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Svensk biblioteksförenings
Expertnätverk för skolbibliotek
Utvärdering och forskning i praktiken 

Välkommen till nätverksträff i Linköping! Forskarfrukosten 
är ett samarrangemang med Regionförening Östergötland 
och Jönköping, och därefter fortsätter vi med nätverksträff. 
Anmälan för hela dagen görs via ett formulär på Svensk 
biblioteksförenings webbplats. Om du vill komma endast på 
forskarfrukosten anmäler du dig till regionföreningen på 
e-post: marie.saaf@linkoping.se

Datum:  Fredag 24 november 2017
Tid:  08.30–16.00
Plats:  Linköpings stadsbibliotek, hörsalen, Östgötagatan 5
Sista anmälan: Onsdag 15 november
 
Program Forskarfrukost 08.30–10.00
Samarrangemang med Regionförening Östergötland och 
Jönköping.

08.30–09.00 Frukost

09.00–10.00 Föreläsning om aktionsforskning
Helene Elvstrand, universitetslektor på Linköpings univer-
sitet, forskar om fritidshem och barns delaktighet, såkallad 
aktionsforskning. Det senaste projektet handlar om att stu-
dera hur de institutionella villkoren på fritidshem bidrar till 
inkludering, exkludering och delaktighet på fritidshemmet 
utifrån barnens perspektiv.

Program nätverksträff 10.15–16.00

10.15 Utvärdering och kvalitetsarbete. Hur vet vi att det 
vi gör fungerar?
Hanna Carlsson, Jenny Nyströmsskolan, berättar om sko-
lans utvärderingsstruktur för bibliotekets undervisnings-
insatser, kopplat till andra exempel på utvärdering av biblio-
teksverksamheter. Vi följer upp med en workshop kring hur 
vi skulle vilja att utvärdering genomfördes inom våra respek-
tive verksamheter. 

11.45–13.00 Lunch på Linköping konsert och kongress

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för 
skolbibliotek
Elevers tillgång till skolbibliotek varierar stort. 
På landets skolor finns allt från välutvecklade, 
pedagogiskt integrerade bibliotek till ingenting i 
skolbiblioteksväg. Med skärpningen av skollagen 
2011 och bibliotekslagen 2014 är nu en viktig ut-
maning att bygga upp skolbiblioteksverksamheter, 
utveckla deras arbete och belysa skolbibliotekets 
roll i skolvärlden. Med detta nätverk hoppas vi 
kunna stödja och fortbilda varandra, uppmärk-
samma viktiga frågor och skapa kontaktytor för 
samarbete.

13.00–14.30 Learning studies och praktiknära 
forskning med Anja Thorsten
Anja Thorsten har flerårig erfarenhet av att arbeta 
som lärare i grundskolan. Nu arbetar hon som 
lärare och forskare vid Linköpings universitet. 
Hennes forskning rör svenskdidaktik, kollegialt 
lärande och läraren som forskare. Vid sidan av sitt 
arbete på universitetet handleder hon verksamma 
lärare i learning study samt föreläser om varia-
tionsteori och praktiknära forskning.
 
14.30–15.30 Fika och workshop
Vad skulle vi behöva för forskning inom pedago-
gik, lärande och skolbibliotek?
Workshop och diskussion.

15.30–16.00 Sammanfattning och avslutning

Välkomna!

Lisa Åström, kontaktperson för Expertnätverket 
för skolbibliotek

Marie Sääf, Svensk biblioteksförenings Regionför-
ening Östergötland och Jönköping

Anmälan

Anmäl dig senast onsdag 15 november via länken:
https://goo.gl/forms/fE0vA8sfnU5hDJTb2

Träffen är kostnadsfri. Du måste vara enskild 
medlem i Svensk biblioteksförening för att delta. 
Fika samt lunch ingår. Ange eventuell specialkost 
vid anmälan.

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång 
till information, kunskap och kultur och som 
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges män-
niskor möjlighet att använda sin demokratiska 
rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. 
Svensk biblioteksförening vill se en värld där alla 
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för 
att stärka bibliotekens förutsättningar och möj-
ligheter. 

Ett nav för engagemang och professionell 
utveckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. 
De främsta experterna på biblioteksverksamhet 
är våra medlemmar och vi stödjer deras profes-
sionella utveckling genom rese- stipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande bransch- dagarna Biblioteksdagarna 
och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra 
expertnätverk samlas landets främsta kompetens 
inom olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem!
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