningens statliga stöd med tanken att det är folkrörelser som
har den största möjligheten att åstadkomma de kvalitéer som förknippas med
folkbildande verksamhet. Konsekvenserna av folkrörelsernas så kallade kris kan bli
olika. Antingen talar man om de äldre folkrörelsernas chans till förnyelse eller så
talar man om nya folkrörelser. Med nya� folkrörelser menas oftast fredsrörelse,
miljörörelse, alternativrörelse och kvinnorörelse. Här görs då en åtskillnad mellan de
gamla och nya rörelserna. Då använder man sig av olika slags definitioner, till
exempel medlemsantal eller grad av aktivitet. (a.a. s. 223)

Idéströmningarna och svängningarna i folkbildningsdebatten har 1980-talet bl.a.
knutits till folkhögskolan som bildningsform. Frågan har ställts om den har ett
berättigande i dagens samhälle. Många statliga utredningar med viktiga
folkbildningsorgan som remissinstanser har omväxlande lagt nytto- och
frigörelseaspekter på bildningsarbetet. Folkbildningsrådet som i myndighets ställe
delar ut stadsbidrag, försöker utvärdera och följa upp sina olika projekt.
(Onsér- Franzen 1998, s. 112)

Forskaren Jill Onsér-Franzen framhåller också att folkbildningen fortfarande har en
underordnad plats inom kultur - och utbildningsvärlden. På ett sätt ses folkbildning
som amatörism eller som man uttrycker det "opretentiös kulturverksamhet". I det
andra fallet kan folkbildning ses som "vuxenstudier" för människor i underläge. Så
som man använder begreppet laddas det med helt olika innebörder och kan ges
antingen högt eller lågt värde. Detta beror helt på sammanhanget och vem som
använder det (a.a. s. 27)

De sista åren har mjuk folkbildning blivit mycket hårdare. Det är inte längre givet för
statliga myndigheter att folkbildning ska ha ekonomsikt stöd. Men på samma gång
hävdas det att folkbildning är en speciell aktivitet och ska vara en värdefull tillgång i
kulturpolitiken. Här  menar Onsér-Franzen att om man ser folkbildingen på detta sätt
verkar det vara som en kvarleva från sekelskiftet färdig att skrotas. Att folkbildningen
fortfarande ligger kvar i sin linda och det är faktiskt verkligen hög tid att börja
utveckla den. (a. a. s. 112)

I en artikel ur tidskriften )RONK|JVNRODQ� från 2001 benämns folkbildningen och
folkhögskolan som en "modern gamling". Folkhögskolan har genom åren alltid
arbetat med människors ständiga växande. Men folkhögskolan behöver nu bli mycket
tydligare utåt. Både ideologin och folkbildningssynen behövs göras synligare.
Många landsting inser inte vilka resurser som finns i deras skolor. Ett synliggörande
av folkhögskolevärlden är därför nödvändig. I artikeln diskuteras också vikten av
stärka kontakten mellan skolorna. (Tingdahl, s. 22-23)
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����)RONELOGQLQJ�RFK�IRONELEOLRWHN

Folkbildning och folkbibliotek utvecklades jämsides under 1900-talets första del.
Studiecirklar startade, nykterhetsloger och fackföreningar byggde upp egna bibliotek
för sina speciella behov. De moderna folkbiblioteksidéerna introducerades i Sverige
runt sekelskiftet och Valfrid Palmgren hade en stor betydelse för att etablera dessa.
Hon hade gjort en studieresa i USA och tagit starkt intryck av amerikanska SXEOLF
OLEUDULHV��Hennes förslag om "bibliotek för alla��antogs av 1912 års riksdag.
(Rydsjö 1997, s. 191)

I debatten om den framtida informationssamhället och den tekniska utvecklingen
kommer folkbildningsfrågorna in på ett tydligt sätt. Inför alla svåra prioriteringar,
strategiska problem som följer på informationsteknologins inträde på de svenska
folkbiblioteken, framstår folkbildningen som en trygghet, där mål och ideal är tydligt
utstakade. Målgruppernas behov är tydliga och bibliotekariens kompetens väl
utvecklad. I folkbildningens namn ska samtliga medborgare, genom folkbiblioteken få
säker tillgång till datautrustning och professionell vägledning. Utvald teknik och
medier avpassade för de informationssvaga ska erbjudas och biblioteken ska öka sitt
samarbete med skolan, kommunal förvaltning, studieförbund och folkhögskolor.
 (Zetterholm 1997, s. 42)

En fördjupad kunskap om folkbildning kan leda till att biblioteksvärlden stärker sin
intellektuella beredskap inför samtal om framtidens bibliotek och dess professionella
bas och bildningens roll i samhället i stort (a. a. s.  44)

����%,))���%LEOLRWHN�L�IRONK|JVNROD�	�IRONELOGQLQJ

BIFF är en ideell och partipolitiskt obunden förening  som verkar för att försöka
stärka bibliotekets roll i folkhögskola och folkbildning. Föreningen fungerar även som
en kontaktnät mellan folkhögskolebiblioteken nationellt och internationellt.
BIFF försöker också främja samarbetet mellan folkhögskolebiblioteken och andra
bibliotek samt övriga institutioner. Föreningens verksamhet består av informella
kontakter, medlemsmöten och konferenser via Folkbildningsnätet. Medlemskap i
föreningen står öppet för institutioner och enskilda personer.

Föreningen påtalar att folkhögskolebiblioteket ofta hamnar i en gråzon mellan
biblioteksvärlden och folkbildningsorganisationerna. När man talar om folk och
skolbibliotek glöms ofta folkhögskolebiblioteken bort. Likadant är det när man talar
om folkbildning, risken är stor att folkhögskolebiblioteken glöms bort även där.
BIFF vill vara ett forum för att förmedla erfarenheter och inspiration mellan både
stora och små folkhögskolebibliotek. De verkar också för att försöka ge biblioteket en
central plats i det pedagogiska arbetet på folkhögskolan och i utbildningen. Det finns
som jag nämnt tidigare 147 folkhögskolor i Sverige, 1999 hade BIFF 71 skolor som
var medlemmar. 2002 har siffran stigit till 94 skolor. (Hulten, 2000)
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����6DPPDQIDWWQLQJ�DY�NDSLWHO��

I detta kapitel går jag igenom folkhögskolans tradition och historia. De första
folkhögskolorna startade redan 1868. Bärande idéerna var främst nationalism och en
känsla för det nordiska och skandinaviska. I många år var folkhögskolan endast
förebehållen bönderna.
Folkrörelserna byggde i början av 1900-talet upp sina egna folkhögskolor. Idag kan vi
endast i några få avseende kalla folkhögskolan för unik. Det är dels internatmiljön och
en "frihet" inom vissa ramar. Begreppet allmän medborglig bildning har hela tiden
haft en mycket stor betydelse genom folkhögskolans historia ända in i våra dagar.

Begreppet folkbildning är ett mycket svårt begrepp att både tala om och att förstå. Det
kan betyda så mycket och ju mer man läser eller pratar om det ju luddigare blir det.
Äkta och sann folkbildning kan identifieras i hög grad med studiecirkeln som
studieform. Folkhögskolan i Sverige hade redan vid starten en nyttoinriktade karaktär.
På ett annat sätt kan man även se folkbildning som vuxenstudier för människor i
underläge och man kan även se det som amatörism. Olika människor laddar begreppet
med olika innebörder.

Folkbildningen tycks dock av många fortfarande ses som en trygg historisk vagga, där
mål och ideal är tydligt utstakade. Man får heller inte glömma att folkbildning och
folkbibliotek utvecklades jämsides under 1900-talets första del.
Eftersom folkhögskolan så klart har sina rötter i folkbildningen, slås i alla fall jag av
tanken att deras bibliotek borde vara väl utvecklade och fungerande.
Folkhögskolorna karaktäriseras även av en speciell frihet vad gäller traditionella
kursplaner men har även en mycket stark tradition. Detta kan verka negativt vad gäller
att införa nya idéer och att utveckla de pedagogiska resurserna.

Slutligen berättar jag kort om en förening som kallar sig för BIFF- Bibliotek i
folkhögskola och folkbildning. Det är en ideell, partiobunden förening som strävar
efter att stärka bibliotekets roll i folkhögskola och folkbildning.
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���6NROELEOLRWHNHWV�IXQNWLRQ

����6NROELEOLRWHNHWV�UROO

Australien, Canada och USA är alla föregångsländer när det gäller en bra och
fungerande skolbiblioteksverksamhet. Ända sedan 1970-talet har USA haft en mycket
medveten satsning på sina skolbibliotek. (Nilsson 1998, s. 15)

De flesta skolor i Sverige har någon form av skolbibliotek. Det är kvalitén och
bemanningen som varierar mycket kraftigt. Det finns skolor med 600 elever där en
lärare har en timmes nedsättning i tjänsten för att ta hand om skolans bibliotek. På
andra skolor kan det fungera ännu sämre. (a.a. s. 17)

Mycket av biblioteksverksamheten befinner sig fortfarande i en brytningstid på grund
av den snabba utvecklingen inom informationsteknologin. (Gomez 1996, s. 7)

En viktig skillnad mellan folkhögskolans bibliotek och ett traditionellt skolbibliotek
som jag tror man måste ha i åtanke är att man på folkhögskolan har vuxna elever. Man
måste ha fyllt 18 år för att börja där. Detta kan vara en viktig aspekt att komma ihåg
när man ventilerar frågan.

Enligt vad forskaren  Louise Limberg erfar så är det mycket sällsynt att någon på en
skola deklarerar sig som motståndare till biblioteket. Men satsningar på biblioteket
tillåts inte ske om de inkräktar på andra resurser, t ex fler läroböcker eller annat.
(Limberg 1997, s. 14)

Bibliotek har också länge betraktats som något i och för sig nödvändigt men en
tämligen betydelselös företeelse i skolan. Olika modellskolbiblioteksprojekt  kan ses
som försök att ändra bibliotekets roll i skolorna. Detta för att utveckla dem till
grundläggande arbetsverktyg för undervisningen och lärande. Därmed skulle man
kunna utnyttja den inneboende potential i skolbiblioteken som många forskare har
skrivit om , men som sällan förverkligats i Sverige(a.a. s. 14)

Om biblioteken skall kunna bli ändmålsenliga redskap i skolan måste lärare,
bibliotekarier och skolledare uppfatta att biblioteket är en del av en skolas
kärnverksamhet. Men när skolbibliotek utvecklar fler pedagogiska funktioner
påverkar detta många lärares undervisning. Ett välfungerande skolbibliotek kan också
verka störande eller hotfulla för de som inte vill ha en sådan undervisning. (a.a. s. 16)

Två personer som talar om ett skolbibliotek kan mena helt olika saker. Biblioteket kan
vara ett bokrum, ett mediatek, en bibliotekarie eller en pedagog som handleder
eleverna i informationssökning på olika platser i skolan. Det kan också vara ett
folkbibliotek dit klasser går och lånar böcker några gånger per termin.
(Statens Kulturråd 1999, s. 14)

Enligt Kulturrådets rapport från 1999 ska skolbiblioteket främst ha en pedagogisk
uppgift. Skolbiblioteket måste också sättas i relation till arbetsformer och
undervisningskulturer på skolan i stort. Det går inte att nöja sig med att det finns ett
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rum som kallas bibliotek och som innehåller böcker. Ett skolbibliotek kan dock spela
en viktig roll som ett öppet rum i skolan. Det kan också ha stor betydelse för många
elever att skolbiblioteket  erbjuder böcker som lockar till läsning även utanför skolan
och undervisningen. (a.a. s. 17)

I det servicematerial som utkom 1986 om %LEOLRWHNHW�L�)RONK|JVNRODQ påtalar man att
det ska vara naturligt att använda biblioteket som en pedagogisk resurs. Detta är
mycket viktigt eftersom folkhögskolan har ett problemcentrerat arbetssätt. Biblioteket
ska vara skolans hjärta och skolans informationscentral. För att kunna fungera som en
sådan central måste biblioteket ha ett gott urval av referenslitteratur, tidskrifter,
tidningar som även ska vara väl registrerat. Biblioteket ska också vara en plats där
man kan koppla av och få vägledning och inspiration för sin fritidsläsning.
(Sunesson 1986, s. 2)

I materialet står det också att bibliotekarien ska vara skolans expert på
informationssökning och blir då också en pedagogisk resurs som tillsammans med
läraren handleder eleven. Arbetar man med i ett lärar/bibliotekarielag lägger man upp
den studietekniska träningen gemensamt. Träningen fördelas på olika ämnen och
integreras i  den ordinarie undervisningen. Bibliotekarien bör bland annat också känna
till skolans kursutbud, delta i lärarråd och ämneskonferenser, verka för att
bibliotekskommitté bildas och träffas regelbundet, ha regelbunden kontakt med rektor
och registrera institutionernas bokbestånd. (a. a. s. 2)

I en artikel i )RONK|JVNRODQ�framhävs tydligt och klart att folkbildningens kärna inte
är själva pedagogiken utan istället idéburen folklig kunskap och förhållandet mellan
den enskilda människan och de mänskliga kollektiven. Det anses också som viktigt
med ett väl förankrat folkbildningsprogram för att man ska kunna hantera den konflikt
som man sitter i idag. Den mellan marknadens krav och folkbildningen själ. Man vill
anpassa sig och vara förändringsbar men inte heller platta ut sig så man inte längre
kan urskilja folkhögskolans ideologi. (Mattson 2001, s. 18)

Folkhögskolans frihet från bundna kursplaner och relativa oberoende av läroböcker i
traditionell mening ger skolformen en mycket större flexibilitet. Samtidigt finns där
en mycket stark tradition. Rektorer och lärare arbetar ofta under långa perioder, detta
kan föranleda rutiner och kvardröjande i tidigare arbetsformer. Detta kan hindra en
naturlig och viktig anpassning till nya elevgruppers behov. (Burgman 1987, s. 101)

Med tanke på vad jag diskuterat i de två ovanstående styckena är det inte helt enkelt
vad gäller bibliotekets situation på folkhögskolan. Skolans bibliotek ska vara en
pedagogisk resur med allt vad det innebär. Samtidigt ska ideologin på skolan
fortfarande vara tydlig och folkbildningens själ får inte gå förlorad.

����7LGLJDUH�IRUVNQLQJ

Under 90-talets första del gjordes inte så mycket forskning i Sverige om skolbibliotek.
Men 1993 kom en avhandling av Brigitte Kuhner: %LEOLRWHNHW��VNRODQV�KMlUQD�som ger
inblickar i hur elever söker information i ett bibliotek. Där berättas också om hur
läraren och bibliotekarien lägger upp undervisningen i biblioteket så att eleverna kan
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dra störst nytta av den. Men något enkelt svar om undervisningen blir bättre eller inte
ger den inte. (Gomez 1996, s. 36)

I Storbritannien bedrivs skolbiblioteksforskning sedan ett 30-tal år tillbaka och även i
USA. I USA kan mängden forskning jämfört med Sverige verka enorm. Redan under
70-talet kom ungefär 300 doktorsavhandlingar om skolbibliotek och sedan dess har
utgivningstakten bara ökat. (a.a. s. 36-37)
Viktigt att tänka på är att aktuell forskning om informationssökning och lärande inte
är ett sammanhängande fält. Den bedrivs på olika områden och berör bland annat
frågor om läsforskning, problembaserat lärande och informations- och
kommunikationsteknik i skolan. Dessa forskningsfrågor behandlas inom olika
akademiska discipliner. Te x pedagogik,  datavetenskap, sociologi och biblioteks- och
informationsvetenskap.(Limberg 2002, s. 13)

Själva begreppet att undervisa i informationssökning har sin historiska bakgrund i bok
och bibliotekskunskap. Sådan undervisning har bedrivits av bibliotekarier framförallt i
skolbibliotek under många år. På 1970-talet undervisade svenska lärare och
skolbibliotekarier i bok- och bibliotekskunskap. Detta skulle elever på alla stadier lära
sig. Termen bibliotekskunskap byttes under 1980-talet ut mot färdigheter i
informationsökning. Senare under 1990-talet ersätts begreppet allt oftare med termen
informationskompetens. (a. a. s. 96)

Integration mellan undervisning i informationssökning och ämnes/
klassrumsundervisning kräver ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier.
Olika forskare har identifierat hinder för detta. Det är ofta svårigheter för ett nära
samarbete dessa två yrkesgrupper emellan. Konkreta problem kan vara att brist på
resurser, t e x tid. Men det kan också vara strukturella hinder som schemaläggning,
som gör att det inte finns utrymme för någon gemensam planering.
Men det kan också handla om skilda synsätt på kunskap och lärande och vad som är
det viktiga i undervisningen. (a. a. s. 132)

Den amerikanske forskaren och bibliotekarien David Loertscher menar att det är
oerhört viktigt att bygga upp ett  partnerskap mellan lärare och bibliotekarier på en
skola. Men han påpekar vidare att bibliotekarier ofta klagar på att lärare inte planerar
sin undervisning utifrån bibliotekets resurser. Men också det omvända förekommer,
att läraren påstår att bibliotekarien inte har något intresse om vad som händer och sker
i klassrummet. Sådana antagande är vanliga och leder till tomma bibliotek,
outnyttjade resurser, oriktig användning av tekniken och stark misstro.
(Loertscher 1988, s. 26)

Här menar han att skolledarens roll är oerhört betydelsefull för att skapa den atmosfär
för att den nödvändiga kommunikation mellan lärare och bibliotekarie ska fungera.
Lärande ska inte vara en isolerad företeelse . Eleverna på skolan förtjänar helt enkelt
det bästa undervisningsprogrammet och det bästa materialet som kan stimulera deras
intresse. (a. a. s. 26)

Om biblioteken ska kunna bli ändamålsenliga redskap i skolan måste lärare,
bibliotekarier och skolledare uppfatta biblioteket som delar av en skolas
kärnverksamhet. (Limberg, 1997. s 15)
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����/RHUWVFKHUV�WD[RQRPL

David Loertscher påpekar att eleven är en mycket central figur i biblioteket. Historiskt
sätt var skolbiblioteket en plats man gick till för att finna något att läsa för tidsfördriv.
Funktionen har ändrats mycket radikalt. Nu har skolbiblioteket blivit en
informationscentral. Han nämner några av de förmåner som han tycker ett bra och
modernt skolbibliotek ska erbjuda:
Biblioteket ska bland annat vara en plats där man ska lära sig att tycka om att läsa,
man ska trivas och tycka om att vistas i biblioteket, och det ska också vara en plats där
man ska kunna lära sig att söka efter information och annat material. Dessutom
nämner han vikten av att ha chansen att upptäcka och utforska och använda
information. (Loertscher 1988, s. 35-36)

Graden av bibliotekets roll i undervisningen ur elevens perspektiv kan gå från ingen
andvändning alls till en sporadisk användning där eleverna då och då utsätts för
lektioner i bibliotekskunskap. En annan möjlighet är att de blir tilldelade
frågeformulär som ska besvaras med faktauppgifter ur böcker som finns i biblioteket.
Den högsta nivån på bibliotekets roll utifrån elevperspektivet är att eleven under sin
skoltid lär sig använda information på ett intelligent sätt. Detta kan hon senare i livet
tillämpa både för vidare studier, för yrkesliv och för privata behov.
(Limberg, 1990, s.  84)

Bibliotekets integrering i undervisningen (curriculum involvement) kan graderas i
olika nivåer. Rollen för biblioteket går från passiv på de låga nivårena till aktiv på de
höga. Forskaren Louise Limberg har använt sig av Loertschers teori i flera andra
sammanhang när hon analyserat bibliotekets roll i undervisningen:

     "-DJ�KDU�L�DQGUD�VDPPDQKDQJ�DQDO\VHUDW�ELEOLRWHNHWV�UROO�L�XQGHUYLVQLQJHQ�PHG
������KMlOS�DY�HQ�WD[RQRPL��YHWHQVNDSOLJ�V\VWHPDWLN�HQOLJW�%RQQLHUV�VYHQVND�RUGERN�
������L�WLR�VWHJ���%%/�����������5ROOHQ�I|U�ELEOLRWHNHW�JnU�IUnQ�SDVVLY�Sn�GH�OnJD
�����QLYnHUQD�WLOO�DNWLY�Sn�GH�K|JD��(Q�JU|YUH�DQDO\V�L�IlUUH�VWHJ�VNXOOH�NXQQD�J|UDV
�����HQOLJW�I|OMDQGH����/LPEHUJ�������V�����

Jag kommer att använda mig av Limbergs förenklade teori när det gäller att
nivåbestämma de bibliotek jag undersökt. I denna modell finns fyra olika nivåer:

• Nivå 1: Biblioteket som lagerlokal
• Nivå 2: Sporadisk användning av biblioteket
• Nivå 3: Strukturerad planering
• Nivå 4: Pedagogiskt utvecklingsarbete.

1LYn���%LEOLRWHNHW�VRP�ODJHUORNDO

Det finns ett bibliotek på skolan, ett rum med böcker och kanske även andra medier.
Medierna är registrerade i en katalog och uppställda på hyllorna enligt
klassifikationssystemet för svenska bibliotek. Det finns skyltar på hyllorna så man kan
orientera sig. På denna nivå spelar biblioteket ingen större roll för undervisningen.
Den som klarar av det kan själv gå och hämta material. På denna nivå ligger mycket
av det traditionella biblioteksarbetet som urval och förvärv, registrering, exponering
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av medier, självbetjäningssystem för utlån. Sådant arbete som inte märks så mycket
men som är oerhört störande om det inte fungerar.

1LYn����6SRUDGLVN�DQYlQGQLQJ�DY�ELEOLRWHNHW

Detta innebär att det på skolan förekommer lektioner i bibliotekskunskap. Elever
skickas till biblioteket ibland för att låna böcker, antingen fritt eller för att finna fakta.
Ibland finns en bibliotekarie på plats för att hjälpa till, men ofta får de klara sig själva.
Skolbibliotekarien blir överraskad när en klass kommer. De flesta elever lär sig
varken undersökningsmetod eller något ändamålsenligt på denna nivå.

1LYn����6WUXNWXUHUDG�SODQHULQJ��ELEOLRWHNHW�LQWHJUHUDW�L�XQGHUYLVQLQJHQ

På denna nivå tillämpas ett problemorienterat arbetsätt i undervisningen. Biblioteket
tjänar som ett redskap. Lärare och bibliotekarier planerar tillsammans olika
undervisningsmoment. Målet är dels ett kunskapsinnehåll, dels att formulera ett
problem. Det är också att lägga upp en strategi för informationssökning och förmåga
att värdera källor och kunna redovisa arbetet. Målet är inte att lära sig använda
biblioteket utan att stimulera en undersökningsprocess. Biblioteket förser eleverna
med redskap(tools for learning). För att uppnå denna nivå fodras kontinuerligt
samarbete mellan bibliotekarie och de olika lärarna på skolan. Ett aktivt stöd av
skolledningen fodras också.

1LYn����3HGDJRJLVNW�XWYHFNOLQJVDUEHWH

På denna nivå deltar bibliotekarien tillsammans med övrig pedagogisk personal på
skolan i utvecklings och förändringsarbetet. Bibliotekarien bidrar aktivt med sina
specialkunskaper. Arbete på denna nivå kräver stort stöd från skolledningen.

Det är viktigt att inse och acceptera att alla nivåerna i taxonomin är nödvändiga men
först på de högsta nivåerna spelar biblioteket en avgörande roll för
undervisningskvalitén. (Limberg 1990, s. 83-84)

Loertscher påtalar att bibliotekariens roll också följer de olika nivåerna. På de lägre
nivåerna är av någon anledning inte bibliotekarierna involverade i några speciella
informativa åtaganden. Problemet är att biblioteket kan bli kvar väldigt länge på en
sådan nivå och aldrig riktigt komma förbi upp till de högre nivåerna. Lagerlokalen blir
aldrig färdig. Böcker ska upp på hyllorna och beställas. Annat praktiskt arbete måste
organiseras och kräver mycket tid. (Loertscher 1988, s. 11)
För att uppnå den högsta nivån ur bibliotekariens perspektiv är en kollegial relation
mellan lärare och bibliotekarie en absolut nödvändighet. Tillsammans med övrig
personal bidrar bibliotekarien med sin kunskap i planeringsarbetet och i
undervisningsstrukturen. (a. a. s. 13-14)

Limberg har fler viktiga synpunkter på att ett bibliotek i sig ska vara
ämnesövergripande och kunna erbjuda möjligheter till tvärvetenskapliga studier.
Genom bredd och variation i mediebeståndet finns stora möjligheter till utveckling.
Både anpassning till elever med särskilda behov, koppling till elevers egna intressen
och erfarenheter.
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Samarbetet mellan lärare och bibliotekarie liksom mellan skolbibliotek och
folkbibliotek är bra exempel på lagarbete i skolan och detta utvecklar pedagogiken.
Ett bra skolbibliotek som fungerar tillfredställande höjer kvalitén på inlärning och
undervisning. (Limberg 1990, s. 89)
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���5HGRYLVQLQJ�DY�XQGHUV|NQLQJHQ

����6NROD�$

Skolan är belägen i sydöstra Skåne. Skolan har plats för c:a 200 elever och här arbetar
ungefär 15 lärare. Här finns ett internat, som dock har lite svårt att täcka behovet.
Vissa rum fungerar därför som dubbelrum. Det finns även styrketräningslokal, bastu,
gymnastikhall och fritidslokal. Skolan ger både grundskolekompetens och behörighet
för högre studier. Förutom Allmän linje med vissa specialinriktningar finns även
Estetisk linje, Skrivarlinje och Utlandslinje. Det finns även en speciallinje som riktar
sig till personer med Aspergers syndrom (en form av autism).

Det råder alkohol och drogförbud inom skolans område. Huvudman är Region Skåne
och skolan har ingen speciell politisk eller religös inriktning. Skolan byggdes vid
sekelskiftet och flera tillbyggnader är gjorda, den senaste under mitten av 1970-talet.

På biblioteket arbetar Lisa som arbetat som lärare på skolan i fyra år. Hon har en
tjänst som keramiklärare på skolan och resten av hennes timmar ligger som en
bibliotekstjänst på 12 timmar i veckan. Rent praktiskt innebär detta att Lisa finns på
biblioteket fyra förmiddagar i veckan.

Biblioteket ligger i den nyare delen av skolan i en ljus stor lokal med mycket fönster
och högt i tak. Det finns flera olika ingångar som leder in till biblioteket. Här finns
fyra arbetsplatser med datorer som är Internet uppkopplade och det finns ytterligare
tio datorer i en närliggande datasal. Mediabeståndet består av böcker, tidskrifter, en
del filmer och kassettböcker. Anslaget till biblioteket är generöst. Elever och lärare
kommer ibland med inköpsförslag till Lisa och dessa tillgodo ses i görligaste mån.
Eller som Lisa själv säger:

"Det är väldigt sällan jag nekar någon, varken elev eller lärare en speciell bokönskan".

Bibliotekstjänsts lista som kommer ut var 14:e dag läses igenom av Lisa och hon
beställer de böcker hon tror kan komma att behövas med tanke på vad som läses på de
olika kurserna. Klassuppsättningar köpes inte in av henne utan detta sköts av lärarna.

Skolan kommer inom en snar framtid att få en ny huvudman. Det har varit Region
Skåne tidigare men nu blir det istället en ideell förening som kommer att ta över. Vad
detta innebär för biblioteket vet man ingenting om idag.

Det finns inget specifikt bibliotekssystem kopplat till biblioteket men böckerna är
inlagda i ett eget litet program och är sökbara för skolans elever och personal. Tyvärr
fungerar inte detta speciellt bra eftersom man ju inte vet om den bok man söker är
utlånad eller inte. Samtidigt är det naturligtvis en viss hjälp för överblicken att ha
beståndet upplagt på detta sätt. Vid utlån och återlämning är det helt och hållet
självbetjäning då man skriver upp på speciella lånekort vilka böcker man lånat. Lisa
uppskattar att det finns ungefär 30-35 tidskrifter på skolan.
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Lisa tycker inte att hon med sin lilla tjänst hinner med allt hon skulle vilja göra utan
hon får prioritera mycket och därför låta vissa saker vänta. Att registrera nya böcker
och sätta tillbaka böcker på hyllorna är mycket tidskrävande.

Biblioteket är alltid tillgängligt för eleverna. Dörrarna låses därför inte på kvällarna.
Lisa samarbetar en del med huvudbiblioteket på grund av en del fjärrlån som hon har
hand om. Detta gäller främst den litteratur som används på Afrikalinjen.

Lisa tycker själv att hon har skolledningens aktiva stöd vad gäller bibliotekets
utveckling. Hon säger:

"Budgeten har successivt ökats för varje år sedan jag började här för fyra år sedan. Jag
får mer och mer eget ansvar och jag har fått vara med att utforma biblioteket vad det
gäller inredningen.. Nyligen köpte vi in nya bokhyllor hit och då fick vi ett extra stort
anslag för detta."

Någon utarbetad arbetsplan för biblioteket finns inte vad Lisa känner till.
På frågan om folkbildningens roll har Lisa en klar ståndpunkt, hon säger:

"Folkbildningen har inte alls så stor betydelse idag som tidigare inom
folkhögskolevärlden. Det är ju faktiskt bara på Allmän linje som man fortfarande
egentligen kan tala om någon slags folkbildning. Där går elever som har misslyckats i
skolan och nu får en ny chans."

Det är också viktigt anser Lisa att eleverna tränas i och lär sig hur man ska hitta
kunskap. Lisa har märkt att många lär sig detta bättre när de gått på skolan ett tag.
Tendensen på skolan är dock tydlig, allt färre söker till den renodlade Allmänna
linjen.

Lisa framhåller att hon främst ser biblioteket som en pedagogisk resurs men att
skolans bibliotek har många fler funktioner, hon säger:

"Vårt bibliotek fungerar som en samlingslokal. Vi har öppet dygnet runt, hit ska man
alltid kunna komma. Här finns alltid människor i rörelse, oavsett vad de sysslar med.
De sitter kanske vid datorn, arbetar i smågrupper eller sysselsätter sig med något
annat."

Bibliotekskunskap förekommer alltid för nya elever. Lisa har då en genomgång hur
biblioteket fungerar och hur det kan användas. Lärarna på skolan använder biblioteket
en hel del, främst för temastudier. Gemensam planering förekommer också
tillsammans med lärarna några gånger under terminen.

����/RHUWVFKHUV�WD[RQRPL�Sn�VNROD�$

Om man tittar på Loertschers teorier angående den nivå ett skolbibliotek befinner sig
på placerar jag skola A på gränsen mellan två och tre. Bibliotekskunskap förkommer
ibland och det finns en lärarbibliotekarie på plats ibland för att hjälpa eleverna.
Ett visst samarbete förekommer ju faktiskt mellan lärare och bibliotekarie om än
ganska sporadiskt. För att nå upp till nivå tre fullt ut måste ett nära och kontinuerligt
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samarbete äga rum mellan bibliotekarie och många olika lärare på en skola och det är
det ju inte riktigt fråga om här. Ett aktivt stöd från skolledningen fodras också men så
aktivt tycker jag inte att det kan kallas även om den ekonomiska delen tillgodoses
tillfredställande.
Självbetjäningen för utlån och återlämning drar naturligtvis också ner nivån då
eleverna ofta får klara sig själva att söka kunskap eftersom biblioteket är obemannat.
Faran med detta bibliotek är att det kan stanna länge på denna nivån som Loertscher
också varnar för. Det praktiska arbetet tar mycket tid och resurserna är för små för att
det ska kunna ske en synlig utveckling framåt.

����6NROD�%

Skola B är beläget i södra Skåne. För närvarande är det en av de största
folkhögskolorna i hela Sverige. Elevantalet är ungefär 400 och personalen består av
ungefär 60 personer. Internatet är alldeles för litet i förhållande till elevantalet, då det
endast består av 60 rum. Skolan byggdes 1914 och en stor ombyggnad samt
renovering skedde för två år sedan. Då fick Estetlinjen en helt ny byggnad och den
byggdes samman mot den gamla byggnaden med glas i bägge sidor. Detta utrymme
mellan de två husen blev det nya biblioteket.

Skolan har förutom Allmän och Högskoleförberedande linjer även Drama, Estet och
Turist linje. En mindre del av verksamheten är placerad på en annan folkhögskola i
Malmö som fungerar som en filial till skola B. Där har man bland annat en linje som
heter Grundskola för invandrare. Under hela året anordnas externa kurser och
konferenser vid skolan. Sommartid bedrivs en omfattande vandrarhemsverksamhet.

Skolan strävar efter att vara en drogfri miljö. Alkoholmissbruk och användning av
droger kan medföra avstängning från skolan. Huvudman är en ideell förening som är
religöst och politiskt oberoende.

Skolans bibliotek sköts av Greta som är svensklärare på skolan. Hon är en av lärarna
som arbetat längst på skolan, i över 20 år. Hon har 12 timmars nedsättning i tjänsten
för biblioteksarbete. Detta känns dock inte tillräckligt anser Greta.

Det finns en dator på biblioteket som är Internetuppkopplad. Förutom böcker finns ett
fåtal filmer, talböcker och kassetböcker att låna på biblioteket. Ungefär 35 tidskrifter
finns på skolan. Det årliga anslaget till biblioteket täcker bra inköpen av böcker. Greta
har även fått ytterligare anslag till inköp av nya bokhyllor i samband med
ombyggnaden av skolan

Greta samverkar för närvarande inte med några andra bibliotek. Skolan har nyligen
investerat i ett bibliotekssystem för datorisering av bibliotekskatalog och
utlåningssystem. Systemet heter Bibliomatic. Skolans bestånd på ungefär 5000 böcker
är inlagda i systemet men utlåningsfunktionerna har inte kommit igång ännu.
Systemet används fortfarande mycket sporadiskt. Det är endast Greta som har lärt sig
systemet. Greta berättar också att lånestickor fortfarande används, hon säger:
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"Vi har lånestickor som man ska sticka in i hyllan på bokens plats, men detta fungerar
inte speciellt bra. Ibland glömmer eleverna göra detta och boken bara försvinner från
hyllan, omöjlig att spåra"

Skolledningen verkar vara positiv till biblioteket och även generös med anslaget som
har ökats på varje år. Men någon arbetsplan för bibliotekets utveckling finns inte på
skolan. Biblioteket är också en naturlig passage mellan husen och används mycket till
grupparbete. Lärarna däremot använder biblioteket ganska sparsamt. Greta säger:

"Det är ju delvis mitt fel för eftersom min bibliotekstid inte räcker till för någon
gemensam planering med lärarna här."

Greta tycker att folkbildningen påverkar undervisningen i mycket hög grad och spelar
en mycket viktig roll, hon säger:

"Begreppet folkbildning genomsyrar undervisningen på alla linjerna. Jag tror att ingen
annan utbildningsinstitution satsar och vidarebefordrar folkbildningen så mycket som
folkhögskolan. Den finns med som en röd tråd, en förankring bakåt i  historien.
Eleverna utvecklas och utbildas i en folkbildningsanda."

Samtliga nya klasser har bjudits in i omgångar då Greta har presenterat biblioteket och
berättat hur det är organiserat. Greta säger:

"Biblioteket ska tjäna som en pedagogisk resurs men det ska också vara en källa till
upplevelser och eleverna ska på biblioteket kunna skaffa sig information om livet och
om andra människor."

Önskemål om ytterligare bemanning står högt på Gretas önskelista. En avkopplande
myshörna med möjlighet att lyssna på musik i hörlurar skulle också vara väldigt bra.

����/RHUWVFKHUV�WD[RQRPL�Sn�VNROD�%

Vi återgår till Loertschers teorier och tyvärr får skola B placeras på en ännu lägre
nivå, mellan ett och två. Biblioteket är nyrenoverat och fräscht precis som hela skolan.
Lokalerna är mycket trivsamma. Trots detta har biblioteket ingen direkt avgörande
betydelse på skolan. Bibliotekskunskap förekommer och en lärarbibliotekarie finns
tillgänglig ibland för att kunna hjälpa till. Men något nära samarbete mellan lärare och
bibliotek finns inte här.  Ett utvecklingsarbete pågår visserligen eftersom skolan
nyligen utrustats  med nytt bibliotekssystem, en resurs som ännu inte utnyttjas av
eleverna. Självbetjäning med lånestickor är det som gäller. Eleverna hänvisas mycket
åt dig själva och blir inte stimulerade i någon hög grad till att utnyttja biblioteket.
Risken är stor att biblioteket stannar kvar en lagerlokal som aldrig blir färdig. Det
praktiska arbetet tar helt enkelt för mycket tid.
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Skola C ligger i södra Skåne mitt i Öresundsregionen. Skolan byggdes för 60 år
sedan. Elevantalet är ca 300 och internatet rymmer ungefär 75 studerande. Skolan har
också en omfattande kurs- och konferensverksamhet som årligen tar emot 5000
gäster. Skolan ägs av en rörelse inom svenska kyrkan. En kristen kultur och livssyn
präglar verksamheten. Det råder strikt alkohol och drogförbud på skolan.
Skolan har en Allmän linje med olika inriktningar: Baskurs, Arbetslivskurs, och
Profilkurser Sedan finns det Dyslexi- och skrivlinje, Bibellinje, Estetisk linje,
Musiklinje, Teaterlinje och Afasilinje.

Sanna är fackutbildad bibliotekarie och har arbetat på skolan i sju år. Hon innehar en
halvtidstjänst på skolan. Biblioteket består av tre rum med stora fönster som visar upp
en inbjudande utsikt ut mot Öresund. Placeringen av biblioteket känns utmärkt
alldeles intill receptionen med flera ingångar in till biblioteket. Det finns en dator i
biblioteket som är internatansluten och en sökdator med endast bibliotekets katalog
på. Till hösten kommer det att finnas fyra datorer att använda. Det finns tidskrifter,
dagstidningar, en hel del kassettböcker och ett stort bokbestånd i biblioteket. ( 11.000
titlar)

Anslaget till biblioteket har varit det samma i fyra år. Dessutom får Sanna ytterligare
bidrag till tidskrifter och dataprogram. Sanna har ingen uppfattning om hur stor del
detta är av den sammanlagda budgeten på skolan. Men hon har naturligtvis reagerat
och undrat  varför det inte höjts någonting på fyra år. Någon utarbetad arbetsplan
finns inte för biblioteket på skolan.

Ett bibliotekssystem köptes in till skolan för två år sedan. Det heter Bibliomatic.
Sanna har varit sysselsatt med att katalogisera beståndet sedan dess. Till hösten är det
tänkt att börja med utlån via detta system.  Tidskriftsbeståndet ligger på ungefär 25-30
titlar.

Sanna jobbar måndag till torsdag 8.30-14. Till 98% är det Sanna som köper in media
till biblioteket. Ett fåtal lärare kommer med förslag och att eleverna gör det händer
inte speciellt ofta heller. Detta saknar Sanna som hade velat se ett större engagemang
från fler lärare. En bibliotekskommitté finns på skolan men den är inte speciellt aktiv.

Det är alltid öppet på biblioteket utom på somrarna då skolan fungerar som
vandrarhem. Detta tycker inte Sanna fungerar så bra, hon säger:

"Boksvinnet är väldigt stort. Nya böcker som jag köper in och ställer fram försvinner
ibland samma dag".

Sanna har ett litet samarbete med huvudbiblioteket i Helsingborg och även ett visst
utbyte med några gymnasiebibliotek runt omkring.
Sanna fortsätter:
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"Lärarna använder biblioteket alldeles för lite här tyvärr. Jag har märkt en oroande
tendens att i de specialarbete som eleverna gör refereras numera väldigt lite till
litteraturen. Det är mer och mer bara uteslutande Internetkällor som andvänds.
Väldigt många lärare som jobbar här på skolan är inte högskoleutbildade utan har gått
den äldre utbildningen till folkhögskolelärare. Det verkar faktiskt som många inte har
hängt med riktigt i den snabba utvecklingen."

I skolledningen sitter flera olika personer med olika engagemang för biblioteket. Detta
gör att en helhet saknas anser Sanna. Skolans religösa inriktning tycker Sanna inte
styr hennes val av böcker utan det är de olika linjernas profiler som gör. Sanna
påtalar:

"Tyvärr har biblioteket bara en liten funktion här på skolan, vissa av lärarna ser
biblioteket mest som ett bihang. De följer sina kurser men engagerar sig inte så
mycket mer"

Vad gäller folkbildningen är Sanna mycket bestämd:

"Folkbildningens roll har förändrats oerhört mycket. Idag är det inte längre så stor
skillnad mellan att gå på en vanlig gymnasieskolan eller på en folkhögskola.
Begreppet har blivit mer och mer urvattnat och jag tror att det är dags att tänka om
och förnya sig inom folkhögskolevärlden."

����/RHUWVFKHUV�WD[RQRPL�Sn�VNROD�&

Skola C är den enda av de tre skolor jag varit i kontakt med som har en fackutbildad
bibliotekarie som arbetar i biblioteket. Ett samarbete mellan lärare och bibliotekarie
saknas trots detta även här. Biblioteket som är mycket välskött och välutrustat måste
därför placeras endast på en nivå mellan två och tre. Det aktiva stödet från
skolledningen saknas och på denna skola var det faktiskt en åtstramning av anslaget
som varit det samma de sista fyra åren. Här finns dock många av de egenskaper som
Loertscher framhåller som oerhört viktiga. En mycket trivsam atmosfär, där man
verkligen lockas till läsning via en smakfull bokuppställning och skyltning.
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De tre biblioteksansvariga personer jag intervjuat på tre folkhögskolor  kan
naturligtvis aldrig ge en helt rättvis eller sanningsenlig bild av vilken roll biblioteket
spelar på folkhögskolan. Men det kan trots allt ge en del information och kunskap om
hur det faktiskt kan förhålla sig på vissa av dessa skolor. Det är alltid svårt att jämföra
skolor men jag gör ett försök.

Samtliga bibliotek kändes bra och centralt placerade i skolorna. Lokalerna var stora
och luftiga med högt i tak. Ändå kändes lokalerna överskådliga. Det var inbjudande
och lockande att stiga in i dessa bibliotek. Fin skyltning på hyllorna förekom och
trevliga lösningar med möblering av soffor och mysiga läsplatser fanns också. Det
påtalas ofta i litteraturen om en vikten av en god skolbiblioteksmiljö, detta tycker jag
uppfylles i allra högsta grad. Loertscher säger ju också tydligt att biblioteket bland
annat ska vara en plats där man ska trivas och tycka om att komma till.

Två av de tre biblioteksansvariga var vanliga lärare och hade fått nedsatt tid i sina
tjänster för att ta hand om biblioteket. Endast den tredje var fackutbildad bibliotekarie.
Här bekräftas till viss del det som kommit fram i flera tidigare undersökningar, att det
ofta är vanliga lärare som har hand om biblioteket på folkhögskolan.

Någon medveten satsning på biblioteket verkade det inte finnas på någon av skolorna.
Men samtidigt var det heller ingen som uttalat varken motarbetade eller sade sig vara
emot biblioteket. Detta är ett av de argument som Louise Limberg påtalat och vänt sig
starkt emot. (Limberg 1997, s.14)

Både skola A och C har fri tillgång till IT inne på biblioteket. Skola B har däremot
inte kommit så långt ännu.

Samtliga påpekar att de inte hinner med sina arbetsuppgifter och detta är ganska
slående. Det diskuteras inte om att timmarna ska utökas ytterligare eller att någon
extra förstärkning ska sättas in.

Skolledningen stödjer samtliga bibliotek generöst ekonomiskt men man får ändå den
uppfattningen om att både handlingskraft och en medveten struktur saknas.
Undantaget vad gäller den ekonomiska aspekten är skola C där samma anslag delats
ut de senaste fyra åren. Någon utarbetad arbetsplan för bibliotekens utveckling fanns
inte på någon av skolorna.

Alla tre påpekar att lärarna använder biblioteket alldeles för lite men verkar inte själva
vara direkt insatta i vad som händer inne i klassrummen. Detta tror jag man kan delvis
förklara med att alla tre arbetar så pass få timmar och därför har konstant tidsbrist. Det
blir det praktiska arbetet man får hinna med att klara av.
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Frågan man kan ställa sig är om man från skolledningarnas sida bara uppfattar
biblioteket som en liten bagatell i skolan och egentligen vill att det ska fortsätta vara
så? Det är så trevligt att ha ett fint bibliotek. Men det rör inte skolans egentliga kärna,
d v s metoder eller resurser för den egentliga undervisningen. Det finns kanske en
gräns för hur långt bibliotekssatsningarna kan tolereras. Om denna gräns överträdes,
skulle det innebära att förändringar måste ske i själva kärnverksamheten.
(a. a. s 14-15)

Är det kanske också så att rektorerna på dessa skolor betraktar biblioteket som en
separat funktion på skolan? En institution för sig som kräver särskild budget och
kanske hamnar i en konkurrenssituation med andra funktioner på skolan. Ett slags
revirtänkande som verkligen inte gagnar biblioteket.

Folkhögskolans frihet från bundna kursplaner och relativa oberoende av läroböcker i
traditionell mening ger som påpekats tidigare skolformen en mycket större flexibilitet.
Men än en gång måste argumentet med den mycket starka tradition som fortfarande
råder där lyftas fram.

Rektorer och lärare arbetar ofta i väldigt långa perioder på folkhögskolan. Detta kan
också vara ett hinder för en naturlig och viktig anpassning till nya elevgruppers
behov. Kvardröjandet i tidigare arbetsformer kan bli mycket svår att bryta och en
utveckling av biblioteket blir också därför mycket svårt att genomföra. Detta problem
uttalade sig Burgman om och diskuterade redan på 80-talet.(Burgman, 1987, s. 101)
Det verkar som att en viktig aspekt fortfarande ligger kvar där. En slags tröghet som
är svår att bryta och som tar mycket lång tid att förändra. En annan konflikt är att
folkhögskolans krav på utveckling går emot folkbildningens själ som man på samma
gång inte vill platta ut.

1986 utkom ett servicematerial som skulle vara en hjälp ute på folkhögskolans
bibliotek. Det är hela 16 år sedan och oerhört mycket har hänt sedan dess när det
gäller utveckling av både skolbibliotek och informationsökning. Folkhögskolan har
emellertid fortfarande ett problemorienterat arbetssätt och bör använda sina bibliotek
som en pedagogisk resurs. Men jag förstår nu bättre den oerhörda svårighet detta är
när man samtidigt påtalar att pedagogiken inte är folkbildningens kärna utan att det
viktiga anses vara idéburen folklig kunskap. Denna ekvation verkar vara ganska svår
att lösa.

Många forskare har också påtalat svårigheterna med att få till stånd ett nära samarbete
mellan lärare och bibliotekarier på skolbiblioteken. På folkhögskolan är det vanligt att
det är en lärare på skolan som också arbetar i biblioteket. Trots detta fungerar inte
samarbetet så mycket bättre mellan yrkeskårerna.
Föreningen BIFF tror jag kan vara ett aktivt stöd och stärka bibliotekets roll på dessa
skolor. Man ser en snabb utveckling av antalet medlemsskolor och detta är ett gott
tecken.

Det känns naturligtvis tråkigt att samtliga tre skolor ligger så långt ner på den
amerikanske forskarens David Loertschers taxonomi. Mycket av det traditionella
biblioteksarbetet som förekommer på de tre skolor jag besökt är urvalet av litteratur,
förvärv, registrering och självbetjäningssystem för utlån. Dessa faktorer ligger på den
allra lägsta nivån.
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Eftersom aktuell forskning visar att ju mer direkt biblioteket är indraget i
undervisningen ju mer höjs kvalitén på elevernas kunskaper och inlärning. Eleverna
behöver naturligtvis grundläggande kunskaper i olika ämnen men de behöver också
kunna sovra och använda information. Ett väl fungerande skolbibliotek höjer kvalitén
på undervisning och inlärning. Är det verkligen så att mentaliteter förändras långsamt
inom folkbildning och folkhögskolan?  Jag tror det ligger mycket i ett sådant
påstående som Klasson skriver om. (Klasson 1997, s. 19)

Loertscher har flera mycket viktiga synpunkter tycker jag som man bör tänka på i
folkhögskolesammanhang och bibliotek. En av de intressantaste är:

������7KH�PDMRU�SUREOHP�ZLWK�WKLV�OHYHO�LV�WKDW�ZDUHKRXVLQJ�VHUYLFHV�H[SDQG
������WR�ILOO�WKH�WLPH�DYDLODEOH��,W�LV�YHU\�HDV\�WR�JHW�VWXFN�LQ�WKH�ZDUHKRXVH
�����DQG�QHYHU�UHDOO\�SURJUHVV�EH\RQG�OHYHO����7KH�ZDUHKRXVH�LV�QHYHU
������ILQLVKHG." (Loertscher 1988, s. 11)

Man har fastnat på något sätt på en nivå som inte kan utvecklas mer, fast man försöker
och vill. Men resurserna räcker inte till.

����%HJUHSSHW�IRONELOGQLQJ�RFK�DQGUD�DVSHNWHU�VRP�KDU�EHW\GHOVH�I|U
IRONK|JVNRODQ

Som jag tidigare diskuterat i uppsatsen är begreppet folkbildning ett komplicerat
begrepp att både förstå och skriva om. Begreppet betyder olika saker för olika
människor. Det framgår tydligt både av det som står i litteraturen och i mina
intervjuer. Att knyta begreppet till folkhögskolan var därför mycket svårare än jag
trodde. Folkbildning och folkbibliotek utvecklades jämsides under 1900-talets första
del. Den äkta och sanna folkbildningen identifierades i hög grad med studiecirkeln
som studieform.

Det unika för folkhögskolan är än i våra dagar är dels internatmiljön och dels att de är
belägna på landsbygden. Det speciella för biblioteken på skolorna är tillgängligheten
och att de har öppet dygnet runt. Eleverna får gå och komma som de vill och många
gånger också sköta utlånen själv. Här kan man dra en klar parallell till folkbildingen
och studiecirkeln. En icke auktoritär studieform, en tilltro till eget ansvar och ett fritt
arbetsklimat. Här går endast vuxna elever och undervisningen bygger till stor del på
de studerandes behov. Loertscher anser att eleven är en mycket central figur i
biblioteket. Han nämner som jag diskuterat tidigare att det är av mycket stor vikt att
eleverna får chansen att upptäcka, utforska och använda information. Folkhögskolans
bibliotek tycks vara mer obemannat än ett traditionellt skolbibliotek. Man är därför
mer hänvisad till att sköta sig själv. Då blir det naturligtvis också svårt för eleverna att
lära sig använda och söka information på ett ändamålsenligt sätt.

Folkbildningen har förmodligen på ett sätt försvårat den naturliga utvecklingen av
biblioteket på folkhögskolan om man jämför med traditionella skolbibliotek.
Anpassningen till nya elevgrupper har fördröjts. Man lever kanske kvar i en föråldrad
folkbildningsanda som har förändrats och inte alls har samma innebörd som för 20-30
år sedan. Samtidigt vill inte folkhögskolan förlora sin prägel och tradition alltför
mycket trots marknadens krav på förändring. Förhållandet mellan den enskilda
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människan och de mänskliga kollektiven är något som fortfarande prioriteras mycket
högt på dessa skolor. Naturligtvis har folkbildningen också anpassat sig på många sätt
när det gäller förändringar i samhället men nu har förändringstakten varit oerhört hög
de sista åren och utvecklingen verkar ha stannat upp på vägen.

Det viktigaste nu och framöver tror jag är att folkhögskolevärlden börjar öppna upp
sig mer för omvärlden och visar en mer tydlig bild av sin verksamhet. Detta är viktigt
inte minst för folkhögskolebibliotekens roll som kan stärkas och förnyas.

Jag tror även att föreningen BIFF pekar på en mycket viktig aspekt när de påtalar att
folkhögskolebiblioteken på något sätt befinner sig en gråzon mellan biblioteksvärlden
och folkbildningsorganisationerna. De kommer därför allt som oftast i kläm och det
finns därför ingen som behandlar dessa bibliotek riktigt seriöst. Här finns emellertid
en klar positiv tendens i att fler och fler skolor ansluter sig till föreningen. Jag hoppas
att den tendensen kommer att fortsätta hålla i sig framtiden.

Mycket talar ändå för en fortsatt bra framtid för folkhögskolan. Det livslånga lärandet
som det diskuteras så mycket om ligger ju i tiden och även faktumet att det finns ett
stort antal människor i Sverige som inte uppnår gymnasienivå i sina studier.



28

���6DPPDQIDWWQLQJ

Denna uppsats avser att belysa folkhögskolan som skolform och har sin utgångspunkt
i vilken roll biblioteket spelar på dessa skolor. Folkhögskolebiblioteken har en
tendens till att glömmas bort och hamna i ett mellanläge mellan
folkbildningsorganisationerna och biblioteksvärlden.

Syftet med denna uppsats är att belysa och undersöka vilken roll biblioteket kan spela
på en folkhögskola. Jag vill också ta reda på vilka aspekter som utmärker en
folkhögskola och om skolformen spelar någon roll när det gäller skolornas bibliotek.

Metoden som används i denna studie är kvalitativ. Intervjuer har gjorts på tre olika
folkhögskolor i Skåne. Intervjuerna gjordes med biblioteksansvarig på respektive
skola. För att nivåbestämma de bibliotek jag undersökt har jag använt mig av den
amerikanske forskarens David Loertschers taxonomi. På ett förenklat sätt har jag
utgått från denna vetenskapliga systematik och graderat de undersökta biblioteken
efter denna teori.

Resultatet av denna studie visar att folkhögskolans flexibla skolform och mycket
starka tradition till viss del inte gagnar bibliotekens utveckling. Kvardröjandet i
tidigare arbetsformer är svåra att bryta och därför kan nödvändiga förändringar  ta
längre tid att genomföra på folkhögskolebiblioteken. Man måste också ha i åtanke hur
oerhört snabb utvecklingen av informationsteknologi har varit de sista åren på
bibliotekssidan. Biblioteken har en betydelse på dessa skolor men har inte den
pedagogiska roll som man kanske föreställer sig när det gäller ett traditionellt
skolbibliotek. Detta visar och diskuterar jag i denna uppsats.
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.lOO��RFK�OLWWHUDWXUI|UWHFNQLQJ

2WU\FNWD�NlOORU

I författarens ägo
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Intervju 020522 skola A
Intervju 020523 skola B
Intervju 0206?? Skola C

(OHNWURQLVND�NlOORU�
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%LODJD��
,QWHUYMXPDOO�

I mina intervjuer höll jag en informell ton men utgick från vissa frågeställningar som
jag ville få besvarade:

Hur många elever finns på skolan? När byggdes skolan? Hur stort är internatet? Vilka
olika linjer och program finns på skolan? Vem är skolans huvudman? Hur många
timmar finns du tillgänglig på skolans bibliotek? Är du fackutbildad bibliotekarie eller
lärare? Hur många datorer finns i biblioteket och finns det ett bibliotekssystem
kopplat till biblioteket? Hur ser mediabeståndet ut?
Hur stort är det ekonomiska anslaget till biblioteket? Vem bestämmer inköpen till
biblioteket och hur planeras dessa? Hinner du med dina arbetsuppgifter vad det gäller
biblioteket? När är biblioteket öppet? Samarbetar du med andra närliggande
bibliotek? Upplever du att skoledningen stödjer bibliotekets utveckling? Finns det
någon utarbetad arbetsplan för skolans bibliotek? Har du ett nära samarbete med
lärarna på skolan? Tycker du att folkbildningen spelar en stor roll inom
folkhögskolevärlden idag? Anser du att biblioteket spelar en viktig roll på skolan?
Förekommer det någon form av bibliotekskunskap för eleverna på skolan? Är det
något du skulle vilja förändra i ditt arbete?


