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Reseberättelse New York City 
School Library System 

Den 17 oktober 2022 reste jag till New 
York för att besöka ansvariga för New 
york School library system och träffa 
skolbibliotekarier som arbetar aktivt 
enligt deras modell för information-
skompetens, samarbete mellan pro-
fessioner och kompetensutveckling.
Jag hade förberett mig inför resan och 
haft digitala möten med Melissa Jacobs 
som är chef på avdelningen för bibliotek-
stjänster på NYC Department of Educa-
tion och vi diskuterade då målsättning 
med resan samt möjliga besök. 

SKOLBIBLIOTEKSUTVECKLING I FOKUS

Melissa har ett team med fem skolbibliotekskoordi-
natorer runt sig som alla arbetar mot olika områden 
i New York som är ett av världens största skolsystem. 
Tillsammans stöttar de stadens skolbibliotekarier på 
olika sätt, dels genom hjälp att organisera den fysis-
ka lokalen och samlingarna och dels med det digi-
tala materialet. De arbetar med kompetensutveck-
ling och erbjuder flera utbildningstillfällen i veckan 
med fokus på MIK och läsutveckling. Tillsammans 
har de utarbetat ett ramverk,  Empire State Infor-
mation Fluency Continuum som innehåller olika 
steg för hur skolbibliotekarierna på samtliga skol-
or tillsammans med lärare ska arbeta med elever-
nas informationskompetens från förskola upp till 

New York City School Library 
system har som huvuduppgift 
att främja utvecklingen av skol-
bibliotek i New York City. De ar-
betar för att skolbiblioteken ska 
vara en resurs i att stärka elev-
ernas informationskompetens, 
bidra till måluppfyllelse och lä-
sutveckling. Skolbibliotekarien 
ska ha en tydlig plats i skolans 
pedagogiska arbete och vara en 

del av den digitala utvecklingen.
De arbetar för att likvär-
digheten ska  bli så stor som 
möjligt för eleverna i staden. 
Deras vision är att alla elever 
ska ha tillgång till skolbibliotek.
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och där mycket av facklitteraturen gallrades 
bort till förmån för skönlitteratur. Målet var 
att beståndet skulle bestå av 75 procent 
skönlitteratur och 25 procent facklitteratur. 
Det fanns även omfattande diskussioner om 
vilken typ av skönlitteratur som skulle köpas 
in utifrån teorier kring fönster och speglar. 
Där litteraturen kan vara ett fönster som 
vidgar läsarens värld och gör att läsaren får 
ta del av något outforskat. Den kan också 
vara en spegel och sätta läsarens liv i fokus.

Jag och Sharon diskuterade hur samar-
betet mellan lärare och skolbibliotekarie 
fungerade och hon menade att det var 
ett ständigt pågående arbete att påminna 
lärarna om hur biblioteket kan stötta. Sa-
marbetet såg också väldigt olika ut bero-
ende på lärare och klass. Både Sharon och 
Leanne pratade om synen på professionen 
och hur den ibland kan försvåra samarbetet. 
Bilden av vad ett skolbibliotek är och kan 
vara samt vad en skolbibliotekarie gör och 
kan göra varierar. Sharon uppfattar det som 
om många av lärarna på skolan förknippar 
skolbibliotekarien med den mer traditionel-
la bibliotekarierollen där utlån av böcker står 
i fokus. Gällande uppfattningen av profes-
sionen och skolbibliotekariens roll arbetar 
New York City School Library system aktivt 
med rektorer för att öka medvetenheten om 
hur skolbiblioteket kan bidra, istället för att 
det ska vara upp till varje skolbibliotekarie att 
marknadsföra sig själv och verksamheten.

I de fall där det finns ett utvecklat samarbete 
arbetar ofta lärare och skolbibliotekarie 
väldigt nära. Särskilt när det gäller det un-
dersökande arbetssättet och informations-
kompetens. Här menar Sharon att det är vik-
tigt att hon får träffa klassen vid upprepade 
tillfällen för att eleverna ska utveckla sina 
färdigheter gällande informationskompe-
tens. Det är också otroligt viktigt att utvärde-
ra utfallet av de lektioner som genomförs. 
Sharon framhåller också vikten av de ramar 
och modeller som New York City School Li-
brary system tagit fram och hur det under-
lättar hennes arbete med lärare och elever.

sista året på high school. Gällande arbetsmetod 
använder man sig av Striplings Model of Inquiry. I 
denna modell arbetar man med det undersökande 
arbetssättet och informationskompetens utifrån ett 
konstruktivistiskt synsätt där eleverna går igenom 
olika faser i samband med informationssökning-
sprocessen. De olika faserna är connect - där elev-
erna kopplar ihop ämnet de ska undersöka med 
tidigare kunskap, focus - där eleverna konstruerar 
frågeställningar till sitt område, investigate - som 
handlar om att hitta relevanta källor, construct 
& create -  där eleven sätter in informationen i ett 
sammanhang kopplat till frågeställningen och 
slutligen express - där svaret på frågeställningen 
presenteras. Det finns alltså ganska fast utarbeta-
de ramar och modeller för hur skolbibliotekarierna 
förväntas arbeta med elevernas informationskom-
petens. Detta kräver också ett väl utvecklat samar-
bete mellan skolbibliotekarie och lärare för att elev-
erna ska kunna få stöttning genom hela processen.

BESÖK PÅ EAST COMMUNITY SCHOOL

Mitt första besök var på East village community 
school där bibliotekarien Sharon Blumenkranz med 
hjälp av Leanne Ellis en av koordinatorerna på New 
York City School Library System skulle starta upp 
en vilande biblioteksverksamhet. Vi pratade om 
värdet av ett dynamiskt skolbiblioteks program där 
bibliotekarien bygger verksamheten utifrån skolans 
inriktning, elevernas behov och lokalsamhällets ut-
formning. Två delar som var viktiga i uppstarten var 
att skolbiblioteket skulle vara en kreativ miljö samti-
digt som stort fokus skulle läggas på läslust. En om-
strukturering av beståndet skulle inbjuda till läsning 
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SEWARD CAMPUS LIBRARY

Nästa dag besökte jag Seward 
Park Campus Library och bib-
liotekarien Mina Leazer. Detta 
bibliotek arbetar mot 5 olika 
skolor som alla delar byggnad. 
Mina har en utmanande tjänst 
där hon ska försöka fördela sin 
tid mellan de olika skolorna. Ar-
betet med beståndet har tagit 
mycket tid då det ska spegla de 
olika skolornas inriktning och 
behov. Just nu arbetar hon med 
användarundersökningar för att 
få en tydligare bild av hur my-
cket de olika skolornas elever 
använder biblioteket. Många 
lärare använder också bibliote-
ket som arbetsplats, de sitter i 

små team och planerar under-
visning och projekt. Det är vik-
tigt att det finns tillfällen då 
lärare och skolbibliotekarier får 
möjligheten att träffas för planer-
ing och diskussioner, det ökar 
möjligheterna för samarbete.

Biblioteket på Seward Park har 
många olika funktioner, Mina 
försöker skapa en yta där my-
cket kan hända samtidigt. Elev-
erna använder biblioteket för 
att hitta litteratur och sitta och 
plugga, lärare arbetar här och 
det pågår lektioner i musik-
produktion. Förutom det har 
hon också tankar på att ska-

pa en mötesplats för både elever och föräldrar, 
att knyta lokalsamhället närmare skolbibliotekets 
verksamhet. Ett samarbete med en lokal bokha-
ndel ska leda till författarsamtal och poesikvällar. 

Gällande informationskompetens så arbetar Mina 
precis som Sharon med Empire State Informa-
tion Fluency Continuum och Striplings model 
of Inquiry i samarbete med lärarna. Det är lärar-
na som känner eleverna bäst och kan avgöra 
vad de behöver i de olika kurserna men precis 
som Sharon nämnde så menar även Mina att det 
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är viktigt att få komma in och arbeta med 
klasserna vid upprepade tillfällen för att elev-
ernas informationskompetens ska utvecklas. 
-Det är ett arbete som pågår under alla år elev-
erna går på skolan och kräver kontinuitet, 
det finns ingen “quickfix” eller punktbehan-
dling för informationskompetens säger Mina. 

NEW YORK CITY SCHOOL LIBRARY 
SYSTEM

Under min tid i New York passade jag även 
på att besöka Melissa Jacobs och en av 
skolbiblioteks koordinatorerna Vincent 
Hyland för ett samtal kring deras arbete. 

New York City School library System samordnar all 
kompetensutveckling för skolbibliotekarier i New 
York City. Det är en av delarna som både Sharon 
och Mina lyfte, just hur viktigt det är för dem att ha 
tillgång till och kontakt med New York City School 
Library system. De blir kontinuerligt inbjudna till 
fortbildningsdagar som kan handla om allt från hur 
man arbetar med Inquiry, organiserar samlingar, lek-
tionsdesign, webbdesign och tillgänglighetsfrågor. 

Melissa menar att deras huvuduppgift är att främja 
skolbiblioteksutveckling och detta sker på olika sätt. 
En stor del av deras arbete är att hålla sig uppdat-
erade med den senaste forskningen och att sedan 
omvandla den i ett kompetensutvecklingsprogram. 

De arbetar också mot rektorer för att öka medveten-
heten kring skolbibliotek och vad ett aktivt skolbib-
lioteks program kan leda till när det gäller elevernas 
måluppfyllelse. Det handlar också om att arbeta 
mot politiker för att öka kunskapen om skolbibliotek 
och förbättra möjligheterna till ökad finansiering. 

De bibliotekarier, lärare och rektorer jag träf-
fat menar att det finns delar i New Yorks skol-
system som är problematiska gällande bland 
annat finansiering. Här arbetar New York City 
School Library System hårt för att skolbibliote-
ken ska få så lika förutsättningar som möjligt. 

Melissa och hennes team har också arbetat hårt för 
att få igång ett samarbete med New York Public Li-
brary angående databaser och e-böcker vilket gör 
att skolbiblioteken har goda möjligheter att erbju-
da sina elever ett stort utbud av digitala resurser.

Förutsättningarna för skolbibliotekariens mö-
jligheter att bidra till lärande påverkas av en rad fak-
torer menar Melissa det handlar om ledning, mål och 
kompetens. Hennes team arbetar med dessa frågor 
dagligen och New York City School Library System 
ska fungera som en stödfunktion i detta arbete. 

När det gäller ledarskap och didaktik har de en 
klar struktur för de didaktiska frågorna vad, hur 
och varför. De har varit en del i att ta fram Em-
pire State Information Fluency Continuum där 
det tydliggörs vilka färdigheter i informations-
kompetens eleverna ska uppnå. De har också 
gjort klart att det är genom arbetsmodellen 
Stripling Model of Inquiry detta ska utföras. 
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SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION

Utifrån det jag såg och de diskussioner jag haft 
med de ansvariga på New York City School Li-
brary System samt med skolbibliotekarier, lära-
re och rektorer är resurserna och vägledningen 
som samordnas viktigt för att skolbiblioteksverk-
samheterna runt om i staden ska kunna fungera. 

En annan reflektion efter de besök jag gjort och de 
samtal jag haft är att mycket fokus ligger på att elever-
na ska utvecklas som samhällsmedborgare, få med sig 
kunskaper för livet och utvecklas till trygga individer. 

Arbetet med litteratur, informationskompetens och 
rollen som en slags länk mellan skolan och olika 
aktörer i lokalsamhället ses som en viktig del i det 
arbetet. Skolbibliotekarierna har en självklar plats 

och behöver inte lägga tid på att marknadsföra sig 
själva. Det finns också en klar plan och målsättning 
för elevernas informationskompetens som ger 
en likvärdighet för elever med skolbibliotek.
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Vill du läsa mer om New York School Library System? Följ 

länkarna:

New York City School Library system

Empire State Information Fluency Continuum 

https://twitter.com/NYCDOEOLS?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3ANYCDOEOLS%7Ctwcon%5Es2
https://nycdoe.libguides.com/home
https://slsa-nys.libguides.com/ifc



