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Abstract:  Resource-based learning or problem-oriented learning are teaching methods that 

are becoming more and more common in schools today. In order to make these 
teaching methods work there is a demand to make students information literate. 
This entails that school librarians ought to play a more important role in 
teaching than before since they are the ones that are the most qualified when it 
comes to mediating information skills. The aim of this thesis is to find out how 
nine teachers at six senior high schools apprehend the professional role of the 
school librarian and how they apprehend the conception of information literacy 
In order to learn about these conceptions we have chosen to study to what 
extent collaboration exists in the schools in question and the teachers’ 
conceptions of the importance of the school librarian in this context. We have 
used phenomenography which is both a set of theoretical assumptions and a 
methodology. This means that by doing a limited number of qualitative 
interviews one is able to describe the variations of the conceptions that have 
emerged. The results of the study are presented in grouped categories of 
quotations that reflect various conceptions. Among the major findings in our 
study are that all of the teachers have a positive conception of the school 
librarian and of her/his qualifications and they all desire an extended 
collaboration. But the level of collaboration with the school librarian is due to 
the collaborative cultures that prevail in the particular school, confusion of roles 
and insufficient planning time. The conception that Swedish students have a 
poor knowledge of critical thinking holds for all the informants but there is no 
clear and agreed definition, among the teachers, of what is meant by 
information literacy or who is the most qualified to teach it, i.e. the teacher or 
the school librarian. This indicates that the teachers are rather ignorant of the 
school librarian’s knowledge of information literacy and the importance of the 
school librarian to teaching and learning.  
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1. Inledning 
 
 Oftast sker seglingen helt oorganiserad, ofta följer man vindar som verkar 
hoppfulla och lätt farbara. Men flera gånger under seglatsen gång finner 
man att man kommit långt från land och långt från det mål man satt. På 
detta stora hav finns ett stort behov av en kunnig och erfaren navigatör.  
(Nilsson, 1998, s. 5)  

 
Förändringens vindar blåser och påverkar både oss och vår omgivning. I skolan har en hel del 
förändrats de senaste årtiondena kanske främst när det gäller undervisningen. Undervisning 
idag ska, enligt läroplanerna, handla om att lägga grund för det livslånga lärandet och läraren 
är inte längre den som sitter inne med alla svar utan dessa får oftast sökas med teknikens 
hjälp i för dem nya källor. För att kunna vägleda eleverna genom informationsdjungeln krävs 
det nya former och arbetssätt. Ett sätt är att samarbeta med skolbiblioteket och bibliotekarien 
som besitter några av de kompetenser som krävs för att skaffa sig information och kunskap i 
dagens samhälle. 
    
Vår utgångspunkt är att fokusera på en relativt ny företeelse inom biblioteks- och 
informationsvetenskap nämligen gymnasiebibliotekariers och gymnasielärares samarbete i en 
undervisningskontext. Samarbete mellan lärare och bibliotekarier har funnits tidigare men 
eftersom det blivit allt vanligare med ett undersökande arbetssätt, vilket kräver kunskap om 
informationssökning, ställs det nya krav på samarbete. Det behövs alltså någon som kan 
navigera i det stora informationsflöde som finns. Eftersom det är bibliotekarien som har 
störst kunskaper i informationssökning och kan bidra med dem i undervisningen skulle det i 
sin tur kunna leda till krav på pedagogisk utbildning för bibliotekarierna. Vårt intresse gäller 
framförallt gymnasielärares uppfattningar om denna nya situation.  
 
1.1 Vår intressebakgrund  
 
Bakgrunden till vårt intresse för detta ämne är att vi båda har pedagogisk bakgrund (komvux 
och förskola) och alltså har ett personligt intresse för skolan och frågor som rör pedagogik. 
Som pedagoger har vi insett att det inte bara finns fördelar med det undersökande arbetssättet 
utan också nackdelar som till exempel svårigheter för dyslektiker och elever med 
koncentrationssvårigheter som kräver ett väl strukturerat arbetssätt. Undersökande arbetssätt 
kräver, enligt oss, ett nära samarbete med biblioteket och dess personal vilket är en av 
anledningarna till vårt intresse.  
 
En annan anledning till vårt intresse är att vi i vår pågående utbildning på Institutionen för 
biblioteks- och informationsvetenskap i Borås har fått intrycket av att bibliotekariens 
kompetens inte utnyttjas till fullo i gymnasiebiblioteket. Beror det på, som vi tycker oss ha 
märkt, att det råder en uppfattning i biblioteksvärlden att lärare inte är intresserade av ett 
samarbete bland annat beroende på revirtänkande? Vi tror i så fall att detta revirtänkande 
ligger högre upp och inte på lärarnivå. Vi anser också att vårt uppsatsämne passar väl in i vårt 
kollegium eftersom det i huvudsak vänder sig till användarna och att nyttan med just 
samarbete mellan lärare och bibliotekarie syftar till elevernas bästa. 
 
De förändrade arbetsmetoderna i skolan som läroplanerna betonar har lett till att lärar- och 
bibliotekarieprofessionerna har närmat sig varandra till att nu vara mer inriktade på 
handledarskap. Detta anser vi borde ha lett till ett utökat samarbete mellan bibliotekarie- och 
lärarutbildare så att både lärare och bibliotekarier under utbildning skulle få en högre  
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kompetens för sitt framtida arbete. När Statens Kulturråd i sin utredning om skolbiblioteken i 
Sverige vände sig till institutioner för Biblioteks- och Informationsvetenskap respektive 
lärarutbildning med frågan om institutionerna ifråga hade diskuterat ett utökat samarbete, 
blev svaret nedslående från båda håll.  ”Revirtänkande” var en av motiveringarna som två av 
landets institutioner för Biblioteks- och Informationsvetenskap gav till varför de inte hade 
gjort det (Statens Kulturråd, 1999, s. 88).  
 
Vi har också under tiden vi bedrivit våra studier förstått hur viktigt det är att vara 
informationskompetent i dagens samhälle och kopplat den problematiken både till skolans och 
till bibliotekets värld. Vi menar att man från skolhåll måste bli medveten om den kompetens 
bibliotekarierna besitter när det gäller informationskompetens och att man, för att kunna 
uppfylla målen enligt läroplanen, är tvungna att vidta åtgärder som främjar samarbetet med 
biblioteket. Olof Gardell, en gymnasiebibliotekarie på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke, 
menar att de flesta inom skolan håller med om att det finns en hel del nytta med biblioteket. 
Men oftast rör det sig då om att man ser bibliotekets uppgift att övervaka bokbeståndet eller 
vara ”som en skyddande ande över skolans informationsförsörjning.” Men, menar han, det är 
viktigt att bevisa rent konkret att bibliotekariens kompetens och kunnande gör en skillnad för 
elevens lärandeprocess (Gardell, 2002). Det faktum att det dessutom inte är så mycket skrivet 
om just lärares uppfattning om bibliotekariens yrkesroll och hans/hennes betydelse i 
undervisningen har gjort att vi velat ta reda på hur det förhåller sig både i verkligheten och i 
litteraturen. 
 
1.2 Bakgrund  
 
Den mest konservativa verksamheten i dagens samhälle är skolan, något som både 
myndigheter och näringsliv finner oroväckande, påstår gymnasiebibliotekarie Lena Müller i 
Skolbiblioteket i fortsatt medvind. Arbetsgivare ställer allt större krav på sina medarbetare; de 
ska vara specialistutbildade, kreativa, flexibla och nytänkande. Vi lever i ett samhälle med 
snabba förändringar och tiden är förbi då man kunde stanna inom ett och samma yrke under 
sin livstid. Istället måste den enskilde vara beredd på att byta yrke ett antal gånger i livet och 
för detta krävs att människan tillägnar sig ett livslångt lärande. Eftersom den traditionella 
pedagogiken inte är i fas med dessa krav, talas det alltmer i den pedagogiska forskningen och 
skrivs i läroplaner om att skolans arbetssätt måste förändras. Den måste bli mer 
individanpassad och processorienterad för att förbereda eleverna på ett framtida privat- och 
yrkesliv. Ett självklart verktyg i skolan för att kunna tillmötesgå denna nya kunskapssyn 
anser Müller borde vara den nya informationstekniken av det enkla skälet att den är 
”verklighetsanpassad” (Müller, 1998, s. 69ff).  
 
Även den, i bibliotekskretsar, välkända Carol Kuhlthau resonerar i dessa banor och säger att 
teknologin har förändrat de flesta människors liv. I skolor försöker man förbereda eleverna på 
att möta dessa förändringar. En del skolor lyckas bättre än andra. Teknologin har förändrat 
skolans lärandemiljö på den mest grundläggande nivå. Från att ha haft tillgång till en mycket 
ringa omfattning av informationskällor har skolan nu ett överflöd av dem. Läroboken med, 
enligt Kuhlthau, dess noga utvalda och logiskt organiserade information var ett alldeles 
utmärkt verktyg i en tid då det fanns begränsad tillgång till informationskällor. Men idag har 
läroboken inte samma värde eftersom den inte förbereder eleverna för ett livslångt lärande. 
Istället för att i skolan ständigt mötas av tillrättalagd information i läroböcker behöver eleverna 
utveckla sin förmåga att skapa kunskap från information precis så som de kommer att möta den 
ute i verkliga livet, menar Kuhlthau (2001, s. 1f). Eftersom ”kunskap är personlig” bearbetar 
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eleven informationen på sitt eget personliga sätt och tar bara emot det som hon/han tycker sig 
behöva för att lösa sitt kunskapsproblem (Müller, 1998, s. 70f). Till skillnad från skolan har 
skolbiblioteket flyttat sig från beroendet av noggrant utvalt och organiserat material och 
anpassat sig till ett nätverk av en mängd olika resurser som det har direkt tillgång till. 
Biblioteket borde därför kunna spela en nyckelroll för hur man lär sig i en informationsrik 
teknologisk miljö. Bibliotekarien kan då genom biblioteket ta en aktiv roll i en elevs 
lärandeprocess genom att dels ge tillgångar till de olika resurserna, dels samarbeta med läraren 
i att vägleda elever i att använda källor för att skapa möjlighet till kunskap (Kuhlthau, 2001, s. 
2). Eftersom lärandeprocessen hänger ihop med informationskompetensen och bibliotekarien 
är den på en skola som är mest kompetent när det gäller informationskompetens är det ett 
måste att hon/han följer elevens hela lärandeprocess. Detta gäller ända från 
problemformulering till utvärdering eftersom alla delar är lika viktiga (Gardell, 2002, s. 76). 
 
1.3 Syfte 
 
Projektarbete och undersökande arbetssätt förknippas ofta med livslångt lärande eftersom 
man i dessa arbetssätt inte söker direkta svar utan information om en aktuell frågeställning. 
För att kunna arbeta på detta sätt, vilket blir allt vanligare både på grund-, gymnasie- och 
högskolenivå, krävs att eleverna är informationskompetenta. Skolbibliotekarierna borde då få 
en allt viktigare roll när det gäller förmedling av informationsfärdigheter eftersom de har stor 
kompetens inom detta område och därför anser vi det intressant att få veta hur gymnasielärare 
uppfattar bibliotekariens roll i undervisningen.  
 
Syftet med uppsatsen är att genom en egen studie ta reda på hur ett antal utvalda 
gymnasielärare uppfattar gymnasiebibliotekariens yrkesroll och hur de uppfattar begreppet 
informationskompetens. För att få fram dessa uppfattningar har vi valt att speciellt studera i 
vilken omfattning samarbete förekommer i de aktuella skolornas undervisning och vilken 
uppfattning gymnasielärarna har om bibliotekariens betydelse i detta sammanhang. Genom 
att urskilja ett antal olika faktorer som har betydelse för hur samarbetet fungerar tror vi att 
även lärarnas uppfattningar om bibliotekariens yrkesroll kommer fram.  
 
1.4 Frågeställningar 
 
De frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån är: 

• Vilka faktorer uppfattar gymnasielärarna har betydelse för samarbetet med 
bibliotekarien? 

• Hur uppfattar gymnasielärare begreppet informationskompetens? 
• Hur uppfattar gymnasielärarna bibliotekariens yrkesroll? 
 

1.5 Avgränsningar  
  
Studien avser enbart lärare som undervisar i kärnämnen, främst svenska och samhällskunskap 
och deras uppfattning om bibliotekariens yrkes roll i undervisningen. Vi har inte tagit upp 
elevers, skollednings, bibliotekariers eller biblioteksledningens uppfattning om ämnet.  
Vi avser bara att behandla gymnasiebibliotek och inte skolbibliotek på grundskolan eftersom 
skolbibliotekens personal vanligtvis antingen är lärare eller en deltidsanställd bibliotekarie. 
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1.6 Definitioner 
 
I litteraturöversikten (kapitel tre) kan bibliotek stå för både skol- och gymnasiebibliotek 
eftersom det inte alltid framgår i litteraturen vilka som avses. I den empiriska studien däremot 
avses enbart gymnasiebibliotek om inte annat anges. I studien är det enbart lärare i 
kärnämnen som intervjuats. Med kärnämnen menas språk och natur- och samhällsorienterade 
ämnen. 
 
1.7 Disposition 
 
Kapitel två innehåller beskrivningar av läroplaner, bibliotekslagen samt PA 1201 
Projektarbete 100 poäng. Kapitel tre, ”Tidigare litteratur”, är en översikt av sådan litteratur 
som vi anser vara relevant för vårt arbete. Kapitel fyra som är vår teoridel tar upp den 
fenomenografiska ansatsen vilken vi valt som lämpligt teori- och analysverktyg. I kapitel fem 
beskriver vi metoden för vår empiriska studie, urval och tillvägagångssätt. I kapitel sex 
redovisar vi resultatet av studien och i kapitel sju för vi en diskussion kring studiens resultat. 
Slutligen gör vi en sammanfattning i kapitel åtta och därefter kommer källförteckning och 
bilagor.    
 
1.8 Litteratursökningar 
 
Eftersom det finns ganska lite forskning kring skolbibliotek i Sverige, har vi hämtat en hel 
del av vår bakgrundslitteratur i främst den engelskspråkiga världen. Det har gällt framför allt 
USA, Kanada och Australien. Där, främst i USA och Kanada, har man en mycket längre 
tradition av att försöka få skolbiblioteken integrerade i skolans undervisning. Därför ser vi 
det som en fördel att använda utländsk litteratur och bedömer att deras forskningsresultat 
mycket väl kan överföras på svenska förhållanden. De flesta författarna av den utländska 
litteraturen är vad vi bedömer kognitiva auktoriteter, med höga positioner inom den 
akademiska världen och ett stort antal publikationer inom området bakom sig.  
 
Att finna litteratur som berör samarbete skola och bibliotek eller bibliotekariens uppfattning 
om samarbetet med lärare var inga problem. Dock hade vi mycket stora svårigheter att finna 
litteratur angående lärares uppfattningar om bibliotekariens yrkesroll i såväl svensk som i 
utländsk litteratur. Det lilla vi trots allt hittade fanns i litteratur som inte i huvudsak handlade 
om just lärares uppfattning om bibliotekarier utan om närliggande ämnen.  
 
Sökningar gjordes i databasen ERIC, Academic Search Elite, LIBRIS och 
bibliotekskatalogen Voyager i Borås. Vi har sökt svenska artiklar via Mediearkivet, och 
databasen för tidskrifter i Borås. Engelska artiklar har vi i huvudsak fått via tidskriften School 
Library Media Quarterly, Teacher Librarian Magazine, på American Library Associations 
hemsida och sökmotorn Google. Många bra länk- och lästips har vi fått via skolbibliotek.se.  
 
En del litteratur har vi också fått fram genom att söka i bibliotekskataloger vid 
stadsbiblioteken i Göteborg, Mölndal respektive Mölnlycke. Vi har även granskat 
referensförteckningar i artiklar och magisteruppsatser för att få tips på litteratur. 
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2. Styrdokument 
 
Vi kommer i detta avsnitt att redovisa en del om vad som skrivits om läroplanerna för grund- 
och gymnasieskolan samt bibliotekslagen och vilken betydelse de har för skolbibliotekets 
verksamhet. Vi berör även Projekt 100 poäng eftersom detta projektarbete kan förväntas 
kräva bibliotekets medverkan och är därför relevant för vår uppsats.  
 

2.1 Läroplaner Lpo 94, Lpf 94 

I utredningen Skolbiblioteken i Sverige Kartläggning, analys och probleminventering 1999, 
skriver man att med utgångspunkt från de nuvarande läroplanerna för grund- och 
gymnasieskolan där man bland annat framhäver elevaktivitet och ett undersökande arbetssätt 
borde ha fått till resultat att skolbiblioteken har fått ökade resurser, såväl ekonomiska som 
pedagogiska, för undervisningens behov. Men resultatet har istället i många fall blivit att 
folkbiblioteken ofrivilligt fått stå för servicen trots att det inte ingår i deras ansvar och trots 
att de ekonomiska resurserna har minskat (Statens Kulturråd, 1999, s. 7f). 
 
Under 1990-talet publicerades ett flertal rapporter där man bland annat fastslog att eleverna i 
den svenska skolan är ovana vid informationssökning och kritiskt tänkande. Man 
rekommenderade lärare, i kärnämnen såväl som i karaktärsämnen, att fokusera mer på dessa 
delar i undervisningen. Men ingenstans i dessa rapporter nämns något om lärarnas 
kompetensutveckling. Inte heller nämns något om skolbibliotekariens respektive 
skolbibliotekets roll i sammanhanget förutom att biblioteket i en rapport listas som en av 
många andra sökverktyg (Statens Kulturråd, 1999, s. 51ff). 
 
Trots att det i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och Läroplan för det 
frivilliga skolväsendet (Lpf 94) poängteras att ett av målen för undervisningen är att eleverna 
ska få kunskaper i att använda informations- och kunskapskällor och därmed ge en grund för 
det livslånga lärandet, finner man inga diskussioner om skolbibliotekets funktion vare sig i 
direktiv från central nivå eller i utredningar som gäller arbetssätten i skolan (Statens 
Kulturråd, 1999, passim). 
 
SOU-rapporten 1992:94  Skola för bildning  låg till grund för läroplanerna Lpo 94  och Lpf 
94. I denna rapport fokuserade man på de fyra olika kunskapsbegreppen: faktakunskap, 
förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Faktakunskaper innebär att 
svaren kan mätas i rätt eller fel, förståelsekunskap betyder att ett och samma fenomen kan 
förstås på olika sätt. Färdigheter är nödvändiga baskunskaper man måste ha med sig för att 
överleva i samhället såsom räkna, skriva och läsa. De är av ren praktisk art. 
Förtrogenhetskunskaper är sådana kunskaper som man erhållit genom sina egna erfarenheter. 
Dessa fyra kunskaper samspelar med varandra och kan inte utvecklas isolerade.  Dessutom 
betonade man i SOU-rapporten elevernas ” kunskapande förmåga” vilket innebär att eleven 
ska kunna ”formulera och utveckla problem och komma fram till slutsatser”.  Även 
utbildning i hantering av informations- och kunskapskällor och källkritik betonades. Dock 
noterade Statens Kulturråd att skolbibliotekets funktion över huvud taget inte nämndes och 
inte heller premisserna för hur lärarna ska lyckas förmedla sådan kunskap (Statens Kulturråd, 
1999, s. 51).  
 
Skolplaner ligger på kommunal nivå och utgår från nationella läroplanerna. I skolplanerna 
beskriver varje kommun hur man kommer att arbeta för att uppnå de nationella målen som 
står beskrivna i de nationella läroplanerna. Varje skola utformar i sin tur lokala arbetsplaner. 
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Man har både på kommunal nivå och på den enskilda skolan alltså friheten att fokusera på 
något speciellt område utifrån läroplanens mål och till exempel satsa på någon funk tion som 
man tycker är viktig för att målen ska kunna uppfyllas (Statens kulturråd, 1999, s. 42). Dock 
nämns sällan skolbiblioteket i skolplanerna vilket kan vara en anledning till att de därför 
sällan tagits upp i de lokala arbetsplanerna eftersom de saknar ”politisk förankring” (Statens 
Kulturråd, 1999, s. 53). 
 
På uppdrag av regeringen har Myndigheten för skolutveckling startat ett utvecklingsprojekt, 
Språkrum, vars syfte är att ”stödja skolutvecklingen inom nationellt prioriterade områden” 
vilka bland annat är ”Skolbibliotekens pedagogiska roll” och ”Informationskompetens” 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Man menar att för att stärka elevens lärande i 
skolan, måste biblioteket vara en del av undervisningen. 

 
Det är framför allt när biblioteket används som redskap för lärande i olika 
ämnen och helst under alla skolår, som det fullt ut kan fylla sin 
pedagogiska funktion. Integration mellan bibliotek och undervisning kan 
och bör se olika ut i olika skolämnen och på olika stadier i utbildningen. 
Integration i undervisningen kräver att lärare och bibliotekarier samarbetar 
nära och systematiskt i planering, genomförande, bedömning och 
utvärdering av elevers arbeten, med ömsesidig respekt för professionernas 
särart. (Myndigheten för skolutveckling, 2004) 
 

   
Kraven från läroplanerna att skolorna ska förändra sitt arbetssätt mot ett mer 
problemorienterat samt lokala och nationella satsningar på informationstekniken har medfört 
att informationskompetens är en mycket viktig faktor i lärandet. 
 

Att sovra och värdera information utgör en allt viktigare 
komponent i lärandet. I detta sammanhang framstår 
skolbibliotekets pedagogiska roll som en förutsättning för 
elevernas mångsidiga språk- och kunskapsutveckling.  

 (Myndigheten för skolutveckling, 2004) 
 
Man poängterar alltså att skolbiblioteket är nödvändigt för elevens lärande. 
 
2.2 PA 1201 Projektarbete 100 poäng 
 
Höstterminen 2002 ersattes specialarbetet i gymnasiets årskurs 3 med det obligatoriska PA 
1201 Projektarbete 100 poäng. Arbetet går ut på att eleven, enskilt eller i grupp, självständigt 
genomför ett fördjupningsarbete i form av ett projekt. Ämnesvalet ska ske inom det program 
eleven har valt och ska pågå i ett och ett halvt år. Det kan vara teoretiskt eller praktiskt men 
ska alltid följas av en skriftlig rapport som täcker arbetsprocessen, resultatet och 
utvärderingen. När man under gymnasiets tre år förlägger projektet bestäms av den enskilda 
skolan (Skolverket, 2004). 
 
I samband med införandet av PA 1201 Projektarbete 100 poäng fick ett antal universitet och 
högskolor i uppdrag av Skolverket att till 500 speciellt utvalda gymnasieskolor ge 
pilotutbildning i projektarbete. Syftet var att man skulle utbilda resurspersoner som sedan 
skulle handleda sina kollegor på sin skola vid införandet av projektarbetet (Gerrevall & 
Håkansson, 2004, s. 15ff). 
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I Per Gerrevalls och Jan Håkanssons delrapport Projektarbete 100 poäng – initialskedet 
Växsjö Universitet har 15 av dessa pilotskolors förberedelser och förutsättningar för 
projektarbetet utvärderats. De skriver att anledningarna till att PA1201 Projektarbete 100 
poäng infördes var bland annat att dagens arbetsmarknad är i ständig förändring vilket 
resulterar i att det ställs allt större krav på den enskilde individens kontinuerliga lärande. Man 
måste kunna, inom ett visst innehållsområde, formulera ett problem, avgränsa det, upprätta en 
arbetsplan för att sedan sätta den i verket och att utvärdera resultatet av arbetet. 
Projektarbeten är vanliga i arbetslivet och genom att göra ett större projekt i gymnasiet anser 
man att eleven tillägnar sig de kompetenser som dagens föränderliga samhälle kräver. 
Projektarbetet ska ge de studerande en chans att ”fördjupa sina kunskaper i ett eller flera 
centrala kunskapsområden” (Gerrevall & Håkansson, 2004, s. 6). 
 
I Gerrevalls och Håkanssons rapport påpekas det att man från högskolornas sida i sina 
kursplaner varit mycket otydliga när det gällde bibliotekets roll i projektarbetet. Detta, menar 
författarna, kan man inte skylla på Skolverket eftersom de hade gett klara direktiv om att 
skolorna kunde skicka lärare, skolledare och bibliotekarier på kompetensutveckling. Man har 
också noterat att på en del av utbildningarna vid högskolorna saknades bibliotekarier helt, av 
de 15 skolorna hade bara hälften med bibliotekarier (Gerrevall & Håkansson, 2004, s. 17). 
Flera av högskolorna, som stod för utbildningen, fann det svårt att ha diskussioner kring 
bibliotekets roll (Gerrevall & Håkansson, 2004, s. 16). 
 
I rapporten hävdar Gerrevall och Håkansson att i såväl gymnasieutbildningen i allmänhet 
som i införandet av projektarbetet har biblioteket fått spela en ganska liten roll på vissa 
skolor. Vid biblioteksinstitutionerna  är man av den åsikten att man inte tillräckligt har lyft 
fram informationskompetensen i pilotutbildningen (Gerrevall & Håkansson, 2004, s. 39). 
Dock fann man att de mest nöjda skolorna med pilotutbildningen var de som hade 
 

intresserade och engagerade lärare med tyngd i kollegiet tillsammans med 
någon  representant för skolledningen. Hade man dessutom med 
gymnasiebibliotekarien förhöjdes belåtenheten ytterligare (Gerrevall  & 
Håkansson, 2004, s.19).  

 
När det gäller inställningen till projektarbetet uttryckte bibliotekarierna sig positivt eftersom 
de ansåg att deras kompetens ”har sin givna plats i projektarbetet” (Gerrevall & Håkansson, 
2004, s. 23). 
 
2.3 Bibliotekslagen 
 
I § 5 i Bibliotekslagen står det följande: 
 

Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevers intresse för läsning och litteratur 
samt att tillgodose deras behov av material för deras utbildning 
(1996:1596 § 5). 

 
Svagheten i denna lag är att ”lämpligt fördelade” och ”skolbibliotek” är svårdefinierbara 
begrepp och därför är det svårt att bedöma om någon skola bryter mot lagen. Är det ett 
obemannat rum med en massa böcker? Vilka utbildningskriterier ska ställas på personen som 
arbetar där? Kan bokbussen användas som skolbibliotek? (Statens kulturråd, 1999, s. 67) 
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3. Tidigare forskning och litteratur 
 
Detta kapitel har vi valt att dela in i tre olika avsnitt, vilka vi anser är relevanta för vår 
uppsats. Vi redogör för vad olika författare skrivit i respektive ämne. Tanken med 
indelningen är att i genomgången följa frågeställningarnas ordningsföljd och att avsnitten 
inom varje kapitel har en inbördes ordning. Vi är medvetna om att ämnena går in i varandra 
och ibland har det varit svårt att dra någon tydlig gräns. 
 
3.1 Samarbete lärare – bibliotekarie  
 
Samarbete ses hos de flesta av dagens verksamheter som något givet. För att möta nya 
utökade krav från sina klienter eller kunder arbetar man över avdelnings- och 
branschgränserna för att få bredare kunskap in i projekten, något som gagnar hela 
organisationen (Small, 2002, s. 1). 
 
Hur samarbetet mellan bibliotekarie och lärare ser ut på en skola har också att göra med 
vilken syn en skola har på samarbetet mellan lärarna. Engelsmannen Andy Hargreaves, sedan 
1987 professor inom pedagogik vid Ontario Institute for Studies in Education in Canada, har 
urskilt fyra olika lärarkulturer i förhållande till samarbetet. 
 

1. Den individuella kulturen där var och en sköter sig själv och sin undervisning. Här 
pågår inget samarbete, inte heller några pedagogiska samtal mellan kollegorna. 

2. I den balkaniserade kulturen existerar ett begränsat samarbete men i smågrupper 
kring ett specifikt ämne som till exempel samhällskunskap. 

3. I den påtvingade kollegiala kulturen tvingas lärarna att följa skolans regler men 
utan engagemang eftersom de inte från ledningens sida uppmuntras till att 
påverka. 

4. Den samarbetande kulturen. Här samarbetar lärarna såtillvida att de 
kommunicerar med varandra kring både sin egen och kollegornas undervisning 
vilket leder till att undervisningen utvecklas (Hargreaves, 1994, s. 177ff). 

 
Dessa kulturer, menar Hargreaves, är de som råder inom skolans värld. 
 
3.1.1 Varför samarbete?  
 
Varför ska gymnasiebibliotekarien vara med i arbetslaget? För att den lärande ska bli 
informationskompetent måste utbildningen ske under hela utbildningen och i en naturlig 
kontext och inte, som ofta fallet är, som isolerade punktinsatser, skriver Olof Gardell, 
gymnasiebibliotekarien vid Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke, i tidskriften Barn & Kultur. 
Eftersom informationskompetens är kopplat till hela lärandeprocessen är det viktigt att 
gymnasiebibliotekarien, som är skolans specialist på informationskompetens, är med hela 
vägen i det undersökande arbetssättet. Det innebär att hon ska delta i hela processen, eftersom 
alla delar har lika stor betydelse för informationssökningen. Gymnasiebibliotekarien ska vara 
med från ämnesvalet, problemformuleringen, frågeställningarna, valet av sökmetod, 
källkritiken och den lärandes kunskapsutveckling (Gardell, 2002, s. 17). 
 
Bibliotekschefen Elsa Gómez och lektor i svenska Margareta Swenne ställer sig frågan varför 
skolan ska satsa på biblioteket och om undervisningen verkligen blir bättre av samarbete. 
Håller frasen ”Skolbiblioteket ska vara skolans hjärta?”. De konstaterar att fram till 1996 har 
man inga belägg för att undervisningen blivit bättre av integrering med biblioteket men å 
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andra sidan har det heller inte forskats mycket inom skolbiblioteksområdet i Sverige. I USA 
däremot har forskningen kommit längre och där har bland andra Ken Haycock i sin bok What 
works? (1992), vilken baseras på 540 undersökningar, konstaterat att på de skolor som hade 
välutrustade och välbemannade bibliotek klarade sig eleverna bättre på prov som gällde 
läsförståelse och prov som krävde förmåga att söka, använda, analysera och sammanställa 
information. Dock krävs det ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarie för att 
biblioteket ska kunna utnyttjas maximalt. Man kan då ta tillvara varandras kunnande vilket 
kommer eleverna till godo (Gómez & Swenne, 1996, s. 36ff). 

 
Ken Haycock, ett välkänt namn inom skolbiblioteksområdet i Kanada, började sin karriär 
som historielärare och lärarbibliotekarie. Efter att bland annat ha varit samordnare för 
Vancouvers skolstyrelses skolbibliotek, ordförande för Canadian School Library Association 
och Canadian Library Association undervisade han i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid the University of British Colombia fram till 2002. I artikeln Crisis in Canada’s school 
libraries från 2003 ger Ken Haycock återigen belägg för skolbibliotekens viktiga roll genom 
att hänvisa till ett stort antal amerikanska forskningsresultat från 1966 och framåt. Han 
refererar till en nyligen gjord stor studie i USA kring sambandet mellan skolbibliotek, 
skolbibliotekarier och studieresultat. Av resultatet drog man slutsatsen att i skolor som har 
välutrustade bibliotek som leddes av kvalificerade och motiverade bibliotekarier kan man 
förvänta sig entusiastiska och skickliga läsare, informationskompetenta elever och ett 
kvalificerat samarbete mellan skolbibliotekarier och lärarna. Man fann genom studietest att 
hos sådana skolor låg resultatet 10 – 20 % högre än hos de skolor som inte hade investerat i 
skolbibliotek (Haycock, 2003).   
 
3.1.2 Faktorer som påverkar samarbetet 
 
I artikeln Collaboration i tidskriften Teacher Librarian ställer sig Ruth Small, vid School of 
Information Studies vid Syracuse University, frågan varför samarbetet mellan 
skolbibliotekarier och lärare sällan fungerar även om det kommer till stånd. Hon tycker sig 
finna svaren hos andra skolbiblioteksforskare som menar att det är bristen på förebilder som 
är ett av hindren. Andra orsaker är schemamässiga hinder samt bristen på erfarenhet när det 
gäller samplanering. Small lägger inte skulden på de biblioteks- och informations-
vetenskapliga utbildningarna eftersom hon av egen erfarenhet fått höra av nyutexaminerade 
skolbibliotekarier att hur de än försöker få till ett samarbete med lärarna, avvisas de. Orsaker 
de nämner är bland annat att de inte tycker att lärarna ser dem som kollegor eller inser vad 
skolbibliotekarien kan bidra med till lärandet. Ken Haycock är en av dem Small refererar till 
när hon försöker förklara orsakerna till samarbetssvårigheterna. Haycock menar att i lärarnas 
utbildning ingår inte rollen att samarbeta med bibliotekarien (Small, 2002, s. 3). 
 
I tidskriften Book Report föreslår den amerikanska skolbibliotekarien D.K. Logan  att 
skolbibliotekarier själva ska söka upp lärarkandidaterna under deras praktik på skolan och 
med dem diskutera framtida samarbeten. (Logan, 2000, s. 2) Detta vänder sig dock Ruth 
Small emot eftersom hon inte anser att det är skolbibliotekariens ansvar att medvetandegöra 
lärarna om vad skolbibliotekarien kan bidra med i ett samarbete. Istället tycker hon att 
bibliotekarieutbildare tillsammans med lärarutbildare ska söka finna vägar för hur blivande 
lärare och bibliotekarier kan samarbeta genom att till exempel ge möjligheter till handledd 
praktik i detta när lärarkandidaten gör sin praktik på en skola (Small, 2002, s. 4).  
 
Gary Hartzell, verksam inom pedagogik i Educational Administration and Supervision vid 
the University of Nebraska at Omaha och bland annat medlem i rådet för Laura Bush 
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foundation for America’s Libraries, använder adjektiv som ”likgiltig” och ”osynlig” när han 
försöker förklara varför samarbetet ofta fungerar så dåligt mellan de båda yrkesgrupperna. 
”Educators are indifferent because libraries and librarians are largely invisible for them.” 
(Hartzell, 1997, s. 25). Han hävdar att en av orsakerna till detta ligger i att bibliotekariens 
potentiella pedagogiska roll saknas i lärarutbildningarna. Istället fokuserar man där på 
samspelet mellan lärare och elever och sällan på samarbetet med andra vuxna (Hartzell, 1997, 
s. 25). Om ett sådant finns, rör det sig oftast om samarbete med andra lärare som har samma 
ämne eller årskurs (Small, 2002, s. 3). Även i skolledarutbildningar förbises 
skolbibliotekarien vilket resulterar i att man ignorerar deras roll i de lokala arbetsplanerna. 
Eftersom skolbibliotekarien inte ses som pedagog, tillskrivs hon/han rollen som en som 
servar läraren i elevernas kunskapsutveckling. Skolbibliotekarien har alltså ett indirekt 
inflytande på lärandet medan läraren är den som har den direkta (Hartzell, 1997, s. 25f). 
 
Carol Khulthau, vid School of Communication, Information and Library Studies Rutgers, 
The State University of New Jersey, undersökte i en kvalitativ studie samarbetet mellan 
skolbibliotekarier och lärare kring ett processinriktat arbete med elever från high school. 
Syftet med studien var att få fram faktorer som hindrar respektive gynnar integreringen av 
skolbiblioteket i undervisningen. Där fann hon tre primära hämmande faktorer som tidsbrist, 
otydliga roller och vagt utformade uppgifter till eleverna. Tidsbristen visade sig på två sätt, 
dels att eleverna fick för lite tid att arbeta sig igenom processen under vägledning av 
bibliotekarien och läraren och dels att det var för lite tid för lärarnas och bibliotekariens 
samplanering. Kuhlthau spekulerar i om just tidsbristsaspekten bidrog till den andra 
hämmande faktorn som var otydliga roller. Man hade ingen uppfattning om vem som var 
ansvarig för vad utan det stannade vid de traditionella rollerna, nämligen att bibliotekarien 
var mediespecialisten och läraren var den som utformade uppgifterna. Den tredje faktorn 
identifierades som vagt utformade uppgifter. Dessa, menar Kuhlthau, kunde ibland till och 
med hindra inlärning (Kuhlthau, 1993b, s. 7). 
 
Även Patrik Bergvall & Sofia Edenholm har funnit liknande hinder för samarbete. I sin 
magisteruppsats Skolbibliotekets vara eller icke vara i undervisningen: En litteraturstudie i 
syfte att identifiera olika lärar-, bibliotekarie- och skolledarrelaterade faktorer som påverkar 
skolbibliotekens integrering i undervisningen fokuserar Bergvall & Edenholm på olika 
faktorer som kan ha effekter på skolbibliotekens integrering i undervisningen i Sverige. Man 
jämförde dessa faktorer med USA och Kanada. De hävdar att ett av de stora hindren för 
integrering är de otydliga rollerna, det blir bibliotekarien själv som får hävda sin kompetens 
och betydelse gentemot lärare och skolledning. För att samarbetet ska fungera krävs det klara 
riktlinjer angående yrkesrollerna och vilka uppgifter var och en ska ha ansvar för. Ett annat 
hinder som nämns är planeringens betydelse. Gemensam planering är en förutsättning för att 
samarbetet ska fungera och att tid avsätts till detta. I Sverige anses bibliotekens verksamhet 
stå vid sidan av skolan och därför avsätts inte någon planeringstid tillsammans (Bergvall & 
Edenholm, 2000, s. 83f). 
 
Carol Kuhlthau fann i ovan nämnda studie fyra grundläggande faktorer som ledde till att 
samarbetet fick ett lyckat resultat. 
 

1. En gemensam syn på lärande inom arbetslaget som består av skolledare, lärare 
och skolbibliotekarie. 

2. En gemensam syn på att inlärning är processinriktad vilket är grunden för aktivt 
engagerade elever i ett undersökande arbetssätt. 
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3. Att man ser undervisningens syfte som att eleverna ska lära sig behärska 
färdigheter för sitt livslånga lärande samt att motivera eleverna att ta eget ansvar 
för sitt lärande.   

4. Att man gemensam utformar aktiviteter och strategier så att elevens inlärning 
förbättras (Kuhlthau, 1993b, s. 10ff).  

 
Viktigt är, som Kuhlthau påpekar, att dessa fyra underliggande faktorer som utgör grunden 
för ett framgångsrikt samarbete inte nödvändigtvis behöver vara motsatsen till de tidigare 
nämnda faktorer (tidsbrist, otydliga roller och vagt definierade uppgifter) som hämmar ett 
samarbete. Dock kan avlägsnandet av dessa faktorer underlätta samarbetet (Kuhlthau, 1993b, 
s. 13). 
 
Rektor för Libraries and Instructional Support vid Utah State University, Linda Wolcott, 
skriver att gemensam planering med bibliotekarien är nödvändigt om man ska kunna uppfylla 
skolplaners mål som framhäver informationskompetens, livslångt lärande, undersökande 
arbetssätt och kritiskt tänkande. Detta innebär att skolbibliotekarien måste byta roll från att 
vara mediespecialist till att bli en medarbetare till läraren i handledarrollen. Dock är det nu så 
att handledarskap är rekommenderat och accepterat i teorin men sällan praktiserat. 
Lärarutbildning och erfarenhet gör att många lärare har begränsade förväntningar på 
gymnasiebibliotekarien. Dessutom är det så att få lärare har sett förebilder för den nya 
bibliotekarierollen. Alltså måste skolbibliotekarien vara mer aktiv i att låta läraren få högre 
förväntningar än tidigare (Wolcott et al, 1998). 
 
Gómez och Swenne menar att samarbetsproblemen beror på att bibliotekarierna saknar 
pedagogiskt kunnande och hos lärarna saknas det kunskap om bibliotekets möjligheter och 
villkor. Uppfattning om varandras yrkesroller och status i organisationen är också faktorer 
som spelar in. Felaktiga bilder av hur en bibliotekarie ”är” och vice versa är inget som leder 
till ett gott samarbete. Exempel på stora och små problem som kan uppstå kan vara att läraren 
lämnar en för vag planering eller ändrar planeringen utan att meddela bibliotekarien. Detta 
medverkar till att bibliotekarien inte kan ingå i processen på ett bra sätt. Vissa lärare känner 
inte till bibliotekets målsättning, att elever genom arbete i biblioteket ska förbättra sina 
informationsfärdigheter. Man konstaterar också att om samarbetet mellan lärare och 
bibliotekarie fungerar väl tar eleverna till sig en positiv attityd till biblioteket. ”Det goda 
samarbetet utvecklades lättast när man har respekt för varandras yrkesroller och kunnande.” 
Författarna tror att en lärarbibliotekarie kan vara en stor tillgång i detta arbetssätt men menar 
att deras biblioteksutbildning är för kort och ger danska förhållanden som ett bra exempel, 
där man satsat på längre utbildning och fler tjänstgöringstimmar i biblioteket (Gómez och 
Swenne, 1996, s. 70). 
 
Birgitte Kühne, sedan 1999 överbibliotekarie vid Växjö universitetsbibliotek, hade i sin 
avhandling Biblioteket – Skolans hjärna? syftet att bland annat utvärdera möjligheten att 
integrera skol- och folkbiblioteket i grundskolans undervisning. Hon skriver att en 
förutsättning för att det undersökande arbetssättet med biblioteket som bas ska fungera är att 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarier är på en hög nivå (Kühne, 1999, s. 201).  
Hon fann fyra faktorer som kan påverka integreringen av biblioteket i undervisningen: Den 
fysiska, den psykologiska, lärarnas och bibliotekariernas utbildningar och verksamhetens 
mål. I den fysiska ingår till exempel hur biblioteket är bemannat, dess läge, dess öppettider 
och dess utrustning. Hur relationerna är mellan bibliotekarier och lärare respektive 
skolledning hör till den psykologiska faktorn. När det gäller utbildningsfaktorn har man, 
enligt Kühne länge diskuterat om vem som är mest kompetent att undervisa i 
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informationssökning. Lärarna menar att eftersom det är de som är pedagogiskt utbildade ska 
det ligga på dem medan bibliotekarierna hävdar att informationssökning är en kunskap som 
de är utbildade i och därför är de mest kompetenta. Kühne förslår här två alternativ för att 
lösa detta problem. Det ena är att lärare får en termins påbyggnadsutbildning i 
bibliotekskunskap och informationsökning för att bli skolbibliotekarier. Den andra är att 
bibliotekarien under sin utbildning studerar pedagogik och psykologi. Hon tror nämligen att 
bibliotekarien aldrig kommer att respekteras och integreras i lärarlagen om inte utbildningen 
breddas. Hon har också en alternativ lösning till dessa två nämligen att man under sin 
lärarutbildning får kunskaper i hur man använder biblioteket som pedagogiskt redskap. 
Denna lösning skulle dock innebära att skolbibliotekarierna försvinner och ersätts av en 
lärare (Kühne, 1993, s. 227ff).  
 
Ett väl fungerande skolbibliotek kan ses både som ett hot och en möjlighet skriver Louise 
Limberg, forskare vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap på högskolan i 
Borås, i Skolbiblioteksmodeller – utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län. 
Skolbiblioteket ses visserligen som nödvändigt för de flesta, men får inte lov att inkräkta på 
skolans egna resurser eller införlivas i undervisning utan skolbiblioteket ska finnas som en 
randföreteelse till skolan. Undersökningar har visat att förändringar i skolan oftast inte berört 
själva kärnverksamheten (undervisningen) utan andra saker som till exempel organisationen, 
friluftsdagar med mera. Därför finns det ett visst motstånd till att utveckla biblioteken till ett 
redskap i undervisningen eftersom man då måste dels förändra kärnverksamheten och dels 
dela med sig av resurserna. Man vet inte heller om det i slutändan ger bättre undervisning 
(Limberg, 1996, s. 14f). 
 
Den australienske biblioteksforskaren och bibliotekarieutbildaren Ross Todd, vid the School 
of Communication and Library Studies at Rutger, the State University of New Jersey, kan ses 
som kontroversiell när han påstår att istället för att skolbibliotekarierna försöker skapa 
möjligheter för elevernas kunskapsutveckling lägger de ner sin energi på att försvara sin 
yrkesroll och gnälla över sin låga status (Hasselrot, 2002, s.128). Han hävdar att lösningen på 
problemet är ”actions, not positions, evidence not advocacy” (Todd, 2001). 
Skolbibliotekarien måste sluta se sig själv som ett offer i väntan på att bli räddad. Todd 
hävdar att man måste fokusera på tre saker för att skolbibliotekariens kompetens och 
kunskaper ska kunna tydliggöras och utnyttjas.  
 

Lärandet måste vara konstruktivistiskt och baseras på det undersökande 
arbetssättet. Informationskompetens måste integreras i undervisningen och 
skolbiblioteket måste genom utvärdering och dokumentation visa att det 
har betydelse (Hasselrot, 2002, s. 130).  

 
Todd propagerar för en ”evidence-based practice” där skolbibliotekarien tar initiativet genom 
att ta fram utvärderingar, tester, dokumentation och forskningsresultat bevisa att goda 
studieresultat hänger ihop med skolbibliotekariens pedagogiska roll (Todd, 2001; Hasselrot, 
2002, s. 131).   
 
Den amerikanske skolbiblioteksforskaren David V Loertscher, tidigare ordförande för 
American Association of School Librarians och numera knuten till the School of Library and 
Information Science at San Jose State University har utformat en skolbibliotekets taxonomi 
för hur biblioteket kan fungera i skolorna utifrån lärarnas, bibliotekariernas, bibliotekets, 
elevernas och skolledningens perspektiv. Vi nämner här endast bibliotekariernas och lärarnas 
eftersom det är dem vi finner relevanta till vår analys. Taxonomin är en slags hierarkisk skala 
i tio (för bibliotekarien) respektive åtta steg (för läraren). Taxonomins lägsta nivå innebär att 



  

15   

det inte finns någon användning eller reflektion över biblioteket. Mellannivåerna beskriver en 
utveckling mot användning av skolbiblioteket och samarbete medan den högsta nivån innebär 
en total integrering av biblioteket i skolans verksamhet. Loertscher betonar att varje nivå av 
taxonomin är viktig och målet inte är att hela tiden ligga på den högsta nivån. Risken finns att 
bibliotekarien kan bli så involverad i en nivå av taxonomin att de andra nivåerna helt enkelt 
ignoreras. Man bör alltså sträva efter att ha en blandning av alla nivåer (Loertscher, 2000, s. 
15f). 
 
Taxonomin utifrån bibliotekariens perspektiv. 
  

1) No involvment. Ingen inblandning. Biblioteket fungerar endast som en lagerlokal och 
bibliotekarien är passiv när det gäller att söka samarbete med lärarna  

2) Smoothly operating information infrastructure. Bibliotekarien organiserar bibliotekets 
bestånd så att det blir lättillgängligt för användarna. Denna nivå innefattar till exempel 
val av material, inköp och underhåll av samlingar och informationsnätverk 

3) Individual reference assistance. Bibliotekarien fungerar som länk mellan användarna 
och biblioteket. Här intar bibliotekarien rollen som trollkarl, ”the magician’s role” och 
kan lätt få fram material som lärare och elever efterfrågar. 

4) Spontaneous interaction and gathering. Spontant samarbete genom att det plötsligt 
kan uppstå ett informationsbehov hos elever eller lärare under ett lektionspass. Detta 
resulterar i att bibliotekarien måste vara redo direkt.    

5) Cursory planning. Informell samverkan uppstår till exempel  i personalrummet eller i 
korridoren där bibliotekarien ger tips till lärare om en bok eller en artikel. 

6) Planned gathering. Ytlig planering vilket innebär att bibliotekarien på begäran av 
läraren samlar ihop och förbereder material inför ett arbete i klassen. 

7) Evangelistic outreach/advocacy. Bibliotekarien agerar marknadsförare genom att 
predika bibliotekets förtjänster, gärna genom tester och forskningsresultat som backar 
upp hennes argument, och saluför dess mediebestånd och informationsteknologi. 

8&9) Implementation of the four major programmatic elements of the LMC program  och 
The mature LMC program. Planering och genomförande av fyra viktiga moment: 
samarbete, läskompetens, stärka lärandet genom teknologi och informationskompetens. 
10) Curriculum development. Bibliotekarien är tillsammans med övriga pedagoger på 

skolan med i planeringen och den pedagogiska utvecklingen (Loertscher, 2000, s. 
17ff).  

 
Taxonomin utifrån lärarens synvinkel. 
 

1) Self-contained teaching. Läraren undervisar utan inblandning utifrån. Han/hon baserar 
sin undervisning på läromedlen och har ingen användning av bibliotekets resurser 
eller bibliotekariens kompetens. 

2) Teaching with a borrowed or electronically accessible collection. Läraren undervisar 
med inlånat material. När läraren märker att material saknas för ett speciellt moment i 
undervisningen vänder hon/han sig till biblioteket. Läraren vet exakt vad hon/han vill 
ha men risken är att det efterfrågade materialet är utlånat. 

3) Using the library media staff as an idea resource. Läraren använder bibliotekarien 
som en idékälla för undervisningen. Läraren ”snubblar” över tips från bibliotekarien 
när de till exempel träffas på personalrummet. 

4) Using the library media staff and resources for enrichment of a unit. Läraren 
använder bibliotekarien för att berika undervisningen. Bibliotekarien bjuds in för att 
till exempel ha bokprat för klassen.  



  

16   

5) Using library media resources as a part of unit content. Läraren använder biblioteket 
som en del av innehållet i ett visst moment i undervisningen. Läraren planerar allt 
själv men ber bibliotekarien plocka fram relevant material och vägleda eleverna när 
de kommer till biblioteket. 

6) The teacher and library media specialist experiment with partnerships in teaching 
and learning. Läraren och bibliotekarien prövar sig fram i att samarbeta. Man 
försöker tillsammans få fram effektivare inlärningsmodeller. Denna nivå kräver 
omfattande planering och förmåga från bådas håll att ge och ta. 

7) Teacher/Library media specialist partnerships become a natural part of teaching and 
learning.  Läraren och bibliotekarien ser varandra som naturliga samarbetspartner.  
De båda har ett fortlöpande samarbete i vilket de planerar och utvärderar tillsammans. 

8) Curriculum development. Läraren konsulterar bibliotekarien i den pedagogiska 
utvecklingen. Bibliotekarien är med i planeringen av pedagogiska utvecklingen på 
skolan så att hon/han vid en förändring har hunnit uppdatera bibliotekets bestånd  
(Loertscher, 1998, s. 36ff).  

 
Flera forskningsresultat visar att fasta scheman kan utgöra ett hinder för samarbete. 
Jean Donham van Deusen är ansvarig för bland annat kurser i skolbibliotek vid School of 
Library and Information Science Faculty i Iowa. Hennes avhandling 1991 behandlade fasta 
respektive flexibla schemans effekter på bland annat läroplanerna. I en studie 1994 fann 
Donham van Deusen med flera att samarbete mellan lärare och bibliotekarier är större på 
skolor med flexibla scheman än på de skolorna med fasta scheman. (van Deusen, et al, 1994). 
Detta bekräftas även av skolbibliotekarien Eleonor Putnam som i en artikel i School Library 
Media Quarterly skriver att hon i sin undersökning fann att flexibelt schema ger 
skolbibliotekarien mer tid till att handleda eleverna (Putnam, 1996). I Information Power 
Building Partnerships for Learning skriver man att i ett elevorienterat skolbibliotek ska 
lärandet ha företräde framför klasscheman och timplaner. För att möta kunskapsbehov måste 
informationskällor och handledning vara tillgängliga när behoven uppstår så att 
informationsproblemen kan lösas. Med flexibla scheman uppstår det också fler möjligheter 
till samarbete mellan bibliotekarien och läraren (s. 89ff). 
 
3.2 Informationskompetens  
 
NORDINFOlit är en underavdelning till NORDINFO (Nordiska Samarbetsorganet för 
vetenskaplig information) och har till uppgift att ”stödja utveckling, hitta gemensamma 
lösningar och kartlägga pågående projekt i Norden inom informationskompetensområdet.” 
Anledningen till detta är att det finns många definitioner på informationskompetens vilket 
innebär att det inte finns någon gemensam definition. På hemsidan skriver man 
”informationskompetens är ett kärt barn med många namn” (Nordinfolit, 2004). 
 
Sirje Virkus är sedan 1985 knuten till Informationsvetenskap vid Tallins Pedagogiska 
Universitet. Sedan 2001 arbetar hon på sin avhandling vid Avdelningen för Information och 
Kommunikation vid Manchester Metropolitan University i England. Därifrån leder hon 
Tallins Pedagogiska Universitets distansutbildningar inom informationsvetenskap. Den mest 
accepterade och citerade definitionen av informationskompetens är enligt Virkus och 
Nordinfolit den som American Library Association (ALA) har formulerat (Virkus, 2003, 
Nordinfolit, 2004). 
 

To be information literate, a person must be able to recognize when 
information is needed and have the ability to locate, evaluate and use 
effectively the needed information. (Virkus, 2003). 
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Sirje Virkus skriver, i sin litteraturöversikt över europeisk litteratur om 
informationskompetens, att begreppet har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren, 
vilket delvis är ett resultat av att det alltmer fokuseras på det livslånga lärandet. Detta har 
inneburit att det har skapats ett behov att omformulera bibliotekets och bibliotekariers roller 
och ansvar i en ny inlärningsmiljö. Trots att det alltid funnits ett behov att finna, värdera och 
effektivt använda information, har förmågan att kunna göra det vuxit och blivit alltmer 
komplex och viktigare inom informations- och kommunikationstekniken (IKT). Ända sedan 
1974, hävdar Sirje Virkus, har informationskompetens varit ett område som intresserat 
bibliotekarier och informationsvetare och det finns en uppsjö av litteratur på området. Denna 
litteratur är till största del engelskspråkig och främst från USA och Australien. I Europa är 
begreppet informationskompetens mest spritt bland bibliotekarier och informationsvetare. 
Dock är det vagt och flytande vilket innebär att begreppet är öppet för tolkning och betyder 
olika för olika människor, även bland nämnda yrkesgrupper (Virkus, 2003).  
 
Christine Bruce, vid Queensland University of Technology i Australien, skriver i 
sin avhandling The seven faces of information literacy att grunden till begreppet 
informationskompetens ligger i uppkomsten av det så kallade informations-
samhället som kännetecknas av det ständigt växande utbudet av tillgänglig 
information som tillsammans med teknikutvecklingen gör det möjligt att producera, 
sprida, tillgängliggöra och hantera information. Ett begrepp som ofta associeras 
med informationskompetens är det livslånga lärandet som både appliceras på den 
lärande och på pedagogiken. För att en person ska kunna vara effektiv, i såväl sitt 
privatliv som yrkesliv, måste hon lära sig att förstå och samspela med den ständigt 
förändrade informationsmiljön (Bruce, 1997, s. 8 f). 
 
I sin avhandling redogör Christin Bruce redogör för en mängd olika definitioner på 
informationskompetens som hon funnit i litteraturen sedan tidiga 1970-talet. Hon konstaterar 
att många av dessa definitioner är influerade av ett behavioristiskt synsätt. Exempel på 
sådana är att informationskompetens ses som att kunna använda informationsteknologin, 
såsom biblioteks- och datorkompetens, såsom en kombination av teknologiska och 
informationsfärdigheter, såsom en process och såsom förmågan att lära (Bruce, 1997, s. 32ff). 
 
David Bawden, lektor vid avdelningen för Informationsvetenskapen vid City University i 
London och ansvarig för kurser inom Pharmaceutical Information Management, menar att 
termen informationskompetens används på ett mycket förvirrande sätt. Han anser att det är 
viktigt att skilja på begrepp som baseras på färdigheter och de mer generella som syftar på 
kunskap, förståelse och förhållningssätt. (Bawden, 2001, s. 219) 
 
Albert Boekhorst, lektor i Informationsvetenskap vid Amsterdams universitet och 
gästprofessor i Informationsvetenskap vid universitetet i Pretoria, anser att alla definitioner 
och beskrivningar på informationskompetens kan sammanfattas i tre begrepp. 
 

1. The ICT concept. Informationskompetens avser kompetensen att kunna handskas 
med IKT (Informations- och kommunikationsteknik) för att återvinna och sprida 
information. 

2. The information (re)sources concept. Informationskompetens åsyftar 
kompetensen att, självständigt eller med hjälp av en intermediär, hitta och 
använda information. 
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3. The information process concept. Informationskompetens avser processen att vara 
medveten om informationsbehov, återvinna, värdera, använda och sprida 
informationen för att få ny kunskap eller bredda den redan befintliga. Detta 
begrepp innefattar de båda begreppen IKT och informationskälla. Individen  

            betraktas här som ett informationssystem som återvinner, värderar, bearbetar och  
            sprider information för att kunna fatta beslut som rör självförverkligande och     
            personlig utveckling (Boekhorst, 2003, s. 300).  

 
Boekhorst ser också processen att bli informationskompetent som en livslång strävan som bör börja i 
grundskolan och vara en del av hela den formella utbildningens alla faser och i alla skolämnen. Detta 
innebär att i varje fas i ett skolämne måste man uppmärksamma vilket informationsbehov som 
uppstår ur ämnet, hur informationsanvändaren via problemformulering kan uttrycka detta 
informationsbehov. Även  kunskap om vilka informationskällor som är relevanta och hur man 
utvärderar informationssökningsprocessen och slutresultatet måste uppmärksammas  
(Boekhorst, 2003, s. 308). 
 
Virkus refererar till den engelske informationsvetaren Mark Hepworth som tycker sig ha 
funnit två olika förhållningssätt när det gäller definitionen av informationskompetens. Den 
mest vanliga försöker identifiera skilda färdigheter och inställningar som kan läras och mätas 
medan den andra definitionen fokuserar på hur individen upplever och skapar mening av sin 
värld. Det första förhållningssättet representeras bland annat av Christina Doyle (Virkus, 
2003). Hon leder ett lärocenter i Bakersfield, California där man bland annat utbildar lärare 
och elever i informationskompetens och i användningen av teknologin i lärandet. Enligt 
Doyle är en informationskompetent person en som  
 

1. är medveten om att korrekt och fullständig information är en förutsättning för 
riktiga beslut. 

2. inser behovet av ny information 
3. formulerar frågeställningar utifrån informationsbehovet 
4. identifierar lämpliga informationskällor 
5. utvecklar effektiva sökstrategier 
6. använder sig av alla typer av källor, såväl IT-baserade som övriga  
7. utvärderar information 
8. organiserar information för praktiskt användande 
9. integrerar information med befintlig kunskap 
10. använder informationen i kritiskt tänkande och vid problemlösning.  

( Helvetesgapet, 2003, s. 44f, övers. Eli Bytoft-Nynaas, 1998) 
 

Det andra förhållningssättet representeras av Christine Bruce och som i sin avhandling utifrån 
en fenomenografisk studie, drar slutsatsen att informationskompetens som fenomen bara kan 
beskrivas utifrån föreställningar och upplevelser och inte som en instrumentell och mätbar 
färdighet. Hon har delat upp dessa upplevelser av informationskompetens i sju kategorier 
vilka alla är relevanta i olika situationer för en och samma person.    

1. The information technology conception. Informationskompetens uppfattas som att 
veta hur man använder informationsteknologi i syfte att få fram information och att 
kommunicera.  

2. The information source conception. Informationskompetens uppfattas som att man 
självständigt eller med hjälp av en intermediär kan finna information i en mängd olika 
källor. 
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3. The information process conception. Informationskompetens uppfattas som förmågan 
att handskas med nya situationer, vilka strategier användaren nyttjar för att finna och 
använda information. Denna process kan variera från person till person beroende på 
vilka strategier man har med sig i bagaget.  

4. The information control conception. Informationskompetens uppfattas som förmågan 
att kontrollera information, det vill säga man lagrar information för att vid behov 
plocka fram den. Man kan lagra i minnet, i datorer eller i fysiska mappar. 

5. The knowledge construction conception. Informationskompetens ses som uppbyggnad 
av ens personliga kunskapsbas i nya intresseområden. 

6. The knowledge extension conception. Informationskompetens ses som att kunskap 
och det personliga perspektivet samarbetar på ett sådant sätt att nya insikter erhålles. 

7. The wisdom conception. Att ha förmågan att använda informationen klokt till nytta för 
andra förutsätter att man är medveten om sina personliga värderingar och 
inställningar. Det innebär att man sätter in informationen i ett större sammanhang och 
ser det i ljuset av sina erfarenheter  

 
För att kunna lära sig att bli informationskompetent bör man, enligt Bruce, ha erfarit 
användningen av information på ovan sätt (Bruce, 1997, s. 110ff).  
 
I en artikel i School Library Journal (2003) tolkar en av redaktörerna, Debra Lau Whelan, en 
nationell studie som tidningen har gjort angående hinder för informationskompetensens 
utveckling i skolan. I den första omfattande studien på 783 amerikanska skolbibliotek 
undersökte man i vilken omfattning informationskompetens undervisades i K-12 skolor 
(ungefär som förskolan till gymnasiet). Man fann att det största hindret (för 68 % av 
bibliotekarierna) var att de inte fick något stöd av lärarna, tätt följt av att lärarna hade mycket 
lite kunskap om vad informationskompetens innebar. Denna okunskap, menar 
artikelförfattaren, är orsaken till varför skolbibliotekarier har så svårt för att få stöd för sin 
kompetens och sitt kunnande vilket därmed försvårar samarbete. Själva begreppet 
informationskompetens är vagt och ses ofta som en klyscha bland många andra och 
sammanblandas med informationstillgänglighet, mediekompetens, teknikkompetens, med 
mera. I samma studie framkom också att skolbibliotekarierna prioriterar andra arbetsuppgifter 
framför att planera och genomföra undervisning i informationskompetens så som till exempel 
uppbyggnader av boksamlingar, och framtagande av material till elever och lärare. 
Bland de gymnasiebibliotekarier som samarbetar med lärare är det en mycket liten del som 
säger sig undervisa informationskompetens tillsammans med ämnesläraren.  
En barriär som visade sig var att elevernas motivation var låg och man tror att det beror på att  
informationskompetens inte betygsätts (Whelan, 2003).  

 
EU-projektet SAFT (Safety Awareness, Facts and Tools), där fem länder ingår, är ett 
informations- och utbildningsprojekt med syfte att sprida kunskap om både för- och 
nackdelar med Internet till barn och unga. SAFT undersökte nyligen barns och ungdomars 
Internetvanor i de fem länderna, Sverige, Norge, Danmark, Island och Irland, och fann att 
svenska barn ligger sämst till när det gäller att källkritiskt kontrollera källan till 
informationen på Internet. Endast 15 % av dem brukar kontrollera källan medan det i 
Danmark är det dubbla. 35 % av de svenska barnen och ungdomarna tror att det mesta som 
finns på Internet är sant. Av rapporten framgår att svenska föräldrar har en övertro på sina 
barns källkritiska förmåga för sex av tio föräldrar tror nämligen att deras barn är kompetenta 
att kunna bedöma en källas trovärdighet. Den andra mest vanliga källan vid skolarbete, efter 
läroböcker, är Internet och med tanke på att bara 2 % av de svenska eleverna säger sig 
regelbundet få undervisning om Internetanvändning är siffran alarmerande (SAFT, 2004). 
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3.2.1 Informationssökningsprocessen 
 
En av bibliotekariens viktigaste uppgifter är att undervisa i informationssökning men för att 
kunna göra detta är det nödvändigt att känna till vad begreppet innehåller. I 
informationssökningsprocessen ingår olika faser, som till exempel att identifiera 
informationsbehov, att formulera söktermer och söksträngar samt granska och värdera källor. 
Dessa färdigheter, vilka tränas i informationssökningsprocessen, ska slutligen ska leda fram 
till att eleven utvecklar informationskompetens (Limberg et al, 2002, s. 96).  
 
Det finns två aspekter av informationssökning: ingångar till källorna och guidning i 
processen.  Informationsrelaterad förmedling hör ihop med vägvisning till källorna, medan 
processrelaterad förmedling leder till problemlösning och inlärning. Det finns behov av 
strategier för förmedling till användarna som ska innefatta både bättre tillgång till källorna 
och ökad förståelse för processen (Kuhlthau, 1993a, s.134). Carol Kuhlthau visar på tre olika 
modeller som kan appliceras på undervisning i informationssökning.  
 

1. Source approach vilket innebär att bibliotekarien lär eleven hitta i biblioteket 
med hjälp av de resurser som finns till exempel bibliotekskatalogen. 

2. Pathfinder approach kallas för stigfinnarmodellen och fokuserar både på att 
lokalisera och använda källor. Det innebär att användaren leds genom 
sökprocessen av bibliotekarien för att användaren ska kunna få en överblick 
över vilka källor som finns. 

3. Process approach fokuserar på hela sökprocessen där problemlösning och 
lärande är centrala delar. Det viktiga här är inte att söka ett rätt svar utan med 
hjälp av bibliotekets resurser finna information för att undersöka ett ämne och 
på så sätt göra processen meningsfull ur undervisningssynpunkt (Kuhlthau, 
1993a, s. 11f). 

 
Kuhlthau menar att informationssökande är en konstruktiv process där individens sökande 
efter mening är den främsta drivkraften. Utgångspunkten i all informationssökning är för 
henne baserad på en, så kallad osäkerhetsprincip; ”Uncertainty due to lack of understanding, 
a gap in meaning, or a limited construct initiates the process of information seeking” 
(Kuhlthau, 1993a, s. 125). Det Kuhlthau skapat, bland annat genom observationer och 
intervjuer, är en teori om informationssökningsprocessen. I studien är hennes utgångspunkt 
hur 25 elever på high school gjorde och kände när de sökte information och arbetade med ett 
specialarbete. Den teoretiska modellen över informationssökningsprocessen består av sex 
olika steg med tillhörande tankar, känslor och handlingar. De olika stegen som eleverna gick 
igenom när de arbetade och sökte information till sitt arbete var initiering, val av ämne, 
utforskning av ämne, fokusering, informationsinsamling samt avslutning, därefter följer 
skrivandet. Det Kuhlthau fann var att i denna process förändrades elevernas tankar, 
handlingar och känslor. I början av informationssökningsprocessen var elevernas osäkerhet 
framträdande, och starkast var den i initieringen och i utforskningen. Allteftersom eleverna 
lärde sig hur de skulle söka information samt hur de skulle fokusera ämnet minskade 
frustrationen. Steg fyra representerar vändpunkten då känslor, tankar och handlingar övergår i 
en allt större säkerhet, förståelse och optimism (Kuhlthau, 1993a, s. 120f). 
 
Kuhlthau fann att den formella mediärens roll blivit mer begränsad oavsett i vilken typ av 
bibliotek man arbetade i. I de flesta fall var deras roll att organisera bibliotekets bestånd och 
ibland vara vägvisare. Eleverna uppfattade inte att bibliotekariens roll var att hjälpa dem med 
informationssökningsprocessen utan trodde att biblioteket byggde på självbaserad service 
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med liten inblandning av personalen. Man såg bibliotekariens roll enbart som källorienterad, 
man blev hänvisad till var man kan finna källor man själv hade svårt att hitta. Bibliotekarien 
var en person man vände sig till som en sista utväg, när man kört fast. Man såg också 
bibliotekarien som en snabb och enkel väg ut, alltså ett inte helt korrekt sätt att söka och lära 
sig på. Eleverna trodde att det förväntades av dem att de skulle söka informationen själva 
utan hjälp (Kuhlthau, 1993a, s. 131).  
 
De elever som deltog i studien hade dock önskemål om någon typ av vägledning, att kunna 
utbyta tankar med någon i början av uppgiften eftersom de kände sig osäkra då. Det finns ett 
behov av en dialog som har till syfte att förklara problemen eftersom de dyker upp. Det är på 
det tidiga stadiet av informationssökningsprocessen som traditionell förmedling är som 
svagast. Processinriktad förmedling (process approach) bygger på att steg för steg passera 
osäkerheten och inte pressa eleven till att avsluta processen på ett för tidigt stadium 
(Kuhlthau, 1993a, s.133).  
 
3.2.2 PBL och skolbiblioteket 
 
Det finns ett flertal olika undersökande arbetssätt och vi har valt att närmare 
gå in på det problembaserade lärandet, PBL. 
 

PBL har vid ingången av 2000-talet blivit accepterad som ett sätt att 
lära som stämmer överens med vår tids syn på människan som en 
varelse som kan och ska ta ansvar för sitt eget liv, sitt lärande och sitt 
arbete. PBL tillämpas alltmer i grundskolor, gymnasieskolor, 
vuxenutbildning, i högskolans olika utbildningar och i företagens 
fortbildning. (Egidius, 1999, s. 55). 

 
Henry Egidius har mångårig erfarenhet av undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete och 
lärar- och handledarutbildning. Han är känd som författare till ett flertal böcker, lexika och 
uppslagsverk i psykologi och pedagogik. Han menar att resultat är viktiga i dagens samhälle 
och det leder till att syftet med skola och utbildning blivit helt andra än tidigare. Man ska inte 
längre enbart kunna återge vad som står i kursböcker utan förmågan att själv söka och finna 
kunskap samt att kunna kritiskt granska och värdera fakta så att man kan se konsekvenser av 
problemlösningar och beslut ska utvecklas. Utbildning ska också syfta till ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Alla dessa förmågor tränas, enligt författaren, i problembaserat lärande 
(Egidius, 1999, s. 66).  
 
Penny Moore, högskolelektor vid Auckland College of Education på Nya Zeeland och som 
bland annat har skrivit två böcker om informationskompetens, resonerar kring begreppet i sin 
artikel An Analysis of Information Literacy Education Worldwide. Hon anser att utvecklingen 
mot öppna och demokratiska samhällen har skapat ett behov av att lära sådant som går 
utanför akademisk utbildning och faktiska kunskaper med betoning på problemlösning och 
öppna frågor. Inget land kan förväntas fungera ordentligt med stelbenta och slutna 
utbildningssystem. För att baskunskaperna ska få ett relevant innehåll bör ett undersökande 
arbetssätt ses som ett redskap som innefattar alla studerande och uppmuntra dem att aktivt 
delta i planering av beslut (Moore, 2002, s. 16).  
 
Problembaserat lärande går ut på att man arbetar i grupp med olika projekt och med läraren 
som handledare. Denna typ av undervisning kräver speciell planering för att fungera. PBL 
kom till Sverige i början av 1980-talet och kallades då PBI - problembaserad inlärning 
eftersom ordet lärande då inte börjat användas i detta sammanhang. I början av 1990-talet 
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ändrades ordet till PBL eftersom metoden handlar om lärande eller inhämtande av vetande 
och inte om inlärning.  Utmärkande för metoden är att man arbetar i grupp kring en 
problemställning och där eleverna själva söker kunskap om problemet, redogör för vad de 
kommit fram till, kunna avgöra vad som är rimligt och inte, samt kunna sammanställa och 
skriva sammanfattningar  
(Egidius, 1999, s.7). 
 
PBL-baserat lärande är ett helt koncept som grundas på tanken att studierna ska baseras på 
arbete med problem inom ett ämnesområde. Metoden är ”en hel pedagogisk filosofi”. Det är 
problemet som sätts i fokus och uppgiften för eleven blir att försöka lösa problemet innan de 
fått de kunskaper som behövs. Genom att först sätta sig in i problemet, ska eleven sedan läsa, 
observera och göra studiebesök för att ta till sig den kunskap och träna de färdigheter som 
behövs för att lösa uppgiften, som har sin utgångspunkt i konkreta händelser. På detta vis 
förväntas man få ett ämneskunnande som kan kopplas till verkligheten, vilket man inte tror 
att man uppnår med traditionell undervisning. I PBL-baserat lärande är det gruppen själv som 
leder sammankomsterna och läraren sitter bredvid och fungerar som handledare. Gruppen är 
oftast inte större än 8-10 personer. PBL-modellen ska träna eleverna ”i att söka förklaringar 
och bakgrund till något de undrar över i problembeskrivningen” (Egidius, 1999, s. 9).  

 
Den norska bibliotekarien Maren Brit Baadshaug talar i sin rapport Skolebiblioteket – et 
aktivt laeringssenter om problembaserat lärande och vilken roll biblioteket spelar i detta 
sammanhang. Hon refererar till en nordamerikansk undersökning som försökt kartlägga 
sambandet mellan informationsbehov, biblioteksanvändning och PBL-baserat lärande. I 
studien jämfördes fyra utbildningsinstitutioner i medicin varav två hade kombinerad 
undervisning. En institution hade enbart PBL-baserat lärande och en hade renodlad 
traditionell undervisning. Resultatet visade att PBL–studenterna var flitiga 
biblioteksanvändare som tidigt i sin utbildning kunde använda och värdesätta de 
informationsfärdigheter som byggdes upp under inlärningsprocessen. De tillägnade sig även 
kunskaper i informationssökning. Arbetssättet kräver dock kommunikation mellan läraren 
och bibliotekarien och både studenter och lärare behöver undervisning i att använda 
biblioteket. Bibliotekarien bör, enligt Baadshaug, vara den som undervisar i 
informationsinhämtning, dokumentationstjänster och biblioteksbruk (Baadshaug, 2002, s. 
16f).  
 
I Baadshaugs rapport uttrycks det farhågor över bristfälliga instruktioner kring kunskaps- och 
informationsinhämtning eftersom kunskaper om detta är nödvändigt för att eleven ska kunna 
ta ansvar för sitt eget lärande samt ges ett meningsfyllt innehåll. Att eleven söker information 
själv är ingen garanti för att användningen är optimal såvida inte elevens 
informationsfärdigheter, såsom inhämtning, värdering och bearbetning, är väl inarbetade. Det 
finns till och med en risk att informationen som hittas leder till felaktig kunskap (Baadshaug, 
2002, s. 16f). 
 
3.3 Projektsatsningar som ska främja problembaserat lärande  
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för några projekt som alla har till syfte att utöka 
samarbetet med skolbiblioteket och utveckla elevernas informationskompetens. Detta är bara 
ett urval av några projekt som vi stött på under arbetets gång och vi har valt att redovisa dem 
i ett särskilt avsnitt för att ge läsaren en bättre överblick. 
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Skolbiblioteksmodeller – utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län 
 
Projektet syftade till att skapa modellbibliotek på sju skolor i Örebro län för att elever och 
lärare skulle få möjlighet att arbeta med problembaserat lärande. ”Biblioteken skulle 
utformas till ändamålsenliga redskap för undervisning och lärande”. Man ville också 
utveckla samverkansformer och ansvarsfördelning mellan folkbibliotek och skolbibliotek. 
Genom projektet har ett samarbete mellan bibliotek och undervisning blivit möjligt vilket 
visar sig genom att när bibliotekarien nu kan hjälpa eleverna att söka material kan lärarna 
istället koncentrera sig på att hjälpa eleverna med att problematisera ämnet, analysera och 
värdera information. Lärare och bibliotekarie planerar och handleder tillsammans och 
försöker att skapa goda inlärningsvillkor för eleverna (Limberg, 1996, s. 9ff). 
 
Utvärderingen har fokuserat på samspel mellan bibliotek och undervisning.  
I utvärderingen konstateras att det är endast möjligt att skapa bibliotek som fungerar som 
verktyg i undervisningen om man uppfattar biblioteket som en del i kärnverksamheten och 
som kan bidra till att uppfylla läroplansmålen. Skolbibliotek som fungerar på detta sätt 
underlättar och stimulerar PBL-baserat lärande. De kan även ses som ett hot för dem som inte 
är positivt inställda till denna typ av undervisning. Det har inte varit skolans storlek, stadium 
eller om det funnits en kombination med ett folkbibliotek som varit avgörande för hur 
projektet lyckats. Den avgörande faktorn för hur utformningen i projektet har skett är att 
skolledningens haft en helhetssyn på de uppgifter och funktioner som behövdes. Ett lagarbete 
mellan skolledare, projektledare, lärare, bibliotekarie och till viss del även eleverna har gjort 
utvecklingsarbetet möjligt (Limberg, 1996, s. 11f).  
 

Slutsatsen blir att avgörande skillnader mellan skolor som investerat 
mycket i biblioteksutveckling och sådana som inte gjort det under 
projekttiden har samspelat med skillnader i rektorers uppfattningar. På 
de skolor där mycket investerats i biblioteksutveckling präglas 
rektorernas uppfattningar av en helhetssyn på skolans utveckling, där 
pedagogik, bibliotek, samhällskrav, fostran och ekonomi hänger ihop. 
(Limberg, 1996, s.12). 

 
På de skolor som nått längst i projektet ser lärarna biblioteket och samarbetet med 
bibliotekarien som en förutsättning för att arbeta elevaktivt och problembaserat. Man betonar 
vikten av att planera och handleda gemensamt. Graden av planering kan se lite olika ut, 
alltifrån att bibliotekarien ingår i lärarlaget till att läraren ringer i förväg och ber om hjälp 
med material i ett visst ämne. Bibliotekarierna ser samspelet med lärarna som nödvändigt för 
bästa möjliga resultat. Bibliotekarien kan påpeka saker som vikten av att få förbereda 
material, vikten av struktur i ämnet samt schemaläggning (så att inte alla kommer på en gång) 
(Limberg, 1996, s. 47f). 
 
På flera av skolorna som deltagit säger man att projektet förändrat karaktären på 
undervisningen till att ha blivit en kombination av frihet och ansvar för eleverna inom en fast 
struktur. Utvärderingen visar också att samarbetet fördjupats på flera av skolorna. Lärarna 
ägnar mer tid till att hjälpa eleverna förbereda informationssökningen genom att formulera 
sökfrågor och sedan värdera och använda materialet. Bibliotekarierna ägnar sin tid åt 
handledning vid sökningar. Den traditionella biblioteksundervisningen har slopats och ersatts 
av flexibel undervisning vid behov. Pedagogiska problem som till exempel datoriseringen 
skapar större problem på gymnasiet än på grundskolan beroende på att gymnasieeleverna 
arbetar mer fritt. Frågor om hur lärarna kan hjälpa eleverna att orientera sig i 
informationsöverflödet och hur undervisning i informationssamhällets skola ska bedrivas har 
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väckts och man betonar att bibliotekariens roll här är viktig. Bibliotekarien å sin sida har fått 
både pedagogiska och tekniska arbetsuppgifter och detta riskerar att ta tid ifrån övriga 
arbetsuppgifter. Frågor som måste diskuteras och lösas (Limberg, 1996, s. 57). 
 
IDOL- Projektet 
 
Louise Limberg och Lena Folkesson leder ett forskningsprojekt som heter 
Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) och som finansieras av Skolverket.  
Syftet med projektet är att utforska metoder för undervisning och handledning i 
informationssökning för att kunna höja inlärningskvalitén. Detta förutsätter ett nära 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Man vill studera variationer i olika metoder och 
resultatet av detta. Utgångspunkt för projektet är att en kvalitetshöjning ska kunna nås genom 
lärares och bibliotekariers förmåga att uppmärksamma vad elever lär sig och hur man kan 
förbättra deras inlärningsvillkor. När lärare och bibliotekarier ska samarbeta vet man att det 
uppstår ett antal problem som har betydelse för hur eleverna lär. Det kan handla om deras 
samarbetsförmåga, hur man uppfattar varandras yrkesroller, uppfattningar om hur 
undervisning ska bedrivas och deras syn på kunskap. Detta kan ses som ramar som både kan 
hindra och främja elevernas lärande (Limberg & Folkesson, 2001, s. 2ff).  
 
I urvalet som gjorts har man valt skolor där lärare och bibliotekarier redan har ett samarbete och en 
förståelse för varandras yrkesområden. De bör också vara villiga att pröva och utveckla nya metoder. 
Resultatet förväntas som tidigare nämnts att projektet ska leda till en kvalitetshöjning samt att ett 
fördjupat samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan bidra till utveckling av nya bättre metoder. Man 
frågar sig vilken innebörd ordet samarbete har eftersom resultatet visar stora variationer i samarbetet 
eller samspelet. Delresultat visar att lärare och bibliotekarier inte nödvändigtvis måste arbeta 
tillsammans, utan man kan gemensamt bestämma innehållet i undervisningen (Limberg & Folkesson, 
2001, s 5ff). Det finns en stor variation mellan yrkesgruppernas uppfattningar beträffande 
 

1. form och innehåll i det samarbete som förekommer 
2. lärares och bibliotekariers sätt att se på detta samarbete 
3. uppfattningar om hur samarbetet skulle kunna gå till 
(Limberg & Folkesson, 2002, s. 7). 

 
I delresultatet kan man se att de problem som rör samarbetet speglas i resultatet av elevernas 
informationssökning och man tror att utveckling av metoder gemensamt bör utarbetas av 
lärare och bibliotekarier för ett nå ett bättre resultat. Det verkar som om fokus i 
informationssökningsundervisningen riktas mot att hitta olika källor istället för att rikta 
intresset mot vikten att tolka, analysera och sammanställa material. Man konstaterar vidare 
att trots att forskning tydligt visar att resultatet bli bättre om man utvecklar 
informationsfärdigheter som analys, tolkning och värdering så finns det i biblioteksvärlden en 
tradition om att främst undervisa om olika källor och söktekniker. Att utveckla 
informationsfärdigheter kräver mer av pedagogerna och studien visar att pedagogerna är 
försiktiga vid till exempel värdering av sökt material. Som orsak till detta anges ofta tidsbrist. 
Detta drabbar främst svaga elever. Studien visar dock på att eleverna har mycket att vinna på 
ett nära samspel mellan lärare och bibliotekarie, men att mer forskning och utveckling av 
metoder krävs för att nå målet (Limberg & Folkesson, 2002, s. 12). 
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Projektet Helvetesgapet 
 
Projektet Helvetesgapet är ett utvecklings- och forskningsprojekt som är inriktat på 
skolbibliotekets pedagogiska roll och kreativa språkmiljöer. I projektet ingår lärare, 
bibliotekarier och skolledare från åtta skolor. Arbetet ska följas av forskare som har 
anknytning till både skola och bibliotek och ska dokumenteras av en journalist för att andra 
lätt ska kunna ta del av materialet.  Man vill genom projektet skapa förståelse för hur gapet 
mellan teori och praktik kan överbryggas, därav namnet Helvetesgapet. Skolbiblioteket kan 
förhoppningsvis vara den bro som kan överbrygga gapet. Gapet, i detta fall, symboliserar 
bristen på ”kommunikation och förståelse, av tröghet och oförstånd” (Folkesson et al, 2001, 
s. 81-85). 
 
En förutsättning för Helvetesprojektet var att rektorerna skulle vara aktiva i 
utvecklingsarbetet genom att bland annat delta i lärarlagen. Detta eftersom många studier har 
visat att skolledarnas roll är avgörande för vilken kultur som råder på skolan när det gäller 
samarbetet. Man anser att utvecklingen av verksamheten sker genom att de vuxna får tillgång 
till nya infallsvinklar och arbetssätt som kan användas i det vardagliga arbetet (Folkesson et 
al, 2001, s. 81). 
 
Arbetets tre delar består av 
 
Inte utan min rektor – medvetenhetsspåret: Arbetslagen arbetar med skolbiblioteksfrågor och 
rektor med skolutveckling. Samarbete mellan de båda krävs. 
Vägval – kursspåret: Arbetslagen går en fortbildningskurs som innehåller en 
nulägesbeskrivning av skolbiblioteket och skolans organisering av läromedel, ett 
visionsarbete där man själv väljer område och en utvecklingsplan för skolans bibliotek. 
Utan facit – forskningsspåret: Forskare från institutioner i Bibliotekshögskolan i Borås och 
Lärarhögskolan i Göteborg dokumenterar, analyserar, och rapporterar om processerna i 
projektet (Helvetesgapet, 2004).  
 
Projektet ger upphov till nya frågor och tankar kring skolutveckling och pedagogiska frågor. 
Det centrala har varit att man kunnat avsätta tid till dessa diskussioner och upptäckt att 
samtalen fått en ny dimension.  Samtalen har gällt bibliotekets och bibliotekariens funktion 
och hur man bäst använder sig av deras resurser i den pedagogiska verksamheten. Man har 
insett att bib lioteket är en verksamhet och inte en boksamling. Eftersom båda yrkesgrupperna 
deltar i samtalen har man märkt att de kommit varandra närmare även när det gäller 
samarbete i praktiken. Man har kunnat se att de olika arbetslag som deltagit i projektet har 
skapat nya förhållningssätt som bäddar för ny och bättre pedagogisk verksamhet (Folkesson 
et al. 2001, s. 84f).  
 
Skolans bibliotek – Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag 
 
Här berättar bibliotekarien Malin Ögland om hur man på Gransäterskolan i Håbo under en 
ombyggnad anpassade lokaler med mera för ett undersökande arbetssätt med biblioteket i 
centrum. Arbetet har syftat till att tillsammans med lärarna ge eleverna 
informationskompetens det vill säga förmåga att söka, välja, kritiskt granska och använda 
information. Målet har varit att införliva biblioteket i skolan. Det ska inte vara en parallell 
verksamhet utan biblioteket ska ses som ett verktyg som skolan har. Att veta vilken funktion 
skolan ska ha var sådant som var viktigt att tänka på och anpassa lokaler med mera efter detta 
(Ögland, 2002, s. 5ff). 
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Lärarna var motståndare till att registrera allt material i bibliotekskatalogen eftersom lärarna 
inte ville ”dela med sig”. Detta berodde på en osäkerhet om huruvida arbetet skulle fungera 
eller inte. Numera kommer de själva till biblioteket och vill ha material registrerat. De har 
också upptäckt att de får ett större urval om de går till biblioteket för att söka material. Detta 
exempel visar att motståndet är en del i utvecklingsprocessen, först när lärarna såg en vinst 
med åtgärden ändrade de åsikt (Ögland, 2002, s. 12). 
 
Ögland menar att för att biblioteket ska fungera på ett bra sätt bör en arbetsplan utarbetas, 
dels som en del av skolplanen, men också som en del i ”det livslånga lärandet” i form av en 
biblioteksplan. Kompetens och resurser ska helt enkelt användas mer strukturerat för bästa 
möjliga resultat. Man ska kunna visa att skolbiblioteket är ett verktyg som skolan behöver för 
att nå läroplanens mål, att biblioteket ska vara lika självklart som hyvelbänken i slöjden. För 
att nå målen behövs en positivt inställd skolledare och en bibliotekarie som vill driva 
pedagogiska frågor (Ögland, 2002, s. 42f). 
 
3.4 Bibliotekariens yrkesroll  
 
Detta avsnitt handlar om bibliotekariens yrkesroll så som bibliotekarierna själva ser på den, 
vilken roll skolbibliotekarien har i undervisningen och hur gymnasielärarna ser på 
skolbibliotekariens pedagogiska roll. Vi kommer inte att behandla den historiska utveckling 
utan enbart fokusera på hur det ser ut idag. Vi kommer både att beskriva bibliotekariens 
yrkesroll i allmänhet samt skol- och gymnasiebibliotekariens roll.  
 
3.4.1 Bibliotekariers egna uppfattningar om sin yrkesroll 

 
Björn Tell, tidigare överbibliotekarie vid Lunds universitet och ofta anlitad för utveckling av 
IT i tredje världen, skriver i sin artikel Tankar om bibliotekarieyrket om flera av de roller som 
bibliotekarien har haft eller kommer att få. Han hävdar att efterhand som antalet 
informationskällor på Internet ökar kommer behovet av någon som har kunskap om hur till 
exempel sökmotorer fungerar, att öka. Informationen man finner där är inte alltid tillförlitlig 
eller aktuell eftersom inte alla sökmotorer indexeras kontinuerligt, något som många tror, inte 
minst skolelever (Tell, 2000, s 19).  
 
Bibliotekariernas yrkesbenämning, tror han, kommer kanske också att ändras till exempelvis 
informationsspecialist eller omvärldsanalytiker för att mer stämma överens med de nya 
arbetsuppgifter som väntar. Kanske kan en ändring av yrkesbenämningen också bidra till att höja 
statusen på yrket (Tell, 2000, s. 12). Ett belägg för det kan vara en stor nationell undersökning som 
AASL (American Association of School Library) gjorde 2003 i syfte att få fram ett effektivt språk 
för att främja skolbibliotekets och skolbibliotekariens roll i undervisningen. Man vände sig till 
lärare, rektorer, elever och föräldrar och dessa fick kommentera språkliga begrepp som till exempel 
”School librarians are critical to the learning experience.” ”School libraries ensure lifelong learning”.  
Vad man bland annat kom fram till var att en titel som ” library media specialist” bemöts mycket 
positivare än ”school librarian”. Titeln frambringar en bild av en yngre, mer professionell, 
datakompetent person som kan rådgöra med elever och lärare i deras dagliga informationsbehov. 
Men titeln kräver att biblioteket verkligen är utrustat med datorer och andra tekniska redskap. Titeln 
verkar även få elever av båda kön att bli mer intresserade av att se det som ett alternativ till ett 
framtida yrke (ALA, 2003). 
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I Biblioteken, bibliotekarien och professionen – en rapport från fyra nordiska länder ges en 
bild av hur bibliotekarierna själva uppfattar sin yrkesroll. Rapporten är gjord av Peter 
Almerud, utredare på DIK-förbundet och informatör, tillsammans med bibliotekariernas 
fackliga organisationer i Norden. I rapporten speglas flera olika uppfattningar som visar att 
även om man trivs med sitt yrke finns det många problem som behöver överbryggas.  De 
flesta bibliotekarier i Norden som valt biblioteksyrket har en positiv bild av biblioteket och 
yrket kombinerat med ett stort litteraturintresse (Almerud, 2000, s. 7). 

 
Den traditionella bilden av biblioteken och bibliotekarien ses som en anledning till att 
utvecklingen av biblioteken, förändringen av bibliotekarierollen och forskning inom B&I 
blivit hämmad (Almerud, 2000, s. 4). I de nordiska länderna diskuteras bibliotekens och 
bibliotekariens roll i samhället mot bakgrund av 
 

1. De nya roller som växer fram med produktion och förmedling av information. 
2. Varningar om växande informationsklyftor och krav på demokratisk och jämlik 

tillgång till information. 
3. Ambitionen att utveckla ett lärande samhälle som i sin tur ställer krav på högre 

kunskapsnivå. 
4. Ett försök att hitta strukturer för det expanderande utbildningssystem som ska ge 

människor möjlighet till ett livslångt lärande (Almerud, 2000, s. 3). 
 

Resultatet av studien visar att bibliotekarierna ser sig själva som välutbildade, utåtriktade och 
engagerade. De har sökt sig till arbetet för att de är intresserade av människor, böcker och 
samhällsfrågor, som trivs på sitt arbete och tycker att det är viktigt (Almerud, 2000, s. 5).  
 
Fördelarna med yrket sägs vara kontakten med människor, mångsidigheten, att det är 
omväxlande, självständigheten, att arbetet är krävande och utmanande. Förändring och 
utveckling är också fördelar som nämns främst när det gäller rollen som rådgivare och lärare 
samt användarundervisningens allt viktigare roll i och med att låntagarna sköter en del av 
informationssökningen själva (Almerud, 2000, s. 10).  
 
Nackdelar är ensamhet i arbetet och att man inte har några kollegor att diskutera med. 
Behovet av nätverk, både personliga och mellan andra skolbibliotek poängteras och man 
menar att man på detta sätt kan stärka biblioteksverksamheten. Man tycker också i samtliga 
länder att yrket undervärderas, att de känner sig osynliga. Man upplever att omgivningen inte 
har förståelse för deras kompetens och kopplar till viss del ihop detta med yrkets status och 
lön även om lönen blivit bättre i och med datorernas intåg i biblioteksvärlden. Det 
framkommer också att de ofta känner sig pressade av nedskärningar och omorganisationer, 
fler arbetsuppgifter och ett ökat tryck på verksamheten (Almerud, 2000, s.10f). 
 
För att avhjälpa svårigheterna krävs bättre marknadsföring av biblioteksverksamhetens bredd 
och bibliotekariens kompetens (Almerud, 2000, s. 10f). Den allra viktigaste faktorn, anser 
man, är att yrkesrollen måste synliggöras bättre för att bli tydligare. En bibliotekarie säger att 
hennes arbete mest liknar en diversearbetares och att hon känner sig splittrad eftersom 
möjlighet till fördjupning inte kan ges. Ett samtal om vad arbetet ska innebära, vilka mål och 
hur man når dem, efterlyses (Almerud, 2000, s. 53). 
 

Problemet med BIBLIOTEKET är att vi ska täcka in alla tänkbara 
områden och klara alla lika galant – det går inte! (Almerud, 2000, 
s. 52).  
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Allmänt anser bibliotekarierna att samarbete främst mellan likartade bibliotek och 
högskolebibliotek är viktigast men att klyftan mellan olika bibliotek borde suddas ut. Man 
tror att den egna yrkesrollen blir klarare och att samarbetet skulle innebära att målen för den 
egna verksamheten blir tydligare (Almerud, 2000, s. 53). 
 
 3.4.2 Skolbibliotekariens roll i undervisningen  
 
Louise Limberg skriver, i sin kunskapsöversikt Skolbibliotekets pedagogiska roll, att man 
redan på 1930-talet hade ambitioner att införliva skolbiblioteket i undervisningen.  Några 
utvecklingsprojekt, som genomfördes under 1970-talet, hade tydlig pedagogisk inriktning och 
en koppling mellan skolbiblioteket och ett undersökande arbetssätt gjordes. Samarbete mellan 
lärare och bibliotekarier sågs som en kvalitetssäkring för att undervisningen skulle bli bättre 
(Limberg, 2002, s. 9). 
 
Under 2000-talet brottas vi fortfarande med problemet att integrera biblioteket i skolans 
undervisning. Samarbetet är på många håll outvecklat och en osäkerhet angående 
bibliotekariernas yrkesroll råder i lärarkåren. Behovet av kompetensutveckling av båda 
yrkesgrupperna anses nödvändig. Limberg har i kunskapsöversikten identifierat några 
grundantaganden som beskriver skolbibliotekets pedagogiska roll (Limberg, 2002, s. 9ff). 
 

1. Skolbibliotek skall fylla en pedagogisk funktion som innebär att de skall höja 
kvaliteten på elevers lärande i skolan. 

2. För att bidra till elevers lärande måste biblioteket verka genom undervisningen, det 
vill säga, via lärare och skoluppgifter som eleverna arbetar med. Det är framför allt 
när biblioteket används som redskap för lärande i olika ämnen och helst under alla 
skolår, som det fullt ut kan fylla sin pedagogiska funktion. 

3. Integration mellan bibliotek och undervisning kan och bör se olika ut i olika 
skolämnen och på olika stadier under utbildningen. 

4. Integration i undervisningen kräver att lärare och bibliotekarier samarbetar nära och 
systematiskt i planering, genomförande, bedömning och utvärdering av elevers 
arbeten (Limberg, 2002, s. 10f). 

 
När det gäller vilken roll bibliotekarien har i skolbiblioteket har Carol Kuhlthau skapat en 
taxonomi som beskriver fem möjliga nivåer för bibliotekariens pedagogiska roll. Nivåerna 
utgår från att bibliotekarien enbart ordnar bestånden så att det ska vara lätt att hitta i 
biblioteket till att bibliotekarien deltar och vägleder eleven genom hela processen. Nivåerna 
är hierarkiskt ordnade och ju högre nivå desto närmare kommer bibliotekarien en pedagogisk 
roll. Utbildningsnivåer (Levels of education) 
 
Level 1: The Organizer (organisatören) 
Level 2: The Lecturer (föredragshållare) 
Level 3: The Instructor (instruktör) 
Level 4: The Tutor (handledare) 
Level 5: The Counselor (rådgivare) (Kuhlthau, 1993, s. 145-154). 
 
I en rapport, skriven för Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) vid 
universitetet i Oslo, säger bibliotekarien Maren Brit Baadshaug att skolreformerna på 1990-
talet medförde stora förändringar för såväl lärare som bibliotekarier. Läraren har fått rollen 
som handledare och för bibliotekariens del handlar det om att ta del av elevens 
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inlärningsprocess. Precis som lärarens uppgift är att strukturera kunskap åt eleven är det 
bibliotekariens uppgift att strukturera information. För att visa på problematiken mellan 
lärare och bibliotekarier kan bibliotekariens roll tyvärr liknas vid en servitris, vars funktion är 
att serva läraren (Baadshaug, 2002, s. 28).  
 
För att lösa problemen behöver lärarna kunskaper i biblioteksanvändning för att kunna 
använda biblioteket som ett verktyg i undervisningen och bibliotekarierna behöver kunskaper 
i pedagogik. Studier av till exempel Elisabeth Rafste, verksam på högskolan i Agder i Norge, 
visar att det är bibliotekarierna som uppfattar olikheterna i deras respektive yrkesroller som 
ett problem, inte lärarna. Nya pedagogiska tankebanor, den informationsteknologiska 
utvecklingen och vikten av att utveckla elevernas informationskompetens, säge r hon, 
kommer gradvis att förändra bibliotekarierollen i skolan. När det undersökande arbetssättet 
tillämpas både på grund-, gymnasie- och högskola kommer eleverna att arbeta på ett nytt sätt 
och utvecklat färdigheter i informationskompetens (Baadshaug, 2002, s. 29f).  
 
Baadshaug skriver vidare att bibliotekarierna ska akta sig för att hamna i martyrrollen när de 
periodvis känner sig missförstådda och åsidosatta. Istället ska man anta rollen som 
gerillasoldat, där man befinner sig på minerat område i kampen för en god sak (Baadshaug, 
2002, s. 30). Detta tar även Linda Wolcott, vid Utah University, upp och talar om en tredje 
revolution och säger att bibliotekarierna måste våga anta utmaningen att utvidga sin roll som 
informationsspecialist, lärare och samarbetspartner. Att inte vänta på att bli tillfrågade, utan 
själv ta initiativet till samtal. Ett lyckat samarbete innebär att bibliotekarien lär sig att planera 
och tänka som lärarna gör. Wolcott kallar det för en överlevnadsfärdighet som kommer att få 
stor betydelse för informationskompetens, livslångt lärande och projektarbeten (Wolcott, 
1998).  
 
När det gäller bibliotekets och bibliotekariens roll i undervisningen anser bibliotekarierna i 
Almeruds studie att den rollen ska vara stor och man tror också att omgivningen är positivt 
inställd till bibliotekets medverkan. Men samtidigt anses verksamheten så självklar att man 
inte tänker på att det krävs extra resurser för att kunna bedriva sådan verksamhet. På skolorna 
är lärarna oftast positivt inställda men bibliotekarierna tycker att de kunde visa större intresse 
för verksamheten. Man önskar också att lärare och skolledning ska vara mer medvetna om 
den roll biblioteket och bibliotekarien kan spela vid samarbete. Detta tror man till viss del 
beror på dålig marknadsföring och ger biblioteksledningen skulden för det, men även 
yrkeskåren säger man får ta på sig en del av ansvaret. Man tror att om man fick större 
resurser skulle biblioteket spela en större roll än tidigare, man tycker att verksamheten glöms 
bort i den satsning på utbildning som görs (Almerud, 2000, s.12).  
 
I Louise Limbergs och Lena Folkessons projekt Informationssökning, didaktik och lärande 
(IDOL) framkommer det att båda yrkeskategorierna är osäkra på varandras roller, ansvar och 
kompetens. Lärarna vill inte ”besvära” och bibliotekarierna vill inte ”klampa in” på varandras 
områden. Det är viktigt att göra klart dessa faktorer för att ett samarbete ska kunna inledas. 
Lärarna ser bibliotekarien som idégivare, som kan tillföra nya tankar redan på 
planeringsstadiet och underlätta arbetet med informationssökningen. Det är vanligt att lärarna 
anser att bibliotekarierna är till även för dem och inte bara för eleverna. Det är bibliotekarien 
som ska ”ta hand om informationssökningen” utan att man vet hur denna undervisning går 
till. Lärarna tror också att bibliotekarierna inte vill ”tränga sig på i undervisningen” (Limberg 
& Folkesson, 2002, s 8). Om en bibliotekarie ingår aktivt i ett arbetslag kan det medföra att 
de andra lärarlagen blir intresserade och inser att bibliotekariens kompetens kan ha positiva 
effekter för undervisningen (Limberg & Folkesson, 2002, s. 9). 
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Några författare till magisteruppsatser gjorda på högskolan i Borås har valt att undersöka 
gymnasiebibliotekariens roll. Jenny Löfkvist har valt att i sin magisteruppsats ”undersöka 
olika sidor av och synpunkter på gymnasiebibliotekariens yrkesroll, särskilt den pedagogiska 
delen, och dess relation till lärarprofessionen” (Löfkvist, 2000, s. 1). Resultatet av hennes 
intervju undersökning visar att båda yrkesgrupperna ansågs nödvändiga för arbetet men de 
samarbetade inte sinsemellan utan var och en hade sina uppgifter (Löfkvist, 2000, s. 55).  
 
Enligt Löfkvist önskade bibliotekarierna ett tätare samarbete i ämnesundervisningen men 
detta motsatte sig lärarna. Enligt resultatet av studien berodde det på att lärarna kände sig 
hotade i sin yrkesroll. En viss förändring i attityder kunde dock märkas genom att 
bibliotekarierna sa sig vilja ha pedagogisk utbildning och vissa lärare tyckte att de båda 
yrkesgrupperna liknade varandra men också att de kanske kunde komplettera varandra Målet 
är alltså inte att bibliotekarien ska bli ”lärare”. Det är viktigt att man tydligt definierar sin 
yrkesroller, sitt ansvar och sina arbetsuppgifter för att kunna föra en diskussion kring frågan, 
säger Löfkvist (2000, s. 56-59).  
 
En annan magisteruppsats där gymnasiebibliotekariens yrkesroll undersökts är Per 
Johanssons Gymnasiebibliotekariens yrkesroll – En fenomenografisk undersökning. I hans 
studie framkommer liknande resultat som visar att bibliotekarien i stor utsträckning formar 
sin egen yrkesroll utifrån de förutsättningar som finns på den specifika gymnasieskolan man 
arbetar. Vissa av bibliotekarierna upplever sig inte ha samma status som lärarna, delvis 
beroende att deras löneutveckling är lägre. Andra säger sig ha full respekt från lärarna, dessa 
bibliotekarier tycker också att deras yrkesroll är tydlig. En uppfattning som framkommer är 
att man tror att bibliotekariens yrkesroll kommer att närma sig lärarens. På vilket sätt beror på 
skolans utveckling (Johansson, 2003, s. 53). 
 
En bra skolbibliotekarie ska, enligt de bibliotekarier som deltog i Almeruds studie, ha en 
gedigen grundutbildning och kunskaper i pedagogik. Vidare säger man att kunskaper i data, 
kunskap om skolsystemet, kunskap om barn- och ungdomslitteratur, barnpsykologi, 
administration och ledarskap samt ett stort intresse av kunskapsförmedling, är viktiga.  De 
viktigaste personliga egenskaperna sägs vara flexibilitet, samarbetsförmåga, initiativrikedom, 
positivt sinnelag, utåtriktad läggning och fantasi. Man påpekar också att man som 
bibliotekarie möter barnen både i skolsituation och på fritiden och därför får ett annat sätt att 
möta barnen på än lärarna. Ett förhållningssätt som är värdefullt och som kan vara till nytta i 
undervisningen (Almerud, 2000, s. 54).  
 
3.4.3 Lärares uppfattning om skolbibliotekariens pedagogiska roll 
 
Om lärares uppfattning om skolbibliotekariens pedagogiska roll har som tidigare nämnts inte 
skrivits så mycket. Vi kommer här att redovisa de resultat vi hittat dels i amerikanska och 
brittiska studier och dels i studier som beskrivs i magisteruppsatser gjorda i Borås 
 
Lousie Limberg refererar till en brittisk undersökning gjord av Peggy Heeks som visar att 
trots att en stor del av skolbibliotekariens tid går åt till att undervisa elever i 
informationssökning uppfattas ändå deras roll av lärare och skolledning i första hand som 
materialförsörjare. Lärarna uppskattar bibliotekarien för hans/hennes hjälpsamhet och 
förmåga att skapar en trevlig miljö i biblioteket (Limberg, 2002, s. 31).  
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En kvalitativ studie av Jean Donham von Deusen behandlar de olika roller en 
skolbibliotekarie spelar i ett lärarlag. Den visar att bibliotekarien oftast får rollen som den 
som tillhandahåller ett brett urval av material men har även rollen som idégivare och 
inspiratör. Den roll som lärarna dock uppskattade mest var bibliotekariens roll som ”insider” 
och ”outsider”.  ”Insider” betyder att man är jämställd med läraren i arbetslaget och att man 
har de studerandes inlärning som gemensamt mål. ”Outsider” innebär att bibliotekarien, 
genom att ha en annan yrkeskompetens än läraren, kan tillföra ny och värdefull kunskap om 
ämnet (Donham von Deusen, 1996, s. 243f). 
 
Linda Wolcott, beskriver en studie som hade som syfte att ta reda på om morgondagens 
lärare i sin utbildning förbereds för skolbibliotekariens förändrade yrkesroll och vilka 
uppfattningar de hade om bibliotekariens. Fokus låg på tre olika roller som kan förknippas 
med bibliotekariens yrke nämligen rollen som lärare, som informationsspecialist och som 
samarbetspartner (Wolcott et al, 1998, s. 155). Resultatet av studien var dock ganska 
nedslående. Det visade sig att de studerande förknippade bibliotekarierollen med traditionella 
arbetsuppgifter. De moment som associerade till undervisning och lärande satte de blivande 
lärarna inte i samband med bibliotekarierollen (Wolcott et al, 1998, s. 161).   
 
Matilda Böwes ville i sin magisteruppsats ta reda på några gymnasielärarkandidaters 
uppfattning om skolbibliotek, eftersom hon i utbildningen på Institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap fått uppfattningen att det är ganska illa bevänt med bibliotekskunskap 
i lärarutbildningen. Resultatet av studien visar, precis som i Wolcotts, att information om 
bibliotek och skolbibliotek förekommer sparsamt i lärarutbildningen. Den utbildning som 
förekommer är viss användarundervisning men anses av flera vara ganska undermålig. Någon 
integrerad undervisning existerar inte. Man får information om att skolbiblioteket bör 
användas i undervisningen, men man får inte lära sig hur man går praktiskt till väga, vilket 
upplevs som en brist av lärarkandidaterna. De flesta lärarkandidaterna är positiva till 
biblioteksanvändning i skolundervisningen och ger också exempel på hur det skulle kunna gå 
till. Man anser också att samhällskunskap är ett ämne som speciellt lämpar sig för samarbete 
med biblioteket och bibliotekarien. Flera av kandidaterna säger att de kommer att använda 
biblioteket i framtiden och att samverkan med bibliotekarien är viktigt (Böwes, 1997, s. 63f).  
 
Fem år senare skriver Maria Nielsen & Maria Olofsson uppsatsen ”...alltså vad menar du 
egentligen med informationssökning?...” En undersökning av lärarstudenters utbildning 
i informationssökning och skolbibliotek.  Syftet med uppsatsen är att studera vad och hur 
lärarstudenter vid en lärarutbildning lär sig om informationssökning och skolbibliotek, 
relaterat till undervisningen i grundskolan. Resultatet visar att det inte är mycket som hänt i 
blivande lärares utbildning. Lärarstudenterna som intervjuades hade inte fått lära sig på vilket 
sätt man använder sig av biblioteket i sin utbildning, bara fått information om att man som 
lärare bör samarbeta med bibliotekarien (Nielsen & Olofsson, 2002, s 51). Enligt David 
Loertschers taxonomi angående lärarens integration av skolbibliotekets resurser framgår att 
ju mer man använder biblioteket i undervisningen desto större medvetenhet får man om dess 
resurser och detsamma gäller även bibliotekariens roll (Nielsen & Olofsson, 2002, s. 51, 
Loertscher, 2000, s. 36). Några av studiens informanter hade, under en kurs i svenska där 
man använde sig av biblioteket, upptäckt vilken stor resurs en bibliotekarie faktiskt är och 
vilken betydelse han/hon har i skolan (Nielsen & Olofsson, 2002, s. 51).  
 
Lärarstudenterna som deltog i studien var, precis som i Böwes uppsats, positiva till bibliotek 
och sa att de tänkte använda sig av biblioteket i undervisningen. Studien visar dock att om 
man inte fått undervisning om informationssökning i sin utbildning blir det svårt att själv 
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undervisa om det. Vidare framkom att lärare och bibliotekarier har olika förväntningar på vad 
undervisningen ska ge och studenterna ska få, vilket man tror beror på att de tillhör olika 
verksamhetssystem. Även de blivande lärarnas eget intresse för biblioteket har stor betydelse 
för hur de använder det i undervisningen (Nielsen & Olofsson, 2002, s. 48-61).  
 
Som lösning på problemet föreslås, som nämnts tidigare, att bibliotekskunskap bör ingå i 
lärarutbildningen för att göra blivande lärare medvetna om vilken roll bibliotekarien spelar i 
undervisningen. För att integrera biblioteket naturligt under utbildningstiden bör studenternas 
kurser inte innehålla så mycket obligatorisk litteratur eftersom studenterna då enbart 
använder sig av biblioteket när de vill låna böcker. De ges då inte någon självklar möjlighet 
att på ett naturligt sätt få bilda sig en uppfattning om bibliotekariens roll och bibliotekets 
resurser (Nielsen & Olofsson, 2002, s. 58).  
 
I en magisteruppsats av Helena Sundstedt och Maj-Len Wärnlund där bibliotekariers och 
lärares förhållningssätt gentemot varandra beskrivs framkommer det att båda yrkesgrupperna 
anser att bibliotekarien kan tillföra något till det pedagogiska arbetet och då menade man 
främst informationssökningsprocessen. Lärarna var tveksamma till att bibliotekarien skulle 
delta i planeringen, eftersom de tyckte att bibliotekarien inte vet vad ”elever klarar av”. 
Önskemål om att bibliotekarien skulle ingå som en resurs i arbetslaget fanns beroende på 
hans/hennes kunskaper i informationssökning och att hon sågs som en länk mellan skola och 
bibliotek. Lärarna satte störst värde på personliga och sociala egenskaper även om de 
naturligtvis också ansåg att bibliotekarierna ska ha adekvat utbildning (Sundstedt & 
Wärnlund, 2000, s. 73). 
 
I samband med AASLs (American Association of School librarians) skolbibliotekskampanj 
utkom 2003 en forskningsrapport om skolledares, lärares, föräldrars och elevers inställning 
till skolbiblioteket och bibliotekarien. Informanterna hade alla anknytning till K-12 skolan 
(ungefär förskoleklass- gymnasiet). Samtliga tillfrågade anser att skolbiblioteket är viktigt för 
skolan och dess personal men värderas olika av grupperna. Föräldrar och elever tycker att 
biblioteket spelar en mindre viktig roll för de äldre barnen än de yngre. För de yngres del 
uppfattas biblioteket som ett mysrum medan man anser att Internet och datorer har ersatt 
biblioteket för de äldre barnen. I motsats till föräldrar och elever behöver rektorer och lärare 
inte övertygas om att se biblioteket som navet i skolan för alla elever, oavsett ålder, när det 
gäller att vägleda eleverna i informationssökning. Dock behöver de med jämna mellanrum 
påminnas om bibliotekets och bibliotekariens värde. Anmärkningsvärt är att lärare och 
rektorer använder sig ganska sällan av bibliotekets tjänster i sitt privata bruk. Det framkom 
bland annat att rektorer använder sig hellre av eget införskaffat referensmaterial än 
bibliotekets mediebestånd (ALA, 2003). 
 
3.4.4 Bibliotekariers uppfattningar om lärares uppfattning 
 
Vilken uppfattning tror bibliotekarierna själva råder bland lärarna angående deras 
pedagogiska roll? Louise Limberg och Lena Folkesson säger att en vanlig uppfattning bland 
bibliotekarierna är att lärarna inte vet vad de kan och därför heller inte förstår vad de kan 
bidra med i undervisningen. De tror inte heller att lärarna trivs i biblioteket utan skickar dit 
sina elever utan att själva gå med. De är också förvånade över att lärarna inte frågar trots att 
det är osäkra. Bibliotekarierna tror inte att lärarna tror att bibliotekarierna behöver veta vad 
som sägs under lektionerna, alltså de behöver inte vara delaktiga i allt som rör temaarbetet 
utan det är nog att hon/han finns i biblioteket (Limberg & Folkesson, 2002, s. 8). 
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 I Almeruds rapport märks ingen skillnad på skol- eller gymnasiebibliotekariers attityder eller 
problem. Som tidigare nämnts är man positiv till samarbete men att skolledning och lärare 
har för lite kunskap om vad biblioteket skulle kunna uträtta i undervisningen (Almerud, 2000, 
s. 49ff). För att råda bot på motsättningarna tycker bibliotekarierna att det i lärarutbildningen 
borde ingå biblioteksutbildning för att de båda yrkesgrupperna ska kunna sträva mot samma 
mål och utnyttja resurserna maximalt. ”Så länge vi inte får nya lärare med kunskaper om 
bibliotekens roll och resurser, kämpar vi i motvind.” (Almerud, 2000, s. 52). 
 
Bibliotekariernas egna uppfattningar om hur de uppfattas av lärarna framkommer i Catarina 
Haqvinssons & Camilla Kristerssons magisteruppsats där intervjuer med bibliotekarier gjorts. 
Där framkommer det att de flesta bibliotekarier ansåg att de arbetade som pedagoger när det 
gäller användarundervisningen, men inte sågs som pedagoger av lärare och skolledning. Det 
dem ansåg saknades är ”teorier och strategier för pedagogiskt arbete, lärares erfarenhet och 
kunskap, samt ett bra samarbete yrkeskårerna emellan”.  Formell behörighet i form av 
akademiska poäng i pedagogik och ett erkännande från lärarkåren om den pedagogiska 
kompetensen var också något man saknade (Haqvinsson & Kristersson, 2003, s. 65).  
 
Även Per Johansson, har, i sin studie ett liknande resonemang angående 
gymnasiebibliotekariernas uppfattning om sin relation till lärarna. Bibliotekarierna i hans 
studie anser att lärarna oftast inte ser dem som jämbördiga (som pedagoger) utan som en i 
övriga personalen. Bibliotekarierna upplever inte heller att lärarna känner till deras 
kompetens och att de har få möjligheter att visa detta vilket inte gynnar samarbetet mellan 
yrkesgrupperna (Johansson, 2003, s. 53). 
 
Bibliotekarierna i Jenny Löfkvists magisteruppsats ansåg att deras yrkesroll förändrats i och 
med den tekniska utvecklingen och att det medfört att deras status höjts bland lärarna och 
även bland allmänheten. Även forskningen bidrar till att förändra yrkesrollen genom att 
teoretiskt koppla nya arbetsuppgifter till bibliotekarierollen som till exempel att betona vikten 
av att bibliotekarien deltar i hela informationssökningsprocessen (Löfkvist, 2000, s. 55).   
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4. Teori 
 
Här beskriver vi den fenomenografiska ansatsen vilken vi valt som teori. Vi nämner något om 
dess ursprung och varför vi anser den vara relevant för vår studie. 
 
4.1 Fenomenografi 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva några gymnasielärares uppfattning om 
gymnasiebibliotekariens yrkesroll och betydelse i undervisningen. Det var viktigt för oss att 
välja en teori som stämde så väl överens med ämnet som möjligt och valet föll på den 
fenomenografiska ansatsen som är utarbetad och beprövad inom pedagogiken.  
 
Den fenomenografiska ansatsen, som är kvalitativ, innebär att man söker efter variationer i 
människors uppfattning av samma fenomen. Enligt Louise Limberg är det just detta som gör 
fenomenografin lämplig som alternativ inom B&I forskningen, vilken till stor del hittills har 
strävat efter att finna allmängiltiga och generella mönster (Limberg, 1998, s. 64f). Detta 
konstaterande talade för vår studie eftersom det är de olika gymnasielärarnas variationer av 
uppfattningar som vi är intresserade av.  
 
Fenomenografin som har utarbetats av Inom-gruppen på Institutionen för pedagogik vid 
Göteborgs universitet ledd av professor Ference Marton. Fenomenografi är varken en metod 
eller en teori utan kan ses som en ansats till ett sätt att formulera och hantera vissa 
forskningsfrågor (Marton, 2000, s. 146f). Den utarbetades huvudsakligen för att kunna lösa 
pedagogiska forskningsproblem men har senare använts även inom andra områden (Larsson, 
1986, s. 12f). Ansatsen innehåller ett antal teoretiska antaganden om ”kunskap, förändringar i 
kunskap och om den lärande människans förhållande till omvärlden”, antaganden som Inom-
gruppen ser som starkt förknippade med inlärning. Fenomenografin kan alltså förstås genom 
ett inlärningsperspektiv. Inom-gruppen ser på inlärning som en ”kvalitativ förändring” och 
därför används en kvalitativ analys i forskningen. I den kvalitativa analysen försöker man 
använda sig av de olika tolkningsmöjligheter en människa har för att på så vis bilda sig en 
uppfattning och förstå innebörder (Larsson, 1986, s. 22f).  Att fenomenografin har denna 
pedagogiska förankring var ännu ett skäl till att vi valde denna ansats eftersom vår studie har 
pedagogiska förtecken.    
 
Grundprincipen för fenomenografin är att ett fenomen erfars på ett begränsat antal sätt. 
Marton säger att målet för forskning inom fenomenografin är inriktat på relationer mellan 
människa och värld. Intresset riktas såväl mot människans erfarenhet som mot fenomenet 
(Limberg, 1998, s 67). Man skiljer på hur något är och hur något uppfattas. Det som 
beskriver hur något är kallar Marton för första ordningens perspektiv och handlar om rena 
beskrivningar av fakta. Beskrivningar om hur något uppfattas och som är aktuellt för vår 
studie kallas för andra ordningens perspektiv och betyder helt enkelt hur en person uppfattar 
sin omgivning. Det finns ingen uppfattning som är rätt eller fel utan det är uppfattningen i sig 
som är intressant (Larsson, 1986, s. 12).  
 
Sammanfattningsvis kan man alltså dela in fenomenografin i tre delar. Den första är att man 
utgår från den andra ordningens perspektiv där fokus ligger på hur människor uppfattar sin 
omgivning. Den andra delen består av de intervjuer som man gör med olika personer alltså en 
empirisk bas att stå på. I den tredje delen intresserar man sig för de olika variationer av 
uppfattningar som framkommer i intervjuerna. Det är uppfattningsnivån på det som sägs som 
är intressant och som beskrivs genom olika beskrivningskategorier (Larsson, 1986, s. 22). 
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Vi kommer att göra en kvalitativ analys utifrån ett begränsat antal intervjuer med 
gymnasielärare. Intervjuerna är kvalitativa, det vill säga att ett antal ingångsfrågor ställs som 
syftar till att leda till ett samtal om bibliotekariens yrkesroll och betydelse i undervisningen. 
Meningen med frågorna är att försöka komma åt informantens egen tolkning av frågan. Det 
innebär att jag som intervjuare ska försöka uppfatta informantens tolkning både genom det 
han/hon svarar och det som inte sägs, det vill säga sådant som kan vara outtalat eller 
underförstått. För att kunna göra detta måste man hela tiden formulera om frågorna och styra 
samtalet för att till slut kunna få svaret på frågan. Informanten ger ju svar på sin tolkning av 
frågan och det gäller att försöka tränga bakom det som sägs utan att göra feltolkningar 
(Larsson, 1986, s. 26). För att få fram så många olika uppfattningar som möjligt behövs ett 
relativt stort antal frågor. En del av frågorna berör inte direkt själva syftet utan är av mer 
allmän karaktär eftersom informantens uppfattning oftast inte kommer fram på den direkta 
frågan. 

Genom olika beskrivningskategorier vill vi visa på de variationer på uppfattningar om 
bibliotekariens roll i undervisningen sedd ur några gymnasielärares perspektiv, som 
framkommer i våra intervjuer. Marton säger 
 

Uppfattning står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver 
sägas eller som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för 
reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi samlat våra 
kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra resonemang. 
(Larsson, 1986, s. 31) 

 
För att få förståelse och komma åt likheter och skillnader i det insamlade materialet får man 
läsa och reflektera om och om igen för att försöka tränga bakom det som sagts. Det specifika 
för en uppfattning bildas genom att jämföra skillnader. Efter detta inledande arbete kan man 
börja urskilja de olika beskrivningskategorier som ska ligga till grund för analysen.  
Viktigt att tänka på är att man ska vara ”trogen utgångsmaterialet – intervjuerna”. (Larsson, 
1986, s. 31f). Meningen med studien är alltså att försöka bilda oss en så bra uppfattning som 
möjligt om situationen, det vill säga hur samverkan mellan skola och bibliotek uppfattas på 
några av våra gymnasieskolor i Sverige.   
 
Vilken nytta kan man då ha med den fenomneografiska ansatsen? Vilken avsikt har vi med 
vår uppsats? Nyttan av fenomenografi beror på inom vilket område studien görs. Inom det 
allmänpedagogiska området, till vilket vårt ämne hör, kan beskrivningen av variationer av 
olika uppfattningar betyda att man får en bättre förståelse för hur ett fenomen i samhället eller 
för vår del samspelet mellan gymnasiebibliotek och gymnasieskola uppfattas. Resultatet som 
framkommer kan, eftersom alternativa resonemang ofta ger upphov till nya tankar, också 
bidra till att en förändring kommer till stånd. Det viktiga blir då vilka olika uppfattningar som 
finns och inte antalet (Larsson, 1986, s. 24).  Kanske kan de resultat vi kommer fram till få 
bli en pusselbit som kan leda till någon förändring i samarbetet mellan gymnasielärare och 
gymnasiebibliotekarier och i slutändan komma eleverna till godo. 
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5. Metod 

Detta avsnitt beskriver vårt val av metod och vårt tillvägagångssätt vid urval av informanter. 
Vi beskriver också hur vi gick tillväga vid intervjuerna och sist nämner vi något om 
materialets tillförlitlighet 
 
5.1 Val av metod 
 
De flesta forskningsmetoder baseras på sunt förnuft och erfarenheter och görs under ett 
mångårigt vetenskapligt arbete (Larsson, 1986, s 5). Konsten att välja metod ligger i att 
skaffa sig kunskap om vilken metod som kan anses lämplig för det aktuella arbetet vilket  
Staffan Larsson, fil dr i pedagogik samt forskare inom vuxenutbildningsområdet, utrycker så 
här:  
 

God forskning karaktäriseras av att metoden väljs så att den blir ett 
smidigt verktyg för att få kunskap om det problem man valt. (Larsson, 
1986, s. 8f) 

 
Som nämnts tidigare är fenomenografin en kvalitativ metod. En kvalitativ metod innebär att 
man gestaltar något och talar om hur något är. Det specifika för den fenomenografiska 
ansatsen är att man i analysen vill ta reda på de olika sätt som ett fenomen uppfattas på för att 
sedan kunna beskriva olika typer av resonemang (Larsson, 1986, s. 20). Eftersom intervjuer 
utgör basen för det vetenskapliga arbetet inom fenomenografin har vi valt att göra ett antal 
kvalitativa intervjuer för att få reda på de olika uppfattningar som råder om bibliotekariens 
roll i undervisningen.  
 
Målet med att göra intervjuer är att uppnå en balans mellan antal informanter och storlek på 
insamlat material. Med ett alltför stort material riskerar analysen att bli ytlig och det 
framkommer inga nyheter, alltså inget som man inte visste förut. Detta beror på att man i 
brist på tid och ork inte kan bearbeta ett för stort material. Å andra sidan bör antalet 
informanter inte vara för lågt eftersom man som intervjuare vill få så många uppfattningar 
som möjligt. Risken att missa intressanta och viktiga uppfattningar om man har för litet antal 
informanter är stor och materialet kommer då också att brista i tillförlitlighet. Det idealiska 
antalet är alltså svårt att fastställa då det beror på vad som ska undersökas (Larsson, 1986, s. 
30f).  Pål Repstad, professor i religionssociologi, talar i sin bok Närhet och distans om att när 
det inte framkommer något nytt längre är antalet intervjuer tillräckligt (Repstad, 1999, s. 69).   
 
 
5.2 Beskrivning och urval av informanter 
 
När urvalet av informanter till en kvalitativ studie görs bör man inte förlita sig på ett 
slumpmässigt urval utan fokusera på att få så många olika personers uppfattningar som 
möjligt. Ett slumpmässigt urval passar bäst om man vill dra generella slutsatser. Genom att 
medvetet välja ut ett representativt antal informanter, alltså ett så brett urval som möjligt, är 
chansen störst att man kan spegla flera olika uppfattningar (Larsson, 1986, s. 29).  
 
Vi tolkade ”ett så brett urval som möjligt” som att välja ut flera olika skolor och kommuner. 
Från början var vi osäkra på hur många som var lämpligt att intervjua, men bestämde oss 
sedan för att välja ut tio stycken plus en lärare för en provintervju. Vi ville inte ha 
nyutexaminerade lärare eftersom vi läst i senare magisteruppsatser, skrivna inom B& I, att 
man i utbildningen knappt berör samarbetet med biblioteket. Vi utgick från att lärare med 
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många år inom yrket troligen har mer kontakt med biblioteket än en nyutexaminerad. Urvalet 
av informanter har gjorts på olika sätt. Några kände vi till sedan tidigare och några valdes ut 
genom att vi tittade på deras presentationer på skolans hemsida, andra fick vi kontakt med 
genom lärare vi kände. Alla våra informanter arbetar på gymnasieskolor i fem olika 
kommuner i landet. Alla är kvinnor och undervisar i svenska och/eller SO-ämnen förutom en 
lärare som har NO-ämnen. Att det blev just lärare i svenska och SO beror på att vi ville ha 
sådana ämnen där samarbete med biblioteket förekommer i någon form. Utifrån egna 
erfarenheter visste vi att till exempel matematik är ett ämne som av tradition sällan utnyttjar 
biblioteket. Den enda NO-läraren valdes på grund av att hennes skola har rykte om sig att ha 
kommit långt i samarbetet med biblioteket. Att det blev enbart kvinnor däremot var inte 
medvetet utan först något vi noterade efteråt. I och för sig är det inte så konstigt att det blev 
kvinnor eftersom läraryrket är kvinnodominerat och speciellt inom kärnämnena svenska och 
SO-ämnen. Vi har emellertid svårt att spekulera i om resultatet hade blivit annorlunda om vi 
hade haft manliga informanter.  
 
Vårt medvetna val bestod i valet av gymnasier, lärare och kommuner. Som ovan nämnts 
kände vi till ett gymnasium som hade kommit långt i samarbete med gymnasiebiblioteket. 
Därför tog vi kontakt med en lärare som arbetade där. Två andra gymnasier visste vi, genom 
litteraturen, hade varit med i ett projekt som handlade om att skapa modellbibliotek i Örebro 
län. På dessa båda gymnasier fick vi en respektive tre informanter. I valet av kommuner föll 
det sig naturligt att även välja våra två hemkommuner och på de gymnasierna fördelade sig 
informanterna på två lärare på ett gymnasium i den mindre kommunen och två lärare på två 
olika gymnasier i den största kommunen. de andra tre genom  kontakter. Eftersom en tackade 
nej, blev det totalt nio informanter fördelade på sex gymnasieskolor i fem kommuner.   
 
Vi tog kontakt med våra informanter genom personlig kontakt eller via mail och telefon och 
alla sätten fungerade bra. Vid den första kontakten fick samtliga informanter en kort 
presentation av oss samt en beskrivning av syfte och uppsatsens innehåll. Vi informerade 
dem om att intervjun skulle spelas in på band och garanterade att materialet enbart ska 
användas av oss och att de ska få vara anonyma. Enligt Repstad har bandinspelningar många 
fördelar eftersom man kan lyssna många gånger och uppfatta nyanser som annars faller bort. 
Vissa informanter är dock ”allergiska” mot bandinspelningar och det måste man som 
intervjuare respektera och antingen avstå från intervjun eller istället föra anteckningar. Det 
kan också vara så att informanten talar om saker efter att bandspelaren stängts av som 
han/hon inte vill ska komma med, något som man också måste acceptera (Repstad, 1999, s. 
72).  
 
Ett problem var att det geografiska avståndet till fyra av informanterna var alltför stort för att 
kunna göra en personlig intervju. Vi kände ändå att deras uppfattningar kunde ge vårt arbete 
en extra dimension och därför ville vi inte utesluta dem från vår intervjulista. Lösningen fick 
bli att göra en bandupptagning via telefon. Vi är medvetna om att metoden inte är den bästa 
eftersom gester och ansiktsuttryck går förlorade.  
 
Vi är positivt överraskade av det gensvar vi fått från våra informanter, samtliga vi frågat 
utom en har tackat ja direkt och visat ett stort intresse för vår studie. Den som tackade nej 
utbrast direkt: ”Ja men jag vet inget om bibliotekarier.” När vi då mer ingående förklarade för 
henne att vi bara var intresserade av hennes uppfattning om bibliotekariens roll, gick hon med 
på att ställa upp. Tyvärr ringde hon några dagar före vårt möte och lämnade återbud. Som 
skäl angav hon att hon var fullt upptagen med en lärarkandidat och att hennes uppfattning 
inte var representativ för lärarkåren. Hon hade uppenbarligen missuppfattat vårt syfte och 



  

38   

trodde att hennes uppfattning skulle ligga till grund för en generalisering. Det hade varit 
intressant att intervjua henne för samtidigt som hon sa att hon inte visste något om 
bibliotekarien, berättade hon att de skulle lägga ner skolans bibliotek i besparingssyfte, något 
som hon var väldigt upprörd över. Genom ovanstående uttrycker hon ändå en uppfattning om 
bibliotekarien som hon inte är medveten om eftersom den inte varit föremål för reflektion hos 
henne.  
 
5.3 Intervjufrågorna och tillvägagångssätt  
 
Våra intervjufrågor, som är öppna, syftar till att leda till ett samtal om ämnet, vilket betyder 
att ingen intervju blir den andra lik. Detta stämmer väl överens med fenomenografins syfte 
med kvalitativa intervjuer som är att man genom en kvalitativ intervju kan tolka hur 
informanten uppfattar omvärlden (Larsson, 1986, s. 27f). Frågorna gjordes utifrån en 
checklista på sju olika teman (se bilaga med intervjufrågor) som vi ansåg vara viktiga för 
studien. Larsson poängterar vikten av att ha övergripande teman för att inte missa någon 
viktig aspekt i intervjun (Larsson, 1986, s. 27). Frågorna formulerades sedan och en 
provintervju gjordes. Vid provintervjun kändes det inte som om frågorna hängde ihop och 
därför gjorde vi en omarbetning och omplacering av vissa frågor som sedan fungerade bättre. 
Alla informanter har svarat på samma version av frågorna.  
 
Vi har intervjuat våra informanter var för sig beroende på att vi bor i olika kommuner. Vi 
inser de fördelar som finns med att vara två vid intervjun eftersom man då kan göra fler 
iakttagelser men samtidigt menar vi att intervjun kan göras mer personlig och informanten 
kan känna sig mer bekväm om man är ensam. Möjligheten att fler viktiga uppfattningar kan 
komma fram, vilka kan ha stor betydelse för analysen, ökar om man lyckas med detta.   
Det finns enligt Repstad både för- och nackdelar med att vara ensam vid intervjun. Fler än två 
intervjuare är inte att rekommendera eftersom informanten då kan känna sig i underläge och 
inte kunna svara på frågorna på det sätt som tänkts. Att vara två ger samtidigt möjlighet att 
efteråt diskutera upplevelsen av intervjun på två sätt (Repstad, 1999, s. 84f).  
 
När intervjuerna är klara kommer nästa fas i arbetet nämligen att skriva ut, läsa och reflektera 
över materialet. Detta är en fas som beskrivs av Larsson som en process där man under en tid 
ständigt bearbetar och reflekterar över materialet det vill säga att för att ”komma in i arbetet” 
krävs att man i stort sett under hela sin vakna tid tänker och reflekterar över det (Larsson, 
1986, s. 36). I fenomenografiska studier använder man sig ofta av citat för att hjälpa läsaren 
att förstå innebörden av fenomenet som analyseras. Citaten gör det möjligt att visa på likheter 
och skillnader och man kan genom citaten fördjupa förståelsen för fenomenet i fråga 
(Larsson, 1986, s 39). 
 
Att analysera sitt material är ett måste när man arbetar kvalitativt ”eftersom tolkningsarbetet 
är centralt för undersökningens trovärdighet”. Inom fenomenografin delar man vanligtvis in 
materialet i kategorier och man försöker hitta och beskriva variationerna på ett fenomen 
utifrån dessa kategorier. Angela Zetterlund, verksam vid högskolan i Borås, presenterar en 
analysmodell som består av fyra etapper. 
 

1. Man skriver ut hela intervjusvaren som delas upp i kategorisystem. 
2. Man söker efter likheter i de olika uppfattningarna. 
3. Man söker efter att få fram en bild som visar de olika uppfattningarnas kvalitativa 

skillnader och variationer. 
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4. Man söker efter orsaker och mönster till varför variationerna finns (Zetterlund, 1997, 
s. 91f).  

Viktigt är att när man analyserar och tolkar sitt material ska tolkningen som görs av 
begreppen vara så nära det empiriska materialet som det går. Man bör reflektera över sitt 
resultat genom att jämföra med andra forskningsresultat.  
 
5.4 Provintervju 
 
När vi hade satt ihop våra frågor, ville vi testa dem på någon, vilket visade sig vara ett klokt 
beslut. Vi sökte upp en lärare i bekantskapskretsen som på grund av sin bakgrund inte är 
representativ för vår målgrupp. Hon är utbildad gymnasielärare och har stor erfarenhet av 
ungdomsgymnasiet men har de senaste 12 åren jobbat inom KomVux och nyligen börjat 
jobba på högstadiet. Dock visste vi att hon, vilket var viktigt, hade någon uppfattning om 
gymnasiebibliotekarien. 

 
Frågorna kändes krystade, de föll sig inte naturligt och under intervjuns gång  
koncentrerade sig intervjuaren mer på att försöka förbereda snygga övergångar till de  
nerskrivna följdfrågorna istället för att lyssna uppmärksamt på informanten. Inte blev det 
bättre av att informanten började undervisa intervjuaren i intervjuteknik. 
 
Efter den lärdomen skrev vi om frågorna i ett försök att få dem att hänga ihop. Vi beslutade 
att inleda intervjun rent allmänt om gymnasiebibliotek, gymnasiebibliotekarie och samarbete 
för att successivt strama åt det. Dessutom funderade vi om det fanns frågor som eventuellt 
inte skulle leda någonstans och i så fall ha alternativa frågor i beredskap (se fråga 5 i 
intervjubilagan).   
 
5.5 Materialets tillförlitlighet 
 
Genom att vi medvetet valt ut sex olika skolor i fem olika kommuner vilka alla är av olika 
storlek anser vi att vi fått ett förhållandevis brett material och att det stärker tillförlitligheten. 
Informanterna är dessutom noggrant utvalda för att få ett så brett urval som möjligt även om 
det varit omöjligt att ta hänsyn till alla tänkbara aspekter såsom kön, tjänstgöringstid med 
mera. Materialets tillförlitlighet har kunnat påverkas av att några intervjuer spelades in på 
band via telefon. Vi är medvetna om bristerna i detta tillvägagångssätt men vi anser att vi fick 
fram relevanta och intressanta uppgifter av dessa informanter och tror därmed inte att det 
påverkat resultatet nämnvärt.   
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6. Redovisning av analysresultat  
 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för vår analys och vilka resultat vi fått fram via våra 
kvalitativa intervjuer. Vi kommer också att redogöra för analysens indelning i olika begrepp 
och kategorier och hur vi kommit fram till dessa. Sist i kapitlet gör vi en sammanfattning av 
resultatet.  
 
6.1 Presentation av informanterna 
 
Våra informanter är mellan 40 och 60 år och samtliga har lång tjänstgöringstid som lärare 
inom sina respektive ämnen. På alla skolor som deltar i studien finns det ett blandat utbud av 
praktiska och teoretiska program.   
 
Julia är lärare i svenska och tyska på ett stort gymnasium med cirka 1850 elever.  
Greta är lärare i matematik och fysik på en skola med cirka 1600 elever.  
Klara arbetar som språklärare (svenska, svenska 2 och engelska) på ett gymnasium med cirka 
800 elever.  
Hedvig, Ester, och Beda undervisar i språk och SO - ämnen på ett mindre gymnasium med 
cirka 500 elever.  
Inga är lärare i svenska och historia på en skola med cirka 900 elever 
Dora undervisar i religion och svenska och Ada undervisar i samhällskunskap och psykologi 
på ett stort gymnasium med cirka 2000 elever. 
 
6.2 Analysens indelning 
 
Enligt Staffan Larsson innebär analysen att läsa intervjuerna noggrant och göra tolkningar 
och av dessa utläsa vilka uppfattningar som finns. Man kan komma fram till variationer av 
uppfattningar genom att göra jämförelser mellan likheter och skillnader (Larsson, 1986, s. 
31).  

Det är genom att jämföra skillnader som en uppfattning får gestalt  
genom kontrasten till andra uppfattningar ser man det 
karakteristiska för en uppfattning. (Larsson, 1986, s. 31) 

 
Det är viktigt att vara trogen ursprungsmaterialet det vill säga intervjuerna. Först formuleras 
fenomenet som sedan i sin tur delas in i olika kategorier beroende på hur man tolkat 
intervjusvaren. Utsagan ska bedömas utifrån i vilket sammanhang den befinner sig det vill 
säga, i vårt fall, vilken utgångspunkt har vår informant på den aktuella skolan. Man ska 
försöka komma åt det underförstådda i svaren och förstå informantens resonemang bakom 
(Larsson, 1986, s. 32).  
 
För att analysen ska bli så trovärdig som möjligt krävs att man tolkar innebörden i 
intervjuerna på ett sätt som är rimligt, det vill säga analysen ska belysa de tolkningar man 
gjort av materialet och inte spegla vår egen uppfattning om ämnet. Forskarens uppgift, säger 
Larsson, är att som ett sista led i arbetet fördela de olika intervjusvaren i olika kategorisystem 
för att därefter kunna göra rimliga tolkningar (Larsson, 1986, s. 38).   

Vår analys innebär att fenomenografiskt undersöka olika variationer av gymnasielärares 
uppfattningar om bibliotekariens roll. I de kvalitativa intervjuerna har vi försökt att få fram 
dessa uppfattningar genom att ställa frågor som berör bibliotekariens olika roller/uppgifter i 
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skolbiblioteket för att på så vis kunna identifiera de fenomen som var mest lämpliga att 
undersöka.  

Vår indelning har gjorts utifrån de frågor vi ställt till informanterna. Svaren har sedan efter 
noggrann genomläsning placerats in under tre olika fenomen vilka framträdde tydligt under 
granskningen. De fenomen vilka vi valt att belysa är uppfattningar om vilka faktorer som 
påverkar samarbetet på skolorna, lärarnas uppfattning om begreppet informationskompetens 
och deras uppfattning om yrkesrollen. Dessa tre fenomen har sedan ytterligare delats upp i 
olika kategorier. Vår kategoriindelning består av de svar som behandlar samma fenomen. När 
vi sedan gjort tolkningarna har vi genom att jämföra likheter och skillnader i svaren fått fram 
ett antal olika uppfattningar inom kategorin. Det är alltså svaren som beskriver samma 
fenomen som utgör skiljelinjen mellan kategorierna.  
 
Det är vanligt att man i fenomenografiska studier använder sig av citat ur intervjuerna för att 
på så sätt belysa innebörden i en tolkning. Ibland används två citat för att visa på till exempel 
ett motsatsförhållande inom kategorin men man ska dock inte ha med alltför många och långa 
citat eftersom de inte kan dölja en dåligt arbetad text (Larsson, 1986, s. 39). Vi har valt att 
använda oss av citat i texten eftersom det stämmer överens med den fenomenografiska 
ansatsen och att vi anser att det belyser de tolkningar vi gjort på ett bra sätt. I citaten har vi 
använt fingerade namn för att inte röja informanternas identitet. Ibland förekommer det delar 
av en mening med en prickad linje före eller mitt i citatet. Detta har vi gjort för att få med en 
viktig del i meningen och för att citatet inte ska bli för långt. Ibland förekommer det även 
hakparenteser vilka innehåller ett förtydligande från oss.  
 
6.3 Uppfattningar om vilka faktorer som påverkar samarbetet. 
 

Skolbiblioteket är skolans viktigaste plats. Förstå mig rätt, där får 
eleven fram fakta, där diskuterar elev och handledare processen, där 
finns kunniga medhjälpare kort sagt, där finns en intellektuell 
stimulans. (Beda) 

 
Att man önskar ett utökat samarbete mellan lärare och bibliotekarie gäller för samtliga av 
våra informanter oavsett hur man uppfattar bibliotekariens yrkesroll och kompetens. En del 
önskar att samarbetet ska bestå i att bibliotekarien är med i lärarlagen och planerar 
undervisningen medan andra vill se det fördjupade samarbetet i form av att man bättre 
utnyttjar bibliotekarien och biblioteket som resurs. Men enligt samtliga är ett tillfredställande 
samarbete beroende av vissa faktorer och utifrån informanternas utsagor har vi indelat dessa 
faktorer i 6 kategorier. 
 
A. Uppfattningar om tidens påverkan på samarbetet  

 
En uppfattning är att man från lärarnas sida inte har tid för att utveckla samarbetet med 
bibliotekarien. En lärare säger att om man bara hade mera tid skulle man kunna göra hur 
mycket som helst. Vår informant Dora berättar att deras bibliotekarie har haft kurser i 
ungdomslitteratur med lärarna, något som var mycket uppskattat men det har tyvärr varit ett 
bra tag sedan sist beroende på att ”lärarna inte har tid”.  
 
Men att det råder brist på tid betyder inte att den tiden som finns läggs på rätt saker. Tvärtom, 
anser informanterna, att tid slösas bort på så mycket ovidkommande. Man menar att som 
läget är i dagens skola finns det inget utrymme för planering med bibliotekarien eftersom den 
lilla tid som finns kvar måste läggas på lärarens egen planering av undervisningen. Man orkar 
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helt enkelt inte med ännu ett konfererande. Några lärare påpekar ändå att man skulle spara tid 
på att ta hjälp av bibliotekarien i planeringsstadiet eftersom man då kan få tips och 
infallsvinklar tidigt i arbetet.  
 

Vad man däremot kan säga är att vi har väldigt många olika 
sammanträden, jättemycket tid lägger vi på konferenser som ibland har 
överlevt sig själva de fyller inte sitt ändamål, många gånger slöseri med 
tid. (Dora)  
 
Det man vill ha tid till det är ju själva undervisningen. Så tiden är det 
största hindret. Att då planera med en till…(Ada) 

 
Å andra sidan skulle man ju spara mycket tid på ett samarbete därför att då 
slipper du att leta en massa själv och slippa grunna så där olustigt om hur 
ska jag göra? finns det material? och allt detta som tar jättemycket energi 
från lärare tror jag. (Dora) 

 
Men det framkommer också att även om det skulle finnas tid till att bibliotekarien är med i 
konferenser finns risken att tiden ägnas åt att diskutera sådant som inte är relevant för 
bibliotekarien på samma sätt som för läraren.  Detta innebär att bibliotekariens tid skulle 
slösas bort. 

...mycket pratar vi nu om ordningsfrågor, administrativa problem och såna 
saker, nästan ingen tid åt undervisning eller så. Bibliotekarien skulle ju 
inte ha tid att sitta, där det blir ett praktiskt problem. (Beda) 

 
Även om tid skulle finnas för gemensam planering skulle ändå samarbetet stupa på grund av 
schemaläggningen. Lektionerna består ofta av 60 minuters pass som ligger spridda över 
veckan. Detta hindrar bland annat mindre projektarbeten.  

 
Det är ju schemat…många gånger. Den skolan jag är på nu där är det ju 
två olika byggnader och om jag ska ta mig…alltså det kräver ju en 
planering om jag ska gå till biblioteket. Då måste…vi kan inte på ett 
lektionspass som är på 60 minuter först göra en genomgång av vad 
lektionen ska handla om och sedan gå till biblioteket. Det tar för mycket 
tid. (Julia) 
 

Dock ställer en av lärarna sina förhoppningar till att gymnasiereformen 2007 ska åtgärda 
detta dilemma, att de korta lektionspassen tas bort och slås ihop till längre pass.  
 
B. Uppfattningar om skolledningens påverkan på samarbetet 
 
De intervjuade lärarna upplever att bibliotekarien har skolledningens stöd och att hennes 
specifika kompetens tillvaratas. Vi har inte stött på någon uttalad kritik mot ledningen men 
graden av stöd och förståelse varierar från skola till skola  
 
Dora, som uttrycker att samarbetet mellan bibliotekarien och lärarna på hennes skola är 
ganska låg, säger att trots stöd från skolledningen, är ändå inte biblioteket och bibliotekarien 
riktigt integrerade i undervisningen. 
   

Stöd har de säkert, det tror jag. Många ser biblioteket som biblioteket och 
där är de och de är jättebra men de är kanske inte riktigt inlemmade i 
verksamheten i skolan alltid. Var och en sköter sitt, man tänker så. (Dora) 
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På en av skolorna där uppfattningen är att ett bra samarbete finns och där samarbetet bygger 
på ett ömsesidigt engagemang, där är skolledningen i hög grad delaktig i utvecklingsarbetet.   
Biblioteket ses på denna skola som en naturlig del av skolan och inte som en ”vid sidan om 
verksamhet”. Detta tyder på att ledningens inställning har stor betydelse för vilken roll 
skolbiblioteket får i skolan. 
 

Över huvudtaget hur en skola fungerar beror på skolledningen. Jag ser 
…om man har en rektor som har visioner och har en idé om åt vilket håll 
man ska utvecklas eller hur man ska göra…då fungerar skolan mycket 
bättre. (Greta) 

 
På en skola har man alltid haft utbildade bibliotekarier men de senaste 5 åren har 
bibliotekarien fått biblioteksassistenter som är lärare som måste omplaceras. 
Följande uttalande visar att skolledningens inställning till bibliotekarien och biblioteket 
påverkar samarbetet.  

  
...för många av dem som omplaceras är lärare som inte har klarat av att 
vara tillsammans med eleverna. Det är inte mycket lättare att sitta på ett 
bibliotek. Vår bibliotekarie är djupt bekymrad för de stannar tre till fyra 
månader och hon säger att hon inte orkar hålla på att lära upp nya hela 
tiden. Då är de kanske ointresserade av det och väldigt okunniga. Det drar 
ner lite. (Inga) 

 
På ett par skolor finns det biblioteksgrupper som ska arbeta för att stärka bibliotekets roll i 
skolan men det verkar som om arbetet kommer i skymundan för övriga arbetsuppgifter. Tid 
uppges vara anledningen till att gruppen inte ses så ofta. Detta tolkar vi som att 
biblioteksgruppens möten kanske inte har så hög prioritet hos skolledning och lärare och är 
ännu ett exempel på att inställningen är viktig.  

 
Det finns även en biblioteksgrupp som dock inte sammanträder särskilt 
ofta! (Hedvig) 

 
Julia, vars erfarenhet av samarbete med bibliotekarien inte är så goda, ger uppfattningen om 
att man genom en arbetsbeskrivning för bibliotekarien och eventuellt för läraren kan få till 
stånd ett samarbete. Hon uppfattar att problemet ligger i att bibliotekarien aldrig är den som 
uppsöker lärarna därför att hon/han inte ser något samröre med dem. 
 

Men det måste bygga på…dels är det ju så att då får man ha en 
arbetsbeskrivning på bibliotekarien och sen en arbetsbeskrivning kanske 
för läraren. Fast för läraren är det mer naturligt att använda…att gå till 
biblioteket än omvänt. Man måste se det som ett naturligt inslag att 
bibliotekarien går till lektioner och rör sig bland lärare inte minst. De 
tillhör ju administrationspersonalen…helt organisatoriskt. Så de sitter ju 
och dricker kaffe med kanslisterna. Men de borde ju vara…de ju ska vara 
bland lärarna. (Julia) 

 
En annan informant, Inga, bekräftar Julias uppfattning att om man ska få ett fungerande 
samarbete ska bibliotekarien ha en arbetsbeskrivning där man har klargjort de pedagogiska 
arbetsuppgifterna.  
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C. Uppfattningar om olika yrkestillhörigheters påverkan på samarbetet 
 
De flesta av lärarna säger att det inte finns någon skillnad i status mellan yrkesgrupperna. Det 
är i alla fall inget man går och funderar över. Tvärtom kan just det faktum att bibliotekarien 
tillhör en annan yrkesgrupp berika samarbetet. Lärarna är de som ställer frågorna eller hjälper 
eleverna att ställa frågor och bibliotekarien är den som hjälper eleverna att hitta svaren säger 
en informant som en förklaring på hur de båda yrkesgrupperna kan komplettera varandra. 
En informant anser att det inte finns några problem med samarbete om man bara har samma 
inställning, att det kan vara svårt att samarbeta med lärare också. Det beror alltså på 
personlighet och personkemi inte på yrkestillhörighet. 

 
…jag räknar dem som kollegor…(Greta) 
 
 [om olika yrkestillhörigheter försvårar samarbetet]Nej, egentligen inte. Inte 
om man har samma inställning. Det finns ju många lärare som har svårt att 
samarbeta med varandra. Det kan ju vara lättare att samarbeta med 
bibliotekarien än med filmläraren kanske…som i mitt fall. (Klara)  

 
Men en av informanterna menar att eftersom bibliotekarien och lärarna tillhör olika personalgrupper på 
skolan innebär det att bibliotekarien särskiljs och inte ses som en kollega.  
 

Julia: Man tillhör olika yrkesgrupper, bibliotekarien lyder ju rent 
organisatoriskt under rektorn och…det gör ju vaktmästarna och övrig 
personal…bibliotekarier är övrig personal.  
 
Intervjuaren : Ja, men lärare lyder ju också under rektorn! 
 
Julia: Ja, men alltså då har man närmaste personalchef, studierektorn, och 
man går på ett speciellt avtal och man har då akademisk utbildning och 
man är adjunkt, det har ju bibliotekarien också men man tillhör övrig 
personal. Då är det ju så…varenda over head  som läggs upp…ja  då är 
det hela tiden saker som skiljer. Ni börjar den 20 augusti och övrig 
personal börjar den 8 augusti…och sen är det avtalet som är klart för 
lärarna och för övrig personal så blir det klart om två veckor. De kommer 
tillsammans med SYO som också är en sådan grupp…som är övrig 
personal. (Julia)   

 
Detta får till följd att bibliotekarien ofta känner större samröre med den administrativa personalen och 
det visar sig bland annat genom att bibliotekarien fikar med dem istället för lärarna och därmed missas 
möjligheten till informella möten.  
 
 
D. Uppfattningar om hur bibliotekets storlek, placering och utrustning  
     påverkar samarbetet 
 
Man kan utläsa av informanternas svar att man uppfattar bibliotekets storlek och lokalisering 
som en viktig faktor för samarbetet. Det ska finnas möjlighet för eleverna att göra 
grupparbeten i biblioteket (alltså gott om studieutrymme) samt möjlighet att kunna sitta och 
läsa ostört. Öppettiderna ska vara väl tilltagna och bibliotekarien ska inte behöva stänga för 
att en klass har bokat tid. Om ett bibliotek har få elevplatser, innebär det att om en lärarledd 
klass behöver jobba i biblioteket, kan ingen annan elev eller lärare vara där och jobba. 
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Hos oss är det för få elevplatser också, det är för litet helt enkelt. För om 
de har en klass där som håller på med något så stänger de biblioteket och 
andra kan inte komma in då. (Dora) 

 
Det ska vara tillgängligt. Där ska finnas personal som i samarbete 
med undervisande lärare ska hjälpa elever att söka fakta etc. Där ska 
finnas möjlighet att studera i tyst miljö och att föra samtal i andra 
avdelningar. Biblioteket ska också vara välutrustat med avseende på 
såväl böcker, tidningar, tidskrifter som databaser. (Beda) 
 

En informant uppfattar att biblioteket har för få datorer, vilket innebär att de databaser som 
man kan söka i där blir för lite utnyttjade. 
 

…vi har speciella datasalar som vi arbetar i. Biblioteket har speciella 
datorer för artikelsök och databaser och så. På biblioteket finns inte så 
många datorer och dem använder vi när vi söker i biblioteket. Det är 
väldigt bra material där men man kanske använder det för lite. (Ada) 

 
Majoriteten av våra informanter hävdar att det är mycket viktigt att biblioteket är centralt 
placerad i skolan så att det verkligen blir skolans hjärta vilket man tror skulle gynna 
samarbetet. Å andra sidan har vi Greta som inte uppfattar att bibliotekets lokalisering har 
någon som helst menlig inverkan på samarbetet.  
 

Det är också en intressant grej att vårt skolbibliotek är tillsammans med 
folkbiblioteket. Man måste gå över gatan för att komma till biblioteket. 
Jag ser nu när eleverna kommer, niorna, de tittar på skolan och många 
blir förvånade. Jaha ni har inget bibliotek i skolan. Men det är väldigt 
nära och jag upplever inte att det är något för sig utan…en egen 
byggnad…fungerar det väldigt bra ändå. Det beror nog mer på 
samarbetet än på var biblioteket ligger. (Greta) 

 
Greta menar att det goda samarbetet beror på att ledningen satsat på samverkan med 
biblioteket. 

 
E. Uppfattningar om arbetssättens påverkan på samarbetet 
 
För att ett väl utvecklat samarbete ska fungera krävs andra arbetssätt, hävdar flera av våra 
informanter. En lärare uttrycker det så här: 

 
Jag tror att just det här nya arbetssättet som man ska ha…det ska vara 
individuellt…söka eget…då måste biblioteket ha en central roll, annars 
funkar det inte. (Klara) 

 
Man måste arbeta temainriktat med flera ämnen samtidigt, vilket automatiskt skulle leda till 
att bibliotekarien får fler uppgifter som rör själva undervisningen och även behöver delta i 
planeringen av temat.  

 
Ja, att man skulle slå ihop ämnen och läsa mer tema och blanda flera olika 
ämnen. Det skulle innebära att bibliotekarien skulle få väldigt mycket mer 
att göra i själva undervisningen. Men också att hon skulle vara med och 
planera för att få flyt i det. Det är ju arbetssättet det hänger på. Nu har vi 
ju våra små lektioner. (Dora) 
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Ja, fast när vi har våra projektveckor då ingår ju alla ämnen i stort sett. Då 
lägger man de veckorna och då ingår alla. (Klara) 
 

För att detta arbetssätt ska ge bästa resultat måste bibliotekarien delta i planeringen och 
samarbetet ske regelbundet och organiserat. På många skolor förekommer samarbete bara vid 
vissa tillfällen, när det passar, och det är inte självklart att samarbetet upprepas vid ett annat 
tillfälle, även om det fungerat bra vid ett tidigare tillfälle. 

 
Men att förändra arbetssätten och på det sättet få fram ett samarbete bottnar inte bara i att 
man ser biblioteket som en viktig del i elevens lärande utan som en lösning på nedskärningar 
av lärarledda lektioner:  

 
Det ska alltid vara öppet och det ska finnas datorer och det ska finnas 
personal, jag tycker verkligen att det ska vara ett centra för…speciellt 
nu när eleverna får färre och  färre lektioner och…(Klara) 

 
Men å andra sidan anser några av våra informanter att samarbetet med biblioteket bör ske på 
flera olika nivåer och att problembaserat lärande (PBL) inte nödvändigtvis behöver vara enda 
förutsättningen för samarbete.  
 

Det finns ju jättemycket service man kan få utan att arbeta 
problembaserat. Det finns massa olika sätt att undervisa på men det blir 
någon slags fokusering på bara just det problembaserade och allt annat är 
gammaldags, som förmedlingspedagogik, som jag anser aldrig blir 
omodernt. (Ada) 
 
Om man betonar ordet problem så kan man mycket väl arbeta 
problembaserat genom att till exempel ta reda på något om uppfinningar, 
innovationer till exempel cykeln. Då kan ju eleven använda sig av 
biblioteksböcker för att lösa uppgiften och plocka ihop material. Det 
kallar inte jag för problembaserat. Det handlar mer om ett arbete än ett 
problem och då är ju biblioteket verkligen en tillgång. (Dora) 

 
Man vill arbeta mer flexibelt med olika typer av undervisningsmetoder för att bättre kunna 
tillgodose den enskilde elevens behov eftersom en del elever har svårt att ta till sig den fria 
undervisningsform som PBL innebär.  
 
F. Uppfattningar om gymnasielärarens påverkan på samarbetet  
 
En uppfattning är att initiativ till samarbete bör komma från lärarna, att det ligger mer i 
lärarnas intresse än i bibliotekariens. Vår informant Ester säger:  
 

Vi som lärare är dåliga på att bjuda in bibliotekarien när vi lägger upp 
våra projekt och temaarbeten. Alla, inte minst eleverna, skulle tjäna på ett 
sådant samarbete. (Ester) 

 
Att samarbetsklimatet på flera skolor är dåligt visar uppfattningen om lärare inom vissa 
ämnen. Dessa lärare håller sig inom klassrummets fyra väggar där de jobbar enbart med 
läroboken. Detta utesluter ämnesövergripande arbetssätt och därmed omöjliggör ett 
samarbete med språk– och SO-lärare och i sin tur samarbetet med bibliotekarien. Dessa lärare 
är, enligt en informant, inte negativa till bibliotekarien men å andra sidan bryr de sig inte 
heller. En annan lärare säger om matematiklärarna:    
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De har ju sina matteböcker, de räknar ju sida upp och sida ner. (Ester)  

 
Greta, som själv är matte- och fysiklärare menar att vissa ämnen är så hårt styrda av 
kursplanen att det försvårar ett samarbete. Matematik är ett sådant ämne, ett färdighetsämne 
som måste undervisas enligt en viss ordning som inte kan rubbas.  
 

…som matten och fysiken…de styrs väldigt mycket av kursplanen...om 
jag  jämför med svenskan eller historian...där man kan fördjupa sig och 
bredda sig och kanske göra lite mindre eller utelämna lite saker…det kan 
jag inte göra i matte för matten bygger på varandra så jag kan inte hoppa 
över ett avsnitt och fördjupa oss i ett annat avsnitt…och speciellt i matten 
upplever jag det ofta så hektiskt att man ska hinna allting  snabbt, snabbt, 
så det blir massor med räknande istället för kanske…annat också. (Greta) 
 

En lärare beskriver skillnaden mellan olika kategorier av lärare så här:       
 

Läroböckerna är ju absolut inte kursen och i ett antal kurser så har vi ju 
inte längre läroböcker utan det är biblioteket. Att säga det till en fysik - 
och kemilärare det är omöjligt för de är…ser kursboken på ett helt annat 
sätt. (Inga) 
 
 

Emellertid delar inte Greta dessa uppfattningar. Vid frågan om hon tror att andra lärare delar 
hennes positiva uppfattning om bibliotekarien, svarar hon: 
 

Greta : Ja, de lärare jag har jobbat med…jag har jobbat i två olika 
arbetslag. Jag har jobbat med IT-data…fram till förra året. Då var det med 
helt andra lärare och en helt annan bibliotekarie. Jag byggde upp ett så bra 
samarbete  med henne att nu går jag till henne istället för att gå till henne 
som jag har nu. Jag tror att alla upplevde...de som jag känner…det är en 
väldigt stor skola så egentligen kanske jag inte kan uttala mig…men de 
som jag jobbat med tycker det… 
 
Intervjuaren: Jobbar yrkeslärarna så här också? De jobbar också 
problemorienterat ihop med biblioteket? 
 
Greta: Jag tror det men alla jobbar ju tillsammans så det gör de nog. Jag 
vet inte så mycket om det programmet. 

 
Eftersom man på Gretas skola är uppdelad på tre arbetslag där varje lärarlag har 
en bibliotekarie uppfattar hon att alla lärare oavsett vilket ämne man undervisar i 
har samma positiva inställning till bibliotekarien. 

 
6.4  Uppfattningar om begreppet informationskompetens  
 
En del av informanterna uppfattar informationskompetens som att ha en överblick över olika 
källor och att kunna söka relevant information medan andra svarar att informationskompetens 
även är att kunna granska och värdera materialet som hittats. Det råder delade uppfattningar 
om vad informationskompetens är vilket inte är så konstigt eftersom det är ett begrepp som 
används med olika innebörd även i den akademiska världen.   
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A. Lärarnas uppfattningar om begreppet informationskompetens  
 
Flera av de intervjuade tycker att informationskompetens är ett svårt begrepp att hantera, 
både vad det gäller dess innebörd och hur man undervisar om det. Några av informanterna 
svarar att informationskompetens är att välja ut den information som är viktigast, att ta sig 
fram i informationsdjungeln och att veta vilka källor som finns. 
 

Det vet jag faktiskt inte men jag antar att det är att man kan…att man har 
en överblick  så man vet hur man söker information, att man har en 
överblick över vilka vägar som finns. (Julia) 

 
Förmåga att plocka fram relevant lit teratur. (Ester) 

 
Några svarar att informationskompetens, förutom att söka information, även är att kritiskt 
granska och värdera källor. 
 

Jaa, vad innebär informationskompetens? Är det att hålla sig informerad 
eller? Att kunna sovra, att kunna ifrågasätta, ha koll på källor och sådana 
saker. Det är ju sådant vi jobbar mycket med eleverna, de ska ta reda på 
vem som skrivit, i vilket syfte osv. det är det som är det viktiga. (Ada)  

 
Hedvig beskriver informationskompetens på följande sätt: 
 

Med informationskompetens menar jag inte alls bara kunskaper att söka 
på Internet utan överhuvudtaget på bibliotek, i massmedier, litteratur osv. 
Som lärare i samhällskunskap och historia är detta något man sysslar med 
dagligen! Det Internet framför allt bidragit med är att man snabbt kan få 
färsk och mångsidig information men faran är ju att det är svårt att sovra, 
att man drunknar i information. (Hedvig) 

 
Två av lärarnas uppfattningar kontrasterar varandra: 
  

Men då är det…kanske…om man är en kompetent människa…ser man att…har lätt att 
välja ut de viktigaste delarna. (Greta) 
 
Att man kan hjälpa mig med att söka information böcker, tidskrifter, 
tidningar, allmänna handlingar och databaser…att ta sig fram i 
informationsdjungeln. (Beda) 

 
Den ena läraren uppfattar informationskompetens som något alla kan ha medan den andra 
uppfattar det som en kunskap någon annan har i syfte att hjälpa andra. 
 
B. Lärarnas uppfattningar om elevernas informationskompetens. 
 
Lärarnas uppfattning om informationskompetens framgår tydligare när de berättar om hur 
eleverna förhåller sig till allt informationsflöde. Hur de uttrycker sin uppfattning kring det 
tycker vi speglar deras egen uppfattning av begreppet.  
 
Nästan samtliga anser att eleverna är väldigt okritiska vid sökning på nätet och godtar vilka 
källor som helst. En informant säger att ungdomarnas rykte om att vara duktiga på datorer 
inte har med värdering av källor att göra utan påpekar vikten av att någon till exempel en 
bibliotekarie har dessa kunskaper och kan undervisa om det. Samma informant säger :  
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Det handlar om det vi var inne på här att man vet vilka källor man 
använder sig av och försöker bedöma tillförlitligheten, och att man 
använder många källor kring samma företeelse alltså en slags jämförelse 
bland olika källor. Vi är ju väldigt gammaldags här med gamla lärare. Jag 
tror att det här kommer att holkas ur på grund av alla nätkällor. Det finns 
en fara i detta. Ungdomar kan inte avgöra detta. (Dora) 

 
Ada, som undervisar i samhällskunskap, säger att eleverna söker mycket information själva 
men att hon märkt att de ofta är väldigt osäkra när de ska söka och att de behöver någon som 
vägleder dem.  
  

Jag har märkt att när eleverna ska söka känner man att de är osäkra, man 
måste hjälpa dem. De söker gärna rakt ut på nätet och så drunknar de nästan 
i träffar och vet inte vad de ska välja. Eller så lånar de tio böcker om samma 
sak och så vet de inte var de ska börja. Det är det man får hjälpa dem med, 
att strukturera upp…(Ada) 

 
Följande citat uttrycker en slags maktlöshet ur både elevers och lärares synvinkel när det 
gäller informationsflödet vilket i sin tur uttrycker behovet av undervisning i 
informationskompetens: 

 
Det är lätt att bara samla ihop material, utan att hinna läsa allt, det är lätt 
att tappa sugen. Eleverna drunknar ju i material. (Ada)  
 

När en annan lärare talar om sökningar på nätet menar hon att eftersom elevernas 
informationskompetens är så dålig vore det bättre att styra in dem på de böcker som finns 
tillgängliga i biblioteket och på de artikeldatabaser som bibliotekarien själv byggt upp på 
skolan. Hon säger också : 
 

I själva undervisningen så har ju en bibliotekarie mest med detta att på 
något vis tydliggöra att böcker innehåller fantastiskt mycket information 
som är egentligen mer lättillgängligt än att söka på nätet. Det går mycket, 
mycket snabbare, det är mycket mer tillförlitligt och det tycker jag är 
bibliotekariens allra främsta funktion i skolan, att visa detta för eleverna. 
Det är så behändigt, det finns lättillgängligt utan att du behöver sitta vid 
skärmen i många timmar och många gånger söka planlöst vilket tar 
väldigt lång tid. (Beda).  

 
Hon menar att man inte ska vara så fixerad vid Internet eftersom hon anser att 
böcker fortfarande har ett stort värde som informationskälla.  
 
C. Lärarnas uppfattningar om bibliotekariens betydelse för förmedling av kunskaper i 
informationskompetens  
 
De lärare som uttrycker att informationskompetens innebär att man söker relevant 
information tycker att de har tillräckliga kunskaper för att kunna hjälpa eleverna. En 
informant ändrar dock sin uppfattning om sin egen kompetens under sitt korta resonemang 
från att anse sig vara kompetent att vägleda eleverna till att uppfatta bibliotekarien som den 
mest lämpade till detta: 
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Jag tycker inte att man behöver lära sig mycket mer…jag tycker att jag 
har hyfsade …hyfsad överblick men å andra sidan …jag är ju amatör så  
jag känner ju bara till de vanliga sökmotorerna, jag vet vilka tidskrifter 
som finns…men om jag anstränger mig så kanske jag har det. Men i mitt 
dagliga arbete kan jag inte bara plocka fram dem och då är ju en 
bibliotekarie jättebra att ha tillgång till. (Julia) 
 

Däremot de som uppfattar att informationskompetens även innefattar att kritiskt granska och 
värdera källor anser att de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna vägleda eleverna. Ett 
par av informanterna säger att de litar på att bibliotekarien är informationskompetent och att 
hon/han kan hjälpa lärarna att vägleda eleverna. Dessa lärare anser att bibliotekarien har en 
viktig roll att spela här. 
 

Här…lutar jag mig mycket  på…alltså jag litar mycket mer på 
bibliotekarien . Så när jag känner…den biten känner jag att jag kan låta 
bibliotekarien ta. Att hon hjälper mig eller visar för eleverna…och på det 
sättet. Jag känner så att jag har lärt mig också mycket av dem. (Greta) 

 
De [ungdomarna] ser ju inte vad det är för typ av källa de har använt. Det 
kan vara en andra- eller tredjehandskälla det reagerar inte de för om de 
inte har fått lära sig detta. De kan sitta och hålla på med ex rasistiska 
källor där det står fullständigt horribla påståenden, men då köper de ju det 
eftersom det finns på nätet. Då måste ju bibliotekarie och informations-
personal få en jättestor betydelse i undervisningen. (Beda) 

 
Jag har över 30 års rutin. Allvarligt talat så är det ju inte helt lätt. Numera 
gäller det att få eleverna att inte bara gå in på Internet utan även att 
använda andra informationskällor, inte minst biblioteket. Förra året deltog 
jag med mitt arbetslag i ITIS-utbildningen (IT i skolan) och där gjorde vi 
ett projekt som bl.a. gick ut på att lära eleverna att kritiskt granska 
Internetkällor. Där lärde jag mig mycket själv också och det är ju så det 
är. Man måste hela tiden fortbilda sig på detta område. Jag tycker att jag 
kan vägleda eleverna hyfsat bra i varje fall när det gäller 
tillvägagångssättet. Svåra områden kan man ju hänvisa till bibliotekarien! 
(Hedvig) 
 

Ett exempel på vilken betydelse bibliotekarien har för eleverna när han/hon, istället för 
läraren, förmedlar hur man söker, sovrar och värderar källor på nätet, uttrycks så här: 

 
Vi hade en EC-klass här i tvåan och då hörde jag många elever som satt 
där och småsvor medan bibliotekarien ledde dem och för dem var det som 
helt nya världar som öppnade sig så de satt där och uttryckte sig positivt 
om att det fanns så mycket och att man kan hitta så bra grejer. Så då hade 
hon jättestor betydelse och det hade inte jag kunnat göra. (Beda) 

 
Beda har erfarit att det har betydelse för eleverna vem som håller i informationssökningen. 
 
6.5 Uppfattningar om bibliotekariens yrkesroll   
 
Informanterna anser att bibliotekariens roll förändrats mycket. Förr fanns bibliotekarien bara 
bakom disken. Numera är det bibliotekariens ansvar att ha en mer omfattande 
användarundervisning än tidigare trots att hon egentligen inte har formell behörighet att 
undervisa. Det är också viktigt att bibliotekarien kan hantera stress eftersom 
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arbetsuppgifterna ibland kräver att bibliotekarien snabbt kan ta fram information eller att det 
kommer en hel klass samtidigt till biblioteket och ska ha hjälp.  
 
I yrkesrollen ingår kompetensen och en mängd olika personliga egenskaper. Bibliotekariens 
kompetens värderas högt av alla informanter och det täcker flera områden. Informanternas 
uppfattning om vad det är för kompetens bibliotekarien har skiljer sig åt. Det är i huvudsak 
god kännedom om litteratur, oftast då skönlitteratur, och att vara bra på informationssökning 
man tänker på. 

 
Jag uppfattar att de har väldigt bra kompetens och kunskaper. En av våra 
bibliotekarier här är fullständigt otrolig. Har jobbat länge i yrket också. 
(Ada) 

 
Dels att de håller sig à jour med böcker som kommer ut och så…och sedan 
informationssökning då. (Klara) 

 
Bland flera av våra informanter fokuserar man på kunskap om litteratur. Vi tror att ett par av 
våra informanter fortfarande har bilden av att bibliotekarien kan sin litteraturhistoria och att 
hon ska kunna informera om den, det vill säga någon form av bokprat. 

 
Just facklitteratur och även skönlitteratur det efterlyser jag. Att kunna 
använda skönlitteraturen i undervisningen, det är mycket som man inte 
hinner läsa själv, för ofta är det så här att man läser mycket facklitteratur i 
de här ämnena, och saknar tiden, man kanske kan komplettera varandra 
där. (Ada) 
 
Jaa, oftast är ju bibliotekarier jätteduktiga på litteratur. Så om det 
finns…ja, de skulle ju kunna gå in och berätta om en speciell författare om 
det någon som är in…eller har skrivit en uppsats till exempel om 
Steinbeck så skulle man kunna använda dem som sakkunskap…om man 
läser litteratur. (Julia) 

 
En lärare uppfattar att bibliotekariernas kunskap om de tekniska och naturvetenskapliga 
ämnena ofta är dålig och att det kan vara en anledning till att lärare och elever på natur- och 
teknikprogrammen inte anser det vara någon idé att fråga bibliotekarien eller gå till 
biblioteket.  
 

Kompetensen kan kanske ibland märkas på skolbiblioteket som kunskap 
om naturvetenskap och tekniska böcker, ofta sådant som killarna är 
intresserade av, där kan nog finnas lite luckor. Det är ju fullständigt 
omöjligt att kunna allt. Jag har förstått ibland att vissa killar som har 
teknikintresse inte tycker att de får mycket hjälp och jag kan ju inte hjälpa 
dem, så jag säger inget om det. Men där saknas nog en del i 
kompetensen.(Beda) 

 
Två av lärarna uppfattar informationssökning som den viktigaste kompetensen. Det beror på, 
anser vi, att det ofta är den biten man behöver hjälp med och att det då känns tryggt att vända 
sig till bibliotekarien som de vet har goda kunskaper inom detta område. 
 

En mycket stor kompetens när det gäller att söka information.(Ester) 
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Att hon har lätt att hitta information. Det är de duktiga på, det är helt klart. 
När jag frågar något så vet de alltid vart man ska gå, var man ska börja. Så 
…ja, de är väldigt duktiga att leta och hitta information. (Greta) 

 
Men det är de personliga egenskaperna som, enligt våra informanter, uppfattas oerhört 
viktiga för hur arbetet i skolbiblioteket fungerar eftersom de är minst lika viktiga som den 
formella kompetensen. En bibliotekarie ska vara vänlig, tålamodig, samarbetsvillig, 
initiativrik, effektiv, ordentlig, utåtriktad, nyfiken, stresstålig och flexibel i sitt sätt att arbeta 
gärna kombinerat med ett tekniskt kunnande för att lätt kunna fixa krånglande datorer och 
skrivare med mera.  
 

Det hänger väldigt mycket på dem själva. Alltså det finns ju en respekt 
för den kunskap som en bibliotekarie har. Men det är ju också så att 
bibliotekarien måste upp till bevis och inte bara dra sig in i sitt hörne. 
(Klara)  

 
Sen är det personalen också. Nu vet man att…nu är hon där då vet  
man att då löser sig det mesta. Annars, oj!! nu är hon där och jag har 
inte bokat och så får man inte göra.(Ada) 
 

Innebörden av den yrkesrollen uppfattas av de olika informanterna som att plocka fram 
material, ha referenssamtal, bokprata, undervisa och informera användare. Vi har utifrån 
dessa innebörder fått fram fyra kategorier på hur bibliotekarien uppfattas i sin yrkesroll. 
 
A. Uppfattningar om bibliotekarien som servitris  
 
Att bibliotekarien ska ha servicekänsla tillsammans med ett professionellt bemötande 
gentemot elever och lärare nämns som två av de viktigaste egenskaperna av informanterna  
 

Personliga egenskaper är väl det här med bemötande och tålamod, det är 
ju ett serviceyrke, precis som läraryrket och man ska serva. Man kanske 
får fråga tio gånger hur man söker på t ex ”Artikelsök”, även om vi får 
genomgångar och eleverna får en genomgång i ettan, men de kan ju inte 
det ändå. Man måste hålla på regelbundet. (Ada) 

 
En vanlig form av samarbete verkar vara att läraren kontaktar bibliotekarien när det är dags 
att plocka fram material, det vill säga efter att planeringen är gjord, och då ber om hjälp.  

 
 Vi vänder oss ofta till henne när vi har speciella önskemål om material. 
(Hedvig)  

 
Ett par av lärarna säger att de har en känsla av att vissa bibliotekarier är ”lite avigt inställda” 
och tror att det beror på att hon (bibliotekarien) är rädd för att bli utnyttjad av lärarna. Vi 
tolkar detta som att bibliotekarien inte vill hamna i servitrisrollen, vilken innebär att serva 
lärarna med material när det passar dem. Detta kan i sin tur bottna i en alltför stor arbetsbörda 
med för många arbetsuppgifter vilket gör att bibliotekarien kan känna sig splittrad i sitt 
arbete. Det kan också bero på frustration och en vilja att betraktas som jämställd med lärarna 
i undervisningen.  
 

men jag får en känsla av att de är lite avigt inställda. De är rädda att 
bli utnyttjade…av lärarna…har jag en känsla av. (Julia) 
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Om de vill, det är ju många som känner att de inte vill gå in där, tror jag 
…för ren undervisning kan de väl inte vara så intresserade av. Men… 
mycket väl att de finns som resurspersoner som jag sa innan inför ett arbete. 
Och passar det så är det väl bara en tillgång om en bibliotekarie är med i ett 
arbetslag. (Julia) 

 
Julia ställer sig frågande till om bibliotekarier är intresserade av att ha ren undervisning och menar att 
bibliotekarier mycket väl skulle kunna vara resurspersoner inför ett arbete. 
 
B. Uppfattningar om bibliotekarien som ordningsvakt 
 
Flera av lärarna säger att det är speciellt att arbeta på skolbibliotek eftersom det krävs att man 
tycker om att arbeta med ungdomar. Det räcker inte att bara ha formell kompetens utan man 
bör även kunna hantera situationer som uppstår, som till exempel att ungdomarna är osäkra 
och inte vågar fråga eller att de uppträder störande.  

 
En gymnasiebiblio tekarie måste gilla ungdomar och måste också inse att 
det inte är som att jobba på ett vanligt bibliotek!…ibland tycker hon att vi 
kunde hjälpa till mera med ordningen i biblioteket. (Hedvig) 

 
Bibliotekariens sätt att vara kan skrämma eleverna så att de inte vågar fråga, elever är väldigt 
känsliga säger ett par av lärarna som vi intervjuat. Exempel på det är att eleverna ofta tror att 
de efter genomgången i årskurs ett förväntas kunna söka information själva i biblioteket, 
vilket inte alls är meningen med genomgången utan enbart menat som en introduktion.  

 
Eleverna tar det personligt om bibliotekarien verkar ha mycket att göra, och 
man är ofta osäker i den åldern. Det får man som bibliotekarie tänka på att 
vara jätteprofessionell där, men elever är så känsliga, det kan räcka med en 
suck som gör att de tror att de är besvärliga. (Ada) 
 

Eleverna, tror en informant, kan ibland se bibliotekarien som en ganska tråkig och fyrkantig 
person som jagar dem med påminnelselappar. Det är viktigt att hon kan bemöta eleverna på 
rätt sätt, säger hon, men å andra sidan är det ganska tids- och energikrävande att jaga elever 
med påminnelser och bibliotekarien kanske anser att tiden kunde utnyttjas bättre. 

 
Det gäller att ta elever på rätt sätt. Jag tror att de tycker ibland att 
bibliotekarien är lite fyrkantig, vass och lite polis, man ska vara tyst, jagar 
dem med lappar för att lämna tillbaka böcker. Så där har ju bibliotekarien 
inte någon rolig roll. (Doris) 

 
Att biblioteket ligger i källaren eller i en annan byggnad och inte i centrum av skolan 
uppfattas som en hämmande faktor för samarbete. Men även när man planerar en flytt av 
biblioteket i syfte att de ska bli hjärtat i skolan uppstår andra hämmande faktorer. Doris 
berättar att man på hennes skola hade planerat att vid den kommande ombyggnaden skulle 
biblioteket placeras i anslutning till elevutrymmena för att lättare nå eleverna. Men det verkar 
falla på att man inte vill riskera att biblioteket förvandlas till ett slags uppehållsrum för 
ungdomarna. 

Det hade varit idealiskt alltså att man hade givit biblioteket en självklar plats 
men jag tror att det hade att göra med att man har bekymmer med att man 
vill ha ordning och lugn och ro i biblioteket och det blir det kanske inte om 
det används mer som uppehållsrum. (Doris) 
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Ada menar att i ämnen som samhällskunskap bygger undervisningen ofta på aktuella 
händelser och om möjligheten att använda biblioteket vid behov är begränsad kan lärarens 
spontanitet i undervisningen bli hämmad. Detta tyder på att det är personalen på biblioteket 
som bestämmer reglerna och inte ens släpper in en ensam lärare, vilket inte direkt gynnar 
samarbetsklimatet. Samma informant talar också om att biblioteket är för litet och att det kan 
vara orsaken till de bokningsregler som finns idag.  

 
Ibland kan man uppleva, när man har samhällskunskap, det händer ju saker 
hela tiden, man har olika nyhetsredovisningar så kanske man behöver ha tag 
på något i biblioteket, då kommer man inte in där för att det är bokat redan. 
Då kan man känna att det är lite väl styrt. (Ada) 

 
Om bibliotekarien är trevlig och lätt att samarbeta med har hon/han högre status hos lärarna 
än om hon/han ”bara sitter bakom disken” och vaktar sitt revir. 
 

På den tidigare skolan jag jobbade där det fanns ett bibliotek och en 
bibliotekarie där fanns alltid denna…känsla av…lite revirtänkande. 
(Klara) 
 

Julia berättar hur det var när hon var ny på skolan och besökte biblioteket: 
 

Så sedan satte jag mig där för att söka på Internet. Och då…fick jag 
…inget välkomnande där utan då undrade hon…vad var det…nej, man 
fick inte…de får inte gå ut och söka hur som helst,  jag tror det finns vissa 
restriktioner där. Utan man skulle ha ett logg in…alltså det var ungefär 
som om jag inkräktade där. Att jag gick in och tog för mig av datorn utan 
att säga någonting. (Julia) 

 
En vanlig uppfattning verkar vara att bibliotekarien uppskattas för de kunskaper hon/han har 
och utifrån de insatser de gör men de personliga egenskaperna spelar en viktig roll i 
sammanhanget. 
 
C. Uppfattningar om bibliotekarien som lärare  
 
Några av våra informanter anser att bibliotekarien redan har en pedagogisk roll på skolan. En 
av dem uppskattar bibliotekarien för de kunskaper hon har och anser att bibliotekarien är 
duktig på att förmedla dem. En annan uppfattar att bibliotekarien även har stor betydelse för  
eleven när det gäller att ge tips eller söka material vid enskilda arbeten. 
 

Gymnasiebibliotekarier måste vara pedagoger antingen dom vill eller inte! 
Hos oss har bibliotekarien länge haft en sådan roll, dels i början av varje 
läsår då årskurs ett får en bibliotekslektion, dels när elever ber om hjälp 
med material. (Hedvig) 
 
De har ju en pedagogisk roll.  Genom att de ska hjälpa elever att 
liksom…peppa elever kanske…och sådana elever som inte vill läsa 
böcker försöka att peppa dem och försöka hitta rätt, hitta talböcker 
kanske. På så sätt måste de ju vara lite pedagogiska. (Klara) 
 
Sen har hon ju också stor betydelse när eleverna håller på med enskilda 
arbeten. För då kan ju hon tala om var man kanske kan hitta bra 
information och också tipsa med alternativt ämne som det kanske finns 
mer att hitta kring och så. (Dora) 
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En av informanterna uppfattar bibliotekariens roll som att framför allt delge sina goda 
ämneskunskaper till andra människor. Bibliotekariers kompetens ligger dels i utbildningen 
och dels i att en del bibliotekarier utvecklar ett pedagogiskt förhållningssätt med åren vilket 
naturligtvis beror på ett intresse i att undervisa. 

 
Ja alltså det är att hon har utbildningen. Sedan är hon då så pass 
gammal att hon har rutin och det gör en del alltså. Sedan måste man 
också ha den där…det är kanske inte kompetens…men alltså att hon 
har tillräcklig fantasi att hitta alternativ. Det tycker jag är en sorts 
kompetens. (Inga) 

 
…en person som är intresserad av att delge andra människor sina 
kunskaper. Ett intresse för detta…Men också naturligtvis 
mycket…ämneskunskaper…intresse att delge, informera andra. 
(Julia) 

 
En av informanterna är tveksam till den pedagogiska rollen eftersom hon tror att 
det är praktiskt omöjligt för bibliotekarien att samarbeta fullt ut med många lärare 
och anser därför att servicefunktion är tillräckligt.  
 

Jag tror att det är…vi är så många så jag tror att det är väldigt svårt det är 
inte praktiskt genomförbart. Jag vet inte om det är nödvändigt. Som lärare 
kan man ju behöva viss hjälp ibland och då kan man komma och be 
bibliotekarien om den. Men jag tror inte att man ska krysta fram nåt sånt 
varje gång. Det vore ju förnämligt om det fungerade på det sättet, att man 
hade tillgång till en bibliotekarie varje gång man ska jobba med projekt 
osv. (Ada) 
 

Bibliotekarien ska, enligt informanterna informera om informationssökning och olika källor 
med mera inför projektarbete. Hon/han ska också kunna vara med och planera inför större 
temaarbeten och gärna delta aktivt i det arbetet. Men av citatet framgår det att det är upp till 
bibliotekarien att avgöra hur aktivt hon/han ska delta.  
 

Om vi har ett större…en hel temavecka, då sitter hon med när vi börjar 
planera olika…alltså vad som behövs… och efteråt går hon till biblioteket 
och plockar fram de böcker…och ibland kan de sitta med på 
redovisningen också. Vissa gör det…om man vill…så det är upp till 
bibliotekarien…om hon har tid och har intresse för det då har hon 
möjlighet. (Greta) 
 

Klara önskar att skolans bibliotekarie skulle vara mer delaktig i planering av 
projekt för det skulle underlätta för samtliga parter; för bibliotekarien, för lärarna 
och inte minst för eleverna. 
 

…då skulle bibliotekarien ha varit med när vi planerade det projektet och 
sett för det kommer ju elever som vill ha statistik och de vill ha olika 
sådana saker. Det är väldigt svårt för dem att veta när de kommer om de 
inte är insatta...De ger dem fel saker och så. (Klara) 

 
Bibliotekarien ska kunna hjälpa lärare vid behov med undervisning, säger en informant.  
Dora hade bjudit in en bibliotekarie till en klass för att bokprata.  
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 Det gick ju inte alls, det var riktigt misslyckat. Hon hade ju strålande 
kunskaper i beläsenhet och berättade väldigt livfullt och så om de olika 
böckerna. Men när hon kom in i klassrummet med alla de här killarna så 
blev hon som en föreläsare, väldigt tråkig. Eleverna tyckte att det var 
tråkigt så hon hade ingen chans alls, det gäller ju att välja situation och 
vara behjälplig lärarna men jag kan känna vad synd det blev om henne 
och vad fel det blev. Det var inte hennes fel utan det var situationen som 
var fel. Så där skulle man nog behöva lite pedagogisk utbildning. (Doris)   

 
Ovan citat visar exempel på en situation när utbildning i pedagogik hade varit lämplig. 
  
D. Uppfattningar om bibliotekarien som ensamvarg 
 
Flera av våra informanter säger att trots att de ser bibliotekarien som en jämställd 
medarbetare så ligger det henne/honom i fatet att hon/han är ensam i sin yrkesroll jämfört 
med lärarna som är den dominerande yrkesgruppen på en skola. Detta får lätt resultatet att 
bibliotekarien får svårt att hävda sig. Hennes särintressen blir helt enkelt överkörda. 

 
De är ju lite ensamvargar tror jag. Hon är en bibliotekarie och vi är många och 
ja…det är lite lätt att hon kommer bort. (Ester) 

 
Att hon är en ensam person…men vi kan inte ha fler bibliotekarier på en så pass liten 
skola. Det kan inte vara lätt att vara ensam. Men det är ju ingen sådär som har något 
emot henne. Jag tror säkert att hon känner att hon har ett gott stöd men det är ju ändå 
lite olika roller…ungefär som skolsköterskan, hon har ju också ensamroll. (Ester) 
 

Man får en känsla av att bibliotekarien, så att säga, har allas ögon på sig och det är inte lätt att 
leva upp till de förväntningar som ställs.  

 
Bibliotekarien är ju väldig t viktig…eftersom de är ensamma…om jag som 
svensklärare är dålig så finns det ju 19 andra som är bättre men det här är ju 
ett ensamyrke på det viset. Jag menar inte att det är ett ensamyrke över 
huvud taget men hennes roll som bibliotekarie är hon ensam. (Inga) 

 
Att bibliotekarien ofta arbetar ensam är ett stort hinder. I hans/hennes arbete ingår, enligt våra 
informanter en mängd olika uppgifter, vilket gör det svårt för henne/honom att gå ifrån. Alla 
arbetsuppgifter praktiska såväl som administrativa ska hinnas med av en person vilket är 
orimligt, säger en informant.  
 

Det som utgör ett hinder är att hon har administrativa uppgifter att ta hand 
om då det inte finns någon extrapersonal i biblioteket. Där har ”sparet” 
slagit hårt. (Beda) 
 

Det framkommer, via en informant, att en del av bibliotekarierna upplever kraven som stora 
och helt enkelt inte orkar med arbetsbördan beroende på att de oftast är ensamma i 
biblioteket. 

Vi har inte lyckats få vår bibliotekarie dit. En anledning till att hon tog 
tjänstledig hon kände sig allt pressad av de nya kraven och hon ville inte. 
(Klara) 

 
Klara ger en beskrivning av sin idealbibliotekarie: 
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Jag skulle vilja ha (skrattar) en bibliotekarie som är ganska utåtriktad 
och öppen och som gärna kommer ut i klasser och berättar om nya 
böcker och sådant. Väldigt aktiv själv för det är en ganska ensamroll 
ofta, alltså de får ju vara väldigt aktiva och uppsökande. Som 
skolbibliotekarie skulle man kunna göra rätt mycket...är man framåt 
så skulle man kunna…(Klara) 

 
Klara menar att bibliotekarien måste vara aktiv och uppsökande eftersom lärarna ständigt 
måste påminnas om hennes tjänster annars glöms hon helt enkelt bort.  
 
6.6 Sammanfattning av analysresultatet 
 
Lärarnas uppfattningar om vilka faktorer som påverkar samarbetet 
 
En förutsättning för att få till stånd ett fungerande samarbete med bibliotekarien är att man får 
tid till att samplanera. Så länge man inte får det, står samarbetet med bibliotekarien längst ner 
på prioriteringslistan. Eftersom lärarna inte anser att de har tillräcklig med tid i dagsläget, 
måste tid frigöras från vad de anser en massa konferenser och möten som ändå inte ger något. 
Tid tillsammans med bibliotekarien ska ägnas åt planering av ett arbete och inte till 
administrativa frågor. Dessutom är uppfattningen den att om man ska ha ett undersökande 
arbetssätt tillsammans med bibliotekarien krävs det längre sammanhängande lektionspass 
istället för att som idag ha 60 minuterslektioner som ligger utspridda under veckan.  
 
Ingen av våra informanter har uttalat någon kritik mot skolledningen. Men via deras 
uppfattningar beskrivs skolledningen alltifrån att ha en liknöjd inställning som betraktar 
biblioteket som en-vid-sidan-om-verksamhet, där man till exempel placerar lärare som av 
olika anledningar behöver paus från undervisningen, till en skolledning som har stora 
visioner och ambitioner för bibliotekets roll i elevens lärande. På skolor där man uppfattar 
samarbetet som ganska bra, har bibliotekarier pedagogiska uppgifter inskrivna i sina 
arbetsplaner. Arbetsplaner är något som en informant, med dålig erfarenhet av samarbete, 
efterlyser för att på så sätt tydliggöra bibliotekariens roll i elevens lärande vilket därmed 
skulle underlätta ett samarbete. 
 
Bibliotekets storlek, placering och utrustning har stor betydelse för de flesta. Det är viktigt att 
biblioteket kan bistå med så mycket plats att eleverna kan ha grupparbeten där samtidigt som 
man kan arbeta enskilt. Öppettiderna ska vara hela dagen. Man har uppfattningen att om 
biblioteket får en central plats i skolbyggnaden, kommer samarbetet att underlättas. Dock 
finns det en informant, som på grund av egen erfarenhet, inte alls delar denna uppfattning. 
Hon menar att bibliotekets placering inte har någon som helst betydelse för ett gott samarbete 
utan istället är det ledningens inställning till biblioteket som är avgörande. 
  
Olika yrkestillhörigheter behöver inte alls betyda ett hinder för samarbetet, snarare kan 
olikheterna berika. Det viktiga är dock att man har samma inställning till lärandet. Men att 
bibliotekarien organisatoriskt tillhör den övriga personalen på en skola kan dock innebära att 
bibliotekariens intressen lätt negligeras. 
 
En förutsättning för att man ska kunna använda sig av de nya arbetssätten är att biblioteket 
får en central roll. Helst ska arbetssättet vara ämnesövergripande och tematiskt upplagt. Men 
en uppfattning gör gällande att bibliotekets roll bör vara stor oavsett vilket arbetssätt man 
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tillämpar. Arbetssätten och därmed samarbetet med biblioteket kan också vara lösningen på 
nedskärningar av lärarledda lektioner. 
 
Gymnasielärarnas uppfattningar om gymnasielärare visar att samarbetsklimatet på många 
skolor är dåligt. Det är framför allt svensk – och SO-lärarna som samarbetar med varandra 
och bibliotekarien.  No-lärare och lärare i karaktärsämnen uppfattas som traditionella 
eftersom de enbart använder läroboken som enda informationskälla och som ovilliga att 
pröva arbetssätt som kräver samarbete med andra ämneslärare och bibliotekarien.  Dock 
stämmer inte denna uppfattning på en av våra informanter som säger att alla lärarkategorier 
på hennes skola samarbetar med varandra och med bibliotekarien.  
 
Lärarnas uppfattningar om begreppet informationskompetens  
 
Att informationskompetens innebär att ha överblick över olika källor är en uppfattning som 
alla informanter har, men att informationskompetens även innebär att kunna sovra bland 
källorna samt att vara källkritisk är inte alla lika säkra på. Det framkommer även hos två av 
informanterna att begreppet kan förstås på mer än ett sätt som att informationskompetens kan 
ses som en egenskap, något som alla kan ha, eller som en kunskap som kan förmedlas. 
Informationskompetens är, enligt våra informanter, ett inte helt enkelt begrepp att förklara 
eller undervisa i men de flesta anser att det är viktigt att eleverna lär sig dessa färdigheter. 
 
Lärarna anser att eleverna är påfallande okritiska när de granskar källor, speciellt sådana som 
de hittar på nätet. Man har också märkt att ungdomarna är osäkra när de söker på nätet, trots 
sitt rykte att vara datorkompetenta. De lärare som anser att de behöver hjälp att vägleda 
eleverna vid sökning och granskning påtalar här bibliotekariens möjlighet att spela en viktig 
roll i undervisningen.  
 
Lärarnas uppfattningar om bibliotekariens yrkesroll 
 
Samtliga informanter är ense om att gymnasiebibliotekariens roll förändrats mycket. Numera 
har bibliotekarien flera roller av vilka vi uppmärksammat fyra som framträtt i vår studie. 
Gemensamt för dessa fyra är att både den formella kompetensen och de personliga 
egenskaperna väger lika tungt i dessa uppfattningar.  
 
Bibliotekariernas formella kompetens ifrågasätts inte och det är framförallt god kännedom 
om litteratur, speciellt skönlitteratur, och informationssökning som uppfattas som de främsta 
kompetenserna. Att göra materialet i biblioteket lättillgängligt ses som en av de viktigaste 
uppgifterna i biblioteket. 
 
Uppfattningen om bibliotekarien som servitris är ganska vanlig bland våra informanter och 
innebär att lärarna blir servade av bibliotekarien med material vid behov oftast utan att man 
kontaktat bibliotekarien i förväg undantag är när man jobbar med projektarbeten. Flera av 
informanterna säger sig vara nöjda med denna typ av service även om några uttrycker en 
önskan om ett närmare samarbete som till exempel att bibliotekarien skulle kunna vara en 
resursperson. Med detta pekar informanten på den funktion som för många kanske är den 
mest idealiska och också enklast att genomföra i praktiken, nämligen att bibliotekarien 
kompletterar läraren med sin specialkompetens vid vissa arbeten.  
 
Uppfattningen om bibliotekarien som ordningsvakt kommer främst från eleverna och grundar 
sig på, enligt informanterna, bibliotekariens mindre trevliga uppgift att försöka få in utlånade 
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böcker i tid. Samtidigt påpekar lärarna ungdomarnas känslighet i sin kontakt med 
bibliotekarien och säger att en skolbibliotekarie måste tycka om att arbeta med ungdomar och 
ha förståelse för deras speciella behov.  
Det framkom även att ett par av lärarna varit i situationer där man upplevt bibliotekarien som 
ordningsvakt. Speciellt gäller det en av lärarna som undervisar i samhällskunskap och som 
anser att bibliotekarien styr alltför mycket över öppettiderna. 
 
Om bibliotekets placering gör att biblioteket även används som uppehållsrum på raster och 
håltimmar är det bibliotekarien som automatiskt får rollen som ordningsvakt. Detta är inte är 
så populärt eftersom bibliotekarien i så fall vill ha hjälp med att hålla ordning av lärarna.  
 
När det gäller bibliotekariens roll som lärare är det flera av informanterna som anser att 
bibliotekarien har en pedagogisk roll vare sig hon/han vill eller inte, eftersom en del av 
arbetsuppgifterna kräver ett pedagogiskt förhållningssätt. Det framkommer också att lärarna 
uppfattar att många bibliotekarier är duktiga på att förmedla sina kunskaper, vilket tyder på 
ett intresse hos bibliotekarien att handleda eller undervisa och att detta förhållningssätt är 
något en del bibliotekarier skaffar sig med åren. Informanterna ser det som önskvärt att 
bibliotekarien aktivt deltar i planering och undervisning men att bibliotekarien själv ska 
avgöra på vilken nivå. Det finns dock de som anser att servicefunktionen är tillräcklig och 
förklarar den uppfattningen med att det är praktiskt omöjligt för bibliotekarien att samarbeta i 
undervisningen med många lärare.  
 
Bibliotekariens ensamroll beskrivs som ett hinder av flera informanter. Ensamrollen gör att 
bibliotekarien kan ha svårt att hävda sina åsikter gentemot lärarna och det är lätt att 
bibliotekariens speciella önskemål blir åsidosatta. Rent praktiskt medför ensamarbetet att det 
är svårt att hinna med alla arbetsuppgifter eller att kunna gå ifrån. Det framkom även exempel 
på bibliotekarier som slutat för att arbetsbelastningen varit för hög.  
 
Ovan beskrivna kategorier visar att yrket förändrats mycket genom åren och att de olika 
roller en bibliotekarie har kräver en bred kompetens som man kan få formellt via utbildning 
men att många av kvalitéerna ligger i den egna personligheten.  
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7. Diskussion 
 
I diskussionen kommer vi att resonera kring de resultat som kommit fram i vår studie samt 
koppla dem till den litteraturstudie som vi gjort. Vi kommer även att utvärdera den 
fenomenografiska metod som vi använt. I slutet av kapitlet har vi några förslag till vidare 
forskning. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur ett antal utvalda gymnasielärare uppfattar 
gymnasiebibliotekariens yrkesroll och vilken betydelse bibliotekarien har för förmedling av 
kunskaper i informationskompetens.  Detta har vi försökt att åstadkomma genom att dels ta 
reda på i vilken omfattning samarbete finns på skolorna och dels informanternas uppfattning 
angående samarbete i en undervisningskontext, eftersom vi anser att yrkesrollen och 
bibliotekariens roll i undervisningen bäst speglas genom uppfattningen om samarbete.  
 
7.1 Lärarnas uppfattningar om vilka faktorer som påverkar samarbetet 
 
I flera rapporter på 1990-talet rekommenderades alla lärare oavsett vilket ämne de undervisar 
i att fokusera mer på informationssökning och källkritiskt tänkande (Statens Kulturråd 1999) 
eftersom det var ett eftersatt område. Om man ska gå efter våra informanters uppfattning är så 
fortfarande fallet. De flesta av våra informanter, utom en, uppfattar att vissa lärarkategorier 
arbetar strikt efter läroboken och aldrig med undersökande arbetssätt vilket många gånger 
förutsätter samarbete med andra lärare och bibliotekarien. Detta har naturligtvis sin grund i 
vilken tradition och anda som råder på en skola när det gäller lärarkulturen i förhållande till 
samarbete. Vad som framgått i vår analys är att endast en informant har uppfattningen att 
man har ett mycket väl fungerande samarbete med bibliotekarien på hennes skola. 
Anledningen till det är nog att varje lärarlag består av kärnämneslärare, karaktärsämneslärare 
och dessutom en bibliotekarie. Denna skola tolkar vi, vad Andy Hargreaves kallar för den 
samarbetande kulturen där lärare kommunicerar med varandra kring både sin egen och 
kollegornas undervisning vilket leder till att undervisningen utvecklas och att studieresultaten 
eventuellt förbättras (Hargreaves, 1994, s. 177ff). Här uttrycker vår informant Greta att hon 
ser bibliotekarien som en kollega, vilket bekräftar att den samarbetande kulturen råder på 
skolan. 
 
Vi tycker utifrån våra övriga lärares uppfattningar att det råder en blandning av två andra 
lärarkulturer inom de andra skolorna; den balkaniserade kulturen och den individuella 
kulturen. Den balkaniserade, som enligt Hargreaves, karaktäriseras av att det existerar ett 
begränsat samarbete mellan lärare. De flesta av våra informanter uppfattar att det är främst 
lärarna i svenska och So-ämnena som har ett samarbete med varandra och använder sig av 
bibliotekarien. Dessa informanter uppfattar att No- lärare och yrkeslärare inte har något 
samröre med bibliotekarien på grund av att de sköter sin undervisning själva, den individuella 
kulturen.  Slutsatsen vi drar av detta är att om samarbete inte existerar mellan lärare i olika 
ämnen är det inte troligt att något samarbete finns mellan lärare och bibliotekarier heller. 
Man kan fundera över hur stor betydelse lärarutbildningarna har i detta. Hartzell menar att 
blivande lärare utbildas i samspelet mellan lärare och elev men sällan i samarbetet med andra 
vuxna inom skolan. (Hartzell, 1997, s. 25) 
 
Det framkommer att man på flera skolor uppfattar ett av hindren för samarbetet mellan de två 
yrkeskategorierna är bibliotekets placering, storlek och resurser. Vår informant Greta ser 
dock inga nackdelar i att skolans bibliotek ligger i ett annat hus utan menar att det är 
skolledningens inställning till biblioteket som är den avgörande orsaken om ett samarbete 
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fungerar eller inte. Gómez hävdar utifrån amerikanska studier att även om ett bibliotek är 
välorganiserat och resursrikt krävs det att ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarie 
så att deras kunnande ska komma eleverna till godo (Gómez & Swenne, 1996, s. 69). På en 
av våra informanters skola har man problemet att man inte kan söka i skolbibliotekets 
databaser i den utsträckning som man skulle vilja eftersom biblioteket har för få datorer. Å 
andra sidan har man välutrustade datasalar där man enbart undervisar i andra ämnen som till 
exempel datorkunskap. För att lära sig att bli informationskompetent bör man, enligt 
Christine Bruce, bland annat lära sig att använda informationstekno login för att få fram 
information via informationskällor (Bruce, 1997, s. 110ff). Vi frågar oss då varför man inte 
kan samarbeta med bibliotekarien i datasalen då det inte vore någon omöjlighet att även här 
ha datorerna uppkopplade mot bibliotekets databaser. Detta, anser vi, tyder på att 
bibliotekarien på denna skola har en traditionell roll, det vill säga att hon/han uteslutande 
arbetar i själva biblioteket. 
  
Tid uppfattas av alla våra informanter som en springande punkt när det gäller samarbetet. 
Flera av våra informanter säger att många gånger läggs tid ner på fel saker, man konfererar 
bara för konfererandets skull och därmed finns det ingen tid över för planeringen med 
bibliotekarien. Detta tycker vi speglar skolledningars syn på bibliotekariens roll i den 
pedagogiska verksamheten. Man ser biblioteket och bibliotekarien endast som en vid sidan 
om verksamhet. Detta visar sig, menar Hartzell, i att man ignorerar bibliotekariens roll i de 
lokala arbetsplanerna (Hartzell, 1997, s. 25ff) och anledningen till varför man inte avsätter 
någon tid för samplanering (Bergwall & Edenholm, 2000, s. 83f). 
 
De korta lektionspassen på 60 minuter som ligger utspridda under veckan uppfattas av flera 
som ett hinder för det undersökande arbetssättet och följaktligen också fö r samarbetet med 
bibliotekarien. Denna uppfattning får stöd av ett flertal forskare. Flexibla scheman skapar 
större möjligheter till samarbete (se bl.a. Putnam, 1996; van Deusen et al, 1994).  Dock 
verkar kursen Projekt 100 bana väg för det flexibla schemat och samarbetet med 
bibliotekarien. Under denna tid lägger man ner det ordinarie schemat för de flesta ämnen till 
förmån för projektarbetet där alla lärare ingår. Enligt våra informanter, är bibliotekarien med 
som samarbetspartner, även på skolor där man annars uppfattar samarbetet dåligt, och oftast 
håller hon/han då i informationssökningen. 
 
Biblioteket är vanligtvis den verksamhet på en skola som drabbas först när det gäller 
ekonomiska åtstramningar. En av våra informanter uttrycker sin uppfattning att biblioteket är 
speciellt viktigt nu i tider då eleverna på grund av skolans alltmer ansträngda ekonomi får allt 
färre lektioner. Även om man kan tycka att det är på fel grunder som man utnyttjar 
bibliotekariens kompetens och bibliotekets resurser, kan detta kanske ändå bidra till att man 
tvingas till nya arbetssätt som inkluderar samarbete mellan bibliotekarie och lärare 
 
En orsak till samarbetsproblem är, enligt Gómez och Swenne, att lärarna har liten kunskap 
om bibliotekets möjligheter för elevens lärande (Gómez & Swenne, 1996, s. 70). Detta tycker 
vi oss få bekräftat i vår informant Julia som uppfattar samarbetet med bibliotekarien som 
närmast obefintligt. Hon känner att hon inte vet vad hon ska kunna förvänta sig av 
bibliotekarien och därför efterlyser hon arbetsbeskrivningar för bibliotekarien för att 
tydliggöra vilken roll hon/han ska ha i elevens lärande. Flera studier har visat att just otydliga 
roller är en faktor som hämmar samarbetet (se bl.a. Khulthau, 1993; Bergwall & Edenholm, 
2000). När man inte har klart för sig vem som ansvarar för vad i ett gemensamt arbete, 
havererar det lätt hur goda intentioner man än hade när man började.  
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Hur nivån ligger när det gäller lärarnas samarbete med bibliotekarien på skolorna ser, enligt 
våra informanters uppfattningar lite olika ut. Så gott som alla informanter, utom en, har 
uppfattningen att lärare inom vissa ämnen aldrig använder sig av bibliotekets resurser eller 
bibliotekariens kompetens av den enkla anledningen att deras arbetssätt exkluderar det. Man 
förlitar sig istället helt på läroboken. Denna uppfattning hos vissa av våra informanter tycker 
vi tyder på att finns en konflikt mellan olika lärarkategorier. Men i sin kunskapsöversikt över 
skolbibliotekets pedagogiska roll har Louise Limberg funnit att ett grundläggande antagande 
är att samarbetet mellan bibliotek och undervisning kan och bör se olika ut i olika skolämnen 
(Limberg, 2002, s. 10f). Detta är något som även Skolverket påpekar (Skolverket, 2004). Att 
matematik är ett ämne som det är svårt att integrera med andra ämnen i till exempel projekt 
bekräftas av vår informant Greta som med sitt ämne fysik samarbetar med bibliotekarien och 
andra lärare men sällan i matematik. Det är ett ämne som kräver att man gör alla moment i en 
viss ordning.  
 
En anledning till att samarbetsnivån är låg, är att bibliotekarien tillhör skolans övriga 
personal. En informant uppfattar att eftersom bibliotekarier går under den personalkategorin, 
känner de mer samhörighet med skolans administrativa personal än med lärarna. Detta 
resulterar bland annat i att de inte använder sig av samma personalrum som lärarna och 
därmed uppstår sällan några informella möten.  

 
En annan uppfattning som framkommit är att en av bibliotekariens viktigaste kompetenser är 
hennes kännedom om skönlitteratur och litteraturhistoria. Därför är det inte ovanligt att 
samarbetet består i att bibliotekarien bjuds in till att bokprata. En lärare uttrycker en önskan 
om ett samarbete där bibliotekarien kommer in och assisterar vid ett temaarbete kring en viss 
författare eller litterär epok. Flera uttrycker att bibliotekariens roll i samarbetet är att utifrån 
lärarens planering plocka fram relevant material. Dock säger en av informanterna att detta 
inte är så lyckat eftersom bibliotekarien ger eleverna fel materia l i och med att hon är dåligt 
insatt i vad eleverna gör.  
 
Om man använder Loertschers taxonomi gällande lärarens perspektiv på samarbetet med 
bibliotekarien tycker vi oss utläsa av ovan att det på de flesta av våra informanters skolor 
finns den lägsta nivån vilket betyder att biblioteket över huvud taget inte har någon roll. Men 
på skolorna finns också mellannivåerna vilka visar på en utveckling både mot samarbete med 
bibliotekarien och mot användning av biblioteket. Det finns dock en skola där samarbetet 
uppfattas mer utvecklat i och med att bibliotekarier ingår i alla skolans lärarlag och där 
hon/han är med och samplanerar undervisningen. Här tycker vi att även de högre nivåerna av 
Loertschers taxonomi råder vilket innebär man närmar sig en total integrering av biblioteket i 
skolans pedagogiska verksamhet.   
 
7.2 Lärarnas uppfattningar om begreppet informationskompetens  
 
Att begreppet informationskompetens har en mängd olika tolkningar även för 
informationsvetare har konstaterats av många forskare (se bl a Virkus, 2003; Bruce, 1997; 
Bawden, 2001). Då är det inte underligt att en del av våra informanter har en vag uppfattning 
om vad informationskompetens innebär. I vår analys har vi fått fram att det råder två 
uppfattningar kring begreppet informationskompetens. Det förefaller som om de lärare som 
anser att det är bibliotekarien som bör hålla i undervisningen i informationsfärdigheter är de 
som inte enbart uppfattar begreppet som att kunna navigera sig fram till relevant information 
i informationsdjungeln utan också att kritiskt granska och värdera källor. Detta 
överensstämmer med den amerikanska studien som undersökte orsakerna till varför 
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bibliotekariens kunskaper i informationskompetens har så svårt att integreras i den 
pedagogiska verksamheten i de amerikanska skolorna. Just att bibliotekarien inte får stöd från 
lärarna och att lärarna inte vet vad informationskompetens innebär för en elevs livslånga 
lärande var de två främsta anledningarna enligt de tillfrågade skolbibliotekarierna (Whelan, 
2003). Det är ju ganska självklart att om man inte inser att bibliotekarien som specialist i 
informationskompetens kan komplettera lärarens kunskaper för elevens lärande, söker man 
inget samarbete. 
 
Ett av målen för skolans verksamhet är att eleverna ska få kunskaper i att använda 
informations- och kunskapskällor och därmed ge en grund för det livslånga lärandet.  
Att döma av våra informanters uppfattning verkar skolan vara långt ifrån detta mål. 
De uppfattar att eleverna har mycket dåligt utvecklade sökstrategier, de har svårt att 
identifiera lämpliga informationskällor för sitt informationsbehov, använder sig till största 
delen av en enda informationskälla nämligen Internet, saknar insikt i att utvärdera 
informationen och är ibland, närmast skrämmande dåliga på källkritik.  
Denna uppfattning stämmer överens med många av de rapporter som har givits ut på 1990-
talet och framåt och som vi redogjorde för i kapitel två. SAFT-rapporten (2004), en av de 
allra senaste, redovisade att svenska barns och ungdomars källkritiska förmåga av Internet är 
mycket dålig. I rapporten framgår att Internet är den mest vanliga informationskällan vid 
skolarbeten, efter läroboken. Detta borde vara en stor anledning till att en 
informationskompetent bibliotekarie får en mycket större roll i skolans pedagogiska 
verksamhet. En av våra informanter menar att lösningen på elevers dåliga källkritiska 
förmåga borde vara att styra in dem på de böcker som finns på biblioteket eller på de 
speciella artikeldatabaser som bibliotekarien har lagt upp. Detta för att dessa källor är mer 
tillförlitliga än de som ligger ute på nätet. Men detta löser i längden inte problemet för en dag 
är eleven vuxen och ska ha, enligt läroplanen Lpf 94, kunskaper med sig i 
informationssökning och källkritik för att klara sitt livslånga lärande. Oavsett vad man tycker 
om Internet så är det en verklighet, dagens ungdomar använder sig i mycket stor utsträckning 
av nätet både på sin fritid och i skolarbetet. Det är, som Christine Bruce skriver, att om en 
person ska fungera både i privat- och yrkesliv måste hon/han lära sig att förstå och samspela 
med sin föränderliga informationsmiljö (Bruce, 1997, s. 8f).  
 
7.3 Lärarnas uppfattningar om bibliotekariens yrkesroll 
 
Bibliotekariens yrkesroll har förändrats genom åren från att låna ut böcker bakom disken till 
att aktivt delta i skolans undervisning. Arbetsuppgifterna har, med teknikens och 
pedagogikens inträde i biblioteket, blivit fler och alltmer krävande, vilket betyder att 
bibliotekariens kompetens bör vara betydligt bredare nu än förut. Kring detta resonerar 
Maren Brit Baadshaug i sin rapport och menar att bibliotekarierollen gradvis kommer att 
förändras efterhand som arbetssätten i skolan ändras till att fokusera på problemlösning 
istället för traditionell undervisning där man söker färdiga svar (Baadshaug, 2002, s. 29f).  
I läroplanerna för grund- och gymnasieskola står det att ett av målen med undervisningen är 
att eleverna ska ges sådana kunskaper som ger en bra grund för livslångt lärande. Det innebär 
bland annat att eleverna lär sig att använda olika typer av informationskällor. Detta borde ha 
resulterat i att skolbiblioteken fått ökade resurser, eftersom de är starkt förknippade med 
denna typ av undervisning. Av detta nämns dock inget i de rapporter som publicerats under 
1990-talet vilket tyder på, tycker vi, att beslutsfattarna ännu inte uppmärksammat 
skolbiblioteket och skolbibliotekariens förändrade roll i undervisningen. 
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Även Louise Limberg, menar att frågor som berör hur elever ska kunna orientera sig i 
informationsflödet och hur den undervisningen ska ske kommer att få stor betydelse för 
bibliotekariernas yrkesroll i framtiden (Limberg, 1996, s. 57). Fler exempel på detta är Björn 
Tells artikel i tidningen Ikoner där bibliotekariernas yrkesroll berörs. Han påpekar att någon 
måste ha kunskap om olika sökmotorer och deras tillförlitlighet eftersom antalet 
informationskällor hela tiden ökar. Han anser också att yrkesbenämningen kommer att 
behöva ändras för att komma ifrån den gamla uppfattningen om vad en bibliotekarie gör 
(Tell, 2000, s 12). Bibliotekarierna i Almeruds rapport menar att yrkesrollen måste 
synliggöras både bland allmänheten och i skolan, till exempel genom bättre marknadsföring 
av verksamhetens bredd, eftersom de har en känsla av att bibliotekariens yrkesroll är otydlig 
för många (Almerud, 2000, s. 7).  
 
I vår studie framkommer att informanterna har stor respekt för bibliotekariens kompetens och 
de menar att bibliotekarien kan bidra med en hel del i undervisningen. Informanternas 
uppfattning om vad det är för kompetens bibliotekarien har skiljer sig dock åt. Det är i 
huvudsak god kännedom om litteratur och att vara bra på informationssökning man tänker på. 
I Limberg och Folkessons projekt och i Almeruds rapport menar bibliotekarierna att en vanlig 
uppfattning inom yrkeskåren är att lärarna inte vet vad de har för kompetens och inte heller 
vad de kan bidra med i undervisningen (Limberg & Folkesson, 2002, s. 8; Almerud, 2000, s. 
49ff). Denna uppfattning har inte vi stött på i vår studie eftersom det är lärare vi intervjuat, 
men om det är så, ger det naturligtvis dåliga förutsättningar för utökad samverkan mellan 
yrkesgrupperna. Det kan ju vara så att på de skolor, som vi undersökt, där informanterna 
påtalat att samarbetet fungerar dåligt kan detta vara en faktor som spelar in. Kanske är det så, 
som en av våra informanter påpekar, att bibliotekarierna måste bli bättre på att marknadsföra 
sig och ”komma upp till bevis” för att bli uppmärksammade av lärare och skolledning. Ruth 
Small föreslår att bibliotekarieutbildare gemensamt med lärarutbildare borde hitta metoder 
för hur lärare och bibliotekarier skulle kunna samarbeta (Small, 2002, s. 4), något som kanske 
skulle välkomnas av båda yrkesgrupperna. 
 
Personliga egenskaper väger tungt i våra informanters bedömning av bibliotekariens 
yrkesroll. Flera anser att de personliga egenskaperna har stor betydelse för hur arbetet i 
skolbiblioteket fungerar och menar att dessa egenskaper är minst lika viktiga som den 
formella kompetensen. Bibliotekarierna i Almeruds rapport anser att förutom den formella 
kompetensen bör en skolbibliotekarie till exempel ha kunskaper i pedagogik, data, 
administration och ledarskap. Det är också bra om de känner till hur skolsystemet fungerar 
samt har intresse för att förmedla kunskap. Dessa två sistnämnda kan nog ses som ganska 
självklara om man arbetar på ett skolbibliotek men för övrigt, anser vi, att det är stora krav 
som ställs på bibliotekariernas kompetens. De poängterar också de personliga egenskapernas 
betydelse och nämner egenskaper som vänlig utåtriktad, samarbetsvillig och initiativrik 
(Almerud, 2000, s. 54), samma egenskaper som våra informanter nämner. 
 
Även Sundstedt och Wärnlund redovisar samma resultat i sin magisteruppsats och menar att 
lärarna i deras studie sätter störst värde på personliga och sociala egenskaper även om de 
anser att det är viktigt med formell kompetens (Sundstedt & Wärnlund, 2000, s. 73). Detta är 
inte specifikt för bibliotekarieyrket utan för servicearbeten i allmänhet men våra 
gemensamma resultat visar ändå vikten av att rätt person finns på rätt plats för att kunna få en 
fungerande verksamhet.  
 
I Jean Donham von Deusens studie behandlas de olika roller som bibliotekarien kan ha i ett 
lärarlag. Bibliotekariens roll är ofta att förse läraren med material men ibland också som 
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idégivare eller inspiratör. De mest uppskattade rollerna var de som kallas för insider och 
outsider. Insidern ses som en handledare i arbetslaget medan outsidern genom att ha en annan 
yrkeskompetens kan tillföra nya infallsvinklar i undervisningen (Donham von Deusen, 1996, 
s. 243f). Dessa roller har endast framträtt tydligt på en av skolorna som vi undersökt. I vår 
studie har fyra olika roller framträtt och vi har valt att resonera kring var och en av dem efter 
den indelning vi gjort i analysen.  
 
Att ha servicekänsla tillsammans med ett professionellt bemötande nämns, av våra 
informanter, som en av de viktigaste egenskaperna hos bibliotekarien. Servitrisrollen är också 
den vanligaste form av samverkan vi stött på i studien och innebär att bibliotekarien plockar 
fram material åt läraren, ofta utan att ha blivit förvarnad, när planeringen är klar. Undantag är 
när man arbetar med projekt. Samtidigt uttrycker ett par av lärarna uppfattningar om att det 
verkar som om bibliotekarien är rädd att bli utnyttjad något som kan bottna i en alltför stor 
arbetsbörda men också frustration av att inte bli sedd som en jämbördig och få möjlighet att 
få visa vad man egentligen kan. Om så är fallet är det inte konstigt att man inte trivs i rollen 
som servitris. Bibliotekarierna i Per Johanssons studie har uppfattningen att de inte ses som 
jämbördiga av lärarna utan som övrig personal medan de själva anser att de är välutbildade 
och kompetenta (Johansson, 2003, s. 53). Även i vår studie framkommer att informanterna 
anser att bibliotekarien på sätt och vis tillhör övrig personal, men de lägger ingen negativ 
värdering i det. Att det förhåller sig så beror troligtvis på att det varit så av tradition.  En av 
informanterna anser att bibliotekarien borde höra till lärarna och ses som en kollega beroende 
på att de samarbetar mer nu än förr. För att råda bot på okunskapen om bibliotekarierollen 
och bibliotekets verksamhet påtalas det från flera håll i litteraturen nödvändigheten av att 
bibliotekskunskap borde ingå i lärarutbildningen (se bl. a Almerud, 2000; Haqvinsson & 
Kristersson, 2003; Hartzell, 1997).). Hartzell menar att så länge som bibliotekarien inte ses 
som pedagog får hon/han acceptera en tillbakaskjuten roll i undervisningen.  
Vi tror att om kunskaper om bibliotekariens kompetens finns både bland lärare och 
skolledning, skulle det gynna elevens lärande. 

 
En av informanterna säger att bibliotekarien borde vara mer intresserad av att fungera som 
resurs åt läraren istället för att undervisa. Även den uppfattningen, anser vi, speglar en form 
av servitrisroll men informanten pekar, medvetet eller omedvetet, på den funktion som 
kanske till att börja med ändå är den mest rimliga och lättaste att genomföra i praktiken, 
nämligen att bibliotekarien kompletterar läraren med sin specialkompetens i vissa arbeten. Då 
ges ju bibliotekarien möjlighet att delta mer aktivt och själv kunna påverka i planering och 
genomförande. Enligt Loertschers taxonomi angående olika nivåer av samarbete utifrån 
bibliotekariens perspektiv kan ovan nämnda sägas tillhöra nivå sex, vilken kallas ytlig 
planering och innebär att bibliotekarien på lärarens begäran samlar ihop material till ett 
speciellt arbete. Även inslag av nivå tio skulle kunna urskiljas om det är så att bibliotekarien 
deltar i planeringen av arbetet. Loertscher påpekar för övrigt att man ska sträva efter att ha en 
blandning av de olika nivåerna (Loertscher, 2000, s. 15). Om man använder Loertschers 
taxonomi gällande lärarens perspektiv skulle ovan hamna på nivå fem och innebära att 
läraren tar kontakt med bibliotekarien vid ett visst moment i undervisningen och be om hjälp 
med material (Loertscher, 2000, s. 36ff). 
 
Bibliotekariens roll som ordningsvakt berörs inte direkt i litteraturen men kan förstås genom 
vissa bibliotekariers sätt att uttrycka sig som till exempel den bibliotekarie som liknar sitt 
yrke vid en diversearbetares (Almerud, 2000, s. 53). Det kan också bero på att man i 
litteraturen vill fokusera på de nya arbetsuppgifter som ingår i dagens bibliotekarieyrke och 
därför nämns inte de uppgifter som kan sägas höra ihop med den traditionella ”gamla” rollen. 
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Informanterna har dock givit oss exempel på detta. Med ordningsvakt menas att 
bibliotekarien till exempel jagar eleverna med påminnelselappar angående böcker som inte 
lämnats tillbaks eller att bibliotekarien härskar i biblioteket och begränsar tillgängligheten 
genom att stänga om där är en klass inne i biblioteket så att ingen annan kan komma in. 
Naturligtvis finns det rimliga förklaringar och beror ofta på praktiska problem som behöver 
lösas men faktum är att det inte gynnar bibliotekariens möjligheter till samarbete.  
 
Även när det gäller rollen som ordningsvakt förstår vi av informanternas uppfattningar att de 
personliga egenskaperna har stor betydelse. Ett par av dem på pekar att elever är känsliga och 
ibland kan vara svåra att bemöta och därför anser de att bibliotekarien bör tycka om att arbeta 
med ungdomar. I bibliotekarierollen såväl som lärarrollen ingår att till viss del ha en 
fostrande funktion och det bör en skolbibliotekarie vara medveten om. 
 
Om biblioteket används som uppehållsrum blir det bibliotekarien som får hålla ordning, 
något som kanske inte alltid är så lätt. På en av de skolor vi undersökt där det förhöll sig så 
säger informanten att bibliotekarien på den skolan ville att lärarna skulle hjälpa till att hålla 
ordning. På en annan skola ansågs till och med detta vara en anledning till att, vid en 
ombyggnad, inte lägga det centralt i anslutning till elevutrymmena på bottenplan. Enligt 
Almerud möter bibliotekarien ofta ungdomarna även när de är lediga, på raster eller 
håltimmar, och får då en mer nyanserad bild av hur ungdomarna är, något som man borde 
kunna ta tillvara i undervisningen (Almerud, 2000, s. 54).  
 
I bibliotekariens pedagogiska roll ingår, enligt informanterna, flera olika uppgifter som att till 
exempel ha biblioteksundervisning för eleverna i årskurs ett och att hjälpa eleverna tillrätta i 
biblioteket. Bibliotekarien ska också kunna hjälpa läraren vid behov i undervisningen och till 
exempel komma och bokprata. Det finns också en informant som är tveksam till att 
bibliotekarien ska ha en pedagogisk roll eftersom hon anser att det inte fungerar praktiskt och 
tycker därför att servicefunktion är tillräcklig. Dessa uppfattningar, tror vi, är ganska typiska 
för lärarkåren och visar att man inte helt förstått vilken betydelse biblioteket och 
bibliotekarien kan ha i undervisningen något som även påvisas av Ken Haycock i en stor 
amerikansk studie. Av det resultatet framgår att skolor som hade välutrustade bibliotek med 
bibliotekarier som var engagerade och initiativrika hade mellan 10 % och 20 % högre 
studieresultat än de som inte satsat på skolbiblioteket (Haycock, 2003). Det gemensamma 
målet bör vara, för båda yrkesgrupperna, att elevernas lärande sätts i fokus och att man 
gemensamt utarbetar metoder för att nå detta mål. Ett exempel på lyckad samverkan ges av 
Limberg i Skolbiblioteksmodeller -  utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län där 
man genom att definiera lärarnas och bibliotekariens yrkesroller och fokusera på 
samverkansformer och ansvarsfördelning lyckats att skapa bra metoder för inlärning för 
eleverna (Limberg, 1996, s. 9ff).  
 
Det finns också uppfattningen i vår studie att bibliotekarien ska kunna vara med och planera 
inför större temaarbeten och att man från lärarhåll vill att bibliotekarien ska delta aktivt men 
att bibliotekarien själv ska avgöra i vilken omfattning. Här ges på sätt och vis dubbla 
budskap. Å ena sidan bjuder man ju in bibliotekarien men vill kanske inte sätta för stor press 
på henne/honom eftersom man vet att bibliotekarien har många arbetsuppgifter att sköta.  
Å andra sidan kan denna ståndpunkt medföra att bibliotekarien blir osäker och inte vet på 
vilket sätt hon/han förväntas delta. Detta bottnar troligtvis i att man är osäker på varandras 
yrkesroller och att man inte vet vad man bäst kan komplettera varandra med i 
undervisningen. Osäkerhet om varandras yrkesroller, ansvar och kompetens framkommer 
även i Limbergs & Folkessons IDOL-projekt som en vanlig orsak till att samarbetet inte 
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fungerar. Lärarna vill inte besvära och bibliotekarien vill inte tränga sig på i undervisningen 
(Limberg & Folkesson, 2002, s 9). I ett sådant läge anser Baadshaug att man som 
bibliotekarie ska anta rollen som gerillasoldat och kämpa för att en ansvarsfördelning görs så 
att var och en vet vad som krävs. Att inte stå och vänta utan själv ta initiativ anser hon är 
viktigt (Baadshaug, 2002, s. 30). Linda Wolcott kallar detta för en tredje revolution och 
menar att bibliotekariens agerande har stor betydelse för elevernas livslånga lärande. Wolcott 
menar vidare att lärarna inte har några förebilder för hur en undervisande bibliotekarie arbetar 
och därför måste bibliotekarien vara aktiv och visa vad han/hon kan (Wolcott, 1998).  
 
Bibliotekariens ensamarbete är inte något vi stött på i någon större utsträckning i litteraturen. 
Enbart i rapporten av Almerud där bibliotekarierna själva skriver om sin yrkesroll 
framkommer det att bibliotekarierna anser att en av de största nackdelarna med arbetet 
faktiskt är att man arbetar ensam i skolbiblioteket (Almerud, 2000, s. 10f). Tydligen uppfattas 
inte ensamarbetet som något problem utan det anses snarare som självklart att bibliotekarien 
oftast arbetar ensam, eller i bästa fall, tillsammans med en assistent eller med någon som är 
omplacerad. Vi tror att utvecklingen av skolbibliotekariens yrkesroll måste medföra ökade 
resurser i form av mer personal för att kunna genomföras. Om så inte sker kanske 
bibliotekarien ofrivilligt hamnar på nivå ett och två i Loertschers taxonomi vilka innebär att 
bibliotekarien enbart ordnar bestånden i biblioteket och köper in material (Loertscher, 2000, 
s. 15f). 
 
Vi har dock i studien stött på flera uppfattningar bland lärarna som tyder på att bibliotekarien 
har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter. Våra informanter menar att eftersom lärarna är 
den dominerande yrkesgruppen händer det ibland att bibliotekarien har svårt att hävda sig och 
får stå tillbaka på grund av att han/hon är ensam, det kan handla både om resurser såväl som 
åsikter. Bibliotekarien, säger man, ska också vara aktiv och uppsökande för att inte glömmas 
bort, vilket ställer stora krav på den enskilda bibliotekariens sociala kompetens och förmåga 
att marknadsföra sig.  
 
Ensamarbetet medför, enligt våra informanter, rent konkret att det är svårt att hinna med de 
arbetsuppgifter som finns och det kan vara svårt för bibliotekarien att gå ifrån för att hjälpa 
till med något annat. Detta har lett till, enligt en lärare, att bibliotekarien på hennes skola 
begärt tjänstledigt för att hon he lt enkelt inte orkade med arbetet. Anledningen till det, säger 
informanten, är att hon arbetade ensam och hade svårt att anpassa sig till nya arbetsuppgifter. 
Andra orsaker till att bibliotekarien är ensam kan vara att enheterna på skolorna ofta är små 
och att det anses att det behövs mer än en person där. En annan trolig orsak är, som en annan 
av våra informanter säger, att man sparat in på biblioteksassistenten. Lösningen på problemet 
skulle kunna vara, vilket föreslås i Almeruds rapport, kontaktnät med andra skolbibliotek för 
att stärka bibliotekets roll och att bibliotekarien skapar egna nätverk med andra kollegor för 
att kunna utbyta tankar och erfarenheter (Almerud, 2000, s. 10f) men också ökade resurser 
för att göra bibliotekariens arbetsbörda lättare.  
 
Att arbeta ensam innebär också att bibliotekarien är utlämnad åt sig själv och därför måste 
lita på sitt eget omdöme. Det är ingen annan som kan ta över om till exempel samarbetet med 
någon lärare inte fungerar. En informant menar att om samarbetet inte fungerar med en lärare 
kan hon alltid vända sig till någon annan, vilket bibliotekarien inte kan. Detta kan medföra att 
samarbetet med vissa lärare helt spolieras på grund av att personkemin inte stämmer och 
återigen förstår vi att personkemi och sociala egenskaper spelar stor roll och, om samarbetet 
inte fungerar, ytterst drabbar eleverna. 
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7.4 Utvärdering av fenomenografin som metod 
 
En kvalitativ metod innebär att man vill beskriva egenskaperna hos ett fenomen. Man ska 
försöka urskilja olika kategorier som bäst beskriver det fenomen man valt att undersöka 
(Larsson, 1986, s. 8f). För oss var det naturligt att välja en kvalitativ metod eftersom det är 
olika variationer av ett antal utvalda lärares uppfattningar som vi är intresserade av, inte 
storlek eller mängd, vilket är karakteristiskt för en kvantitativ metod. Fördelarna med att 
använda en fenomenografisk kvalitativ metod, så som vi ser det, är att man har en hanterbar 
mängd material som man noggrant går igenom och analyserar. Detta gör att man känner att 
man har studien under kontroll och att de resultat som framkommer är relevanta och 
eventuellt kan bidra till någon förändring. Vi anser att fenomenografin som metod varit 
lämplig för vår studie eftersom vi i analysen kunnat visa på likheter och skillnader genom 
citaten och att vi tycker att analysen, genom citaten, blivit mer överskådlig och lättläst.  
 
Meningen med en kvalitativ metod är att det i slutändan ska ha framkommit ny kunskap. Det 
ska alltså inte vara en ren beskrivning av studien utan det är viktigt att komma fram till en 
slutsats (Larsson, 1986, s. 41). Detta kan vålla en del problem eftersom det inte är alldeles 
enkelt att försöka tränga bakom vad som sägs i intervjuerna. Vi anser dock att vi i vårt 
material kunnat göra detta och att vi kunnat urskilja en mängd olika uppfattningar hos våra 
informanter angående bibliotekariens roll och hans/hennes betydelse i en 
undervisningskontext.  
 
7.5 Förslag till vidare forskning 

 
Som förslag till vidare forskning har vi funderat på vilka ämnen som skulle kunna vara 
intressanta att undersöka och som berör det ämne som vi valt. Många studier har fokuserat på 
bibliotekariers uppfattningar om användare, yrkesrollen och så vidare men vi anser att man 
borde undersöka elevernas uppfattningar om bibliotekariens roll i undervisningen. Om det 
visar sig att inställningen bland elever är positiv borde det kunna leda till att deras 
studieresultat förbättras. Även studier liknande dem som gjorts i till exempel USA och som 
fokuserar på hur elevernas studieresultat förändras av att lärare och bibliotekarier samverkar i 
undervisningen vore intressanta att göra eftersom det i Sverige gjorts få sådana studier. Vi 
anser att det är nödvändigt att, via forskningsresultat, påvisa vilken roll biblioteket har i 
undervisningen för att kunna utveckla samarbetet ytterligare. Sist men inte minst vore det 
intressant att utifrån Andy Hargreaves teori angående lärarkulturens inverkan, göra en studie 
som belyser skolledningens inställning till samverkan mellan lärare och bibliotekarie. Detta, 
eftersom vi förstått att ledningens inställning har en avgörande betydelse för i vilken 
utsträckning samarbete finns på skolorna och att Hargreaves modell är användbar i detta 
syfte.  
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8. Sammanfattning 
 
Vi kommer här att sammanfatta studien och dess resultat helt kort. Många uppsatser inom 
kollegium tre fokuserar på skolbibliotekariers uppfattningar om olika ämnen som till exempel 
yrkesrollen, användare, litteratur och så vidare. Vi har därför valt att i denna uppsats utgå 
ifrån lärarnas uppfattningar om samarbete med biblioteket och om bibliotekariens roll i 
undervisningen. Anledningen till det är vårt intresse för pedagogiska frågor och att 
biblioteket och bibliotekariens roll troligtvis kommer att förändras i och med nya 
undersökande arbetssätt som kräver bibliotekets medverkan samt att lärarnas uppfattningar i 
dessa frågor sällan undersökts. 
 
Syftet med vår studie har varit att undersöka  i vilken omfattning samarbete förekommer på 
de sex skolor som ingått i undersökningen för att få veta vilken uppfattning de nio 
gymnasielärarna har om bibliotekariens betydelse för förmedlingen av kunskaper i 
informationskompetens och hur de uppfattar bibliotekariens yrkesroll. 
Med hjälp av våra tre frågeställningar har vi försökt besvara ovanstående och de 
frågeställningar vi utgått från är 
 

• Vilka faktorer uppfattar gymnasielärarna kan ha betydelse för samarbetet med 
bibliotekarien? 

• Hur uppfattar gymnasielärarna begreppet informationskompetens? 
• Hur uppfattar gymnasielärarna bibliotekariens yrkesroll? 

 
Vi har använt oss av den kvalitativa fenomenografiska ansatsen, vilken är både en teori och 
en metod och innebär att genom att göra ett begränsat antal kvalitativa intervjuer beskriva de 
variationer av uppfattningar som framkommit. Genom att noggrant granska och analysera de 
fenomen som framträtt i intervjuerna har ett antal faktorer, som har betydelse för hur 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarie fungerar och gymnasielärarnas uppfattning om 
begreppet informationskompetens samt lärarnas uppfattning om yrkesrollen, kunnat urskiljas. 
 
Vad som framgår i vår studie är att samtliga informanter är positiva till bibliotekarien och 
hans/hennes kompetens och önskar ett utvidgat samarbete. Men nivån på samarbetet med 
bibliotekarien är beroende av samarbetsklimatet mellan lärarna på skolan. När samarbetet 
mellan lärare i olika ämnen fungerar dåligt, använder man sig sällan av undersökande 
arbetssätt något som Lpf 94 förespråkar, vilka för att fungera kräver att biblioteket intar en 
central roll.  
 
Skolledningen på de flesta av våra informanters skolor har inte någon negativ inställning till 
biblioteket. Men flera av dem har förmedlat uppfattningen att det finns ett visst ointresse för 
denna verksamhet från ledningens sida. Man prioriterar till exempel inte tid för samplanering 
med bibliotekarien. Istället, enligt fleras uppfattning, slösas alltför mycket av lärarnas tid bort 
på ovidkommande saker. Flexibla scheman eller längre lektionspass är något som man 
uppfattar som en av förutsättningarna för ett fungerande samarbete.  
 
Lärarna uppfattar dessutom att de inte vet vad de kan förvänta sig av bibliotekarien, eftersom 
hon/han har en otydlig roll. En arbetsbeskrivning med inskrivna pedagogiska uppgifter för 
bibliotekarien skulle kunna lösa detta problem. 
 
Viktigt är att biblioteket är tillräckligt stort så att både grupparbeten och enskilt arbete kan 
ske samtidigt. Dessutom ska biblioteket vara öppet hela skoldagen. Vad som däremot råder 
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delade meningar om är bibliotekets placering. De flesta vill ha det i centrum av själva skolan 
medan en informant är av den uppfattningen att det inte har någon betydelse utan det 
viktigaste är vilka ambitioner skolledningen har när det gäller bibliotekets integrering med 
undervisningen 
 
Våra informanter är eniga om att eleverna är mycket dåliga på källkritik och 
informationssökning. Informanterna uppfattar eleverna som mycket okritiska till 
informationen på till exempel Internet vilket strider mot ett av målen som Lpf 94 uttrycker, 
nämligen att eleven ska ha kunskaper med sig i informationssökning och källkritik för att 
klara sitt livslånga lärande. Det råder delade uppfattningar bland våra informanter om vad 
begreppet informationskompetens står för och vem som ska undervisa i det. Det tyder på att 
lärarna är ganska okunniga om vilken betydelse bibliotekariens kunskaper i 
informationskompetens har för elevernas läroprocess.  
 
I bibliotekariens yrkesroll är uppfattningen att kompetensen ligger i att man har god 
kännedom om litteratur, främst skönlitteratur, och informationssökning. Men de personliga 
egenskaperna, som till exempel initiativrikedom, samarbetsvillighet, vänlighet och 
tålmodighet, är lika viktiga som kompetensen.  
 
I lärarnas uppfattningar kring bibliotekariens yrkesroll har fyra olika roller framträtt 
bibliotekarien som ordningsvakt, bibliotekarien som servitris, bibliotekarien som lärare och 
bibliotekarien som ensamvarg. 
 
Uppfattningen om bibliotekarien som servitris är den vanligaste förekommande uppfattning 
hos våra informanter. Här servar bibliotekarien med material till läraren, ofta utan att ha blivit 
förvarnad. Undantag är när man jobbar med projekt. 
 
Att bibliotekarien arbetar ensam verkar vara allmänt accepterat, trots det uppfattar våra 
informanter bibliotekariens roll som ensamvarg som en barriär för samarbetet eftersom det 
innebär praktiska problem.  
 
I uppfattningen om bibliotekarien som lärare finns olika tolkningar hos informanterna. Dessa 
uttrycker allt från att hjälpa elever till rätta i biblioteket till att vara med att planera större 
temaarbeten. Alla informanter, med undantag av en, har inte insett vilken betydelse 
bibliotekarien kan ha för elevens lärande eftersom den gemensamma nämnaren, för båda 
yrkesgrupperna borde vara elevens lärande och att man gemensamt utarbetar metoder för att 
nå detta mål.  
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Bilaga 1 
 
Övergripande tema: 
 
Samarbete  
Kompetens och egenskaper 
Åsikter om yrkesroller 
Lärarens relation till gymnasiebibliotekarien 
Barriärer 
Delaktighet och inflytande 
Informationskompetens 
 
Intervjufrågor: 
 
1. Vilken uppfattning har du om gymnasiebibliotek i allmänhet? 
2. Vilken funktion anser du att ett gymnasiebibliotek ska fylla i allmänhet? 
3. Vad anser du att ett gymnasiebibliotek och en gymnasiebibliotekarie kan bidra med i 
undervisningen? 
4. I vilken utsträckning upplever du att ett samarbete med biblioteket och bibliotekarien finns 
på din skola?  
5a. Anser du att det finns behov av att fördjupa det samarbetet? Hur tycker du att det i  
så fall skulle se ut? 
5b. Anser du att det finns behov av samarbete mellan skola och bibliotek? Varför/varför inte   
Hur tycker du att det i så fall skulle se ut?   
6. Anser du att man utnyttjar ert biblioteks potential i undervisningen? 
7. Vilken status eller position anser du att er bibliotekarie har i skolan i förhållande till 
lärarna?  
 8. Vilken kompetenser/kunskaper uppfattar du att era bibliotekarier har? 
9. Vilka personliga egenskaper anser du är viktigast hos en gymnasiebibliotekarie? 
10. Anser du att bibliotekarierollen bör utvecklas till att även innefatta en pedagogisk roll? 
11. Upplever du att bibliotekarien har lärarnas och skolledningens stöd och att hans/hennes 
specifika kompetens tillvaratas? 
12. Vilka hinder för samarbete kan du se på din skola? 
13. Anser du att samarbetet kan försvåras av att bibliotekarien tillhör en annan yrkesgrupp 
Man talar mycket om att vi lever i ett informationssamhälle och att man drunknar i 
information. Man talar också om det livslånga lärandet och problembaserat lärande (PBL). 
Ett begrepp som nämns i samband med detta är informationskompetens.  
14a. Vad innebär informationskompetens för dig?  
14b. Anser du ha tillräckliga kunskaper om detta för att kunna vägleda eleverna?  
15. Slutligen: Tror du att din uppfattning som du delgett mig delas av dina kolleger i 
allmänhet oavsett vilket ämne man undervisar i? 
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