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Abstract: The purpose of this paper is to illustrate how librarians and 

teachers work together and with the help of other research 
try to understand what influences this cooperation. The study 
is based on the following questions: 
1. These two professional groups have different 

professional identities and work in two different 
professional cultures. How does this affect their 
cooperation? 

2. Which of the two professional groups decide what 
reading promotion work is to be done?  

3. What do these two occupations think of their own and 
each other’s skills and how does it affect the cooperation 
concerning reading promotion? 

The chosen method is interviews with two librarians and two 
teachers who are all involved in reading promotion. Two 
theories were used as a theoretical framework: Lena 
Folkesson's three professional dimensions and Louise 
Limberg and Lena Folkesson's three categories of 
perceptions regarding cooperation. 
The results are largely in line with previous research and an 
important conclusion is that the cooperation is improved if 
librarians and teachers work towards a common goal 
regarding reading promotion in schools. Such a goal should 
clarify the roles and responsibilities for each participant. 
This clarification is an important step towards a school 
library which is well integrated into the school, and it will 
give librarians real legitimacy in order to take on an active 
role in the cooperation. These factors reduce the tensions that 
can arise when two different professional cultures meet, and 
also prevent a situation where the two professional groups 
are trapped in traditional roles.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund och val av ämne 
 
Jag arbetar på ett folkbibliotek med integrerat skolbibliotek sen fem år tillbaka. Där 
möter jag dagligen grundskoleelever och deras lärare. De uppsöker biblioteket då de vill 
låna böcker och datorer och frågar oss personal om de behöver hjälp. Under mina år på 
biblioteket har jag gång på gång känt av ett svårgreppbart avstånd mellan bibliotekarier 
och lärare. De har en gemensam strävan då de möts, att hitta böcker som eleverna är 
intresserade av och vill läsa, men jag har många gånger känt att det finns en osynlig 
klyfta mellan de båda yrkesgrupperna. Jag har fått känslan av att det är två världar som 
möts, att två yrkesidentiteter inte riktigt når varandra trots att de har ett gemensamt mål: 
Att hjälpa eleverna att hitta böcker som intresserar dem och att deras läslust stimuleras. 
Jag har genom åren funderat mycket över det här och har blivit nyfiken på vad som 
påverkar samarbetet mellan bibliotekarier och lärare.  
 
På det bibliotek jag arbetar finns också en skolbibliotekarie och under våren 2012 fick 
jag möjlighet att följa skolbibliotekarien in i skolans värld. Skolbibliotekarien skulle då 
ha bokprat med grundskolans elever åk F-6 och jag fick då en insyn i hur detta kan gå 
till. Bokpratet i dessa sammanhang gick till så att skolbibliotekarien besökte 
klassrummet och presenterade ett antal böcker för klassen. Böckerna lämnades sedan i 
klassrummet så att eleverna kunde läsa dem om de ville. Under detta besök kände jag 
tydligt av avståndet mellan skolbibliotekarie och lärare, skolbibliotekarien och läraren 
pratade inte med varandra vare sig före eller efter bokpratet, skolbibliotekarien 
knackade bara på hos klassen och gick in och gjorde sitt. Sen gick hon direkt tillbaka till 
biblioteket, som var placerat i skolans lokaler, utan att samspråka med någon av de 
lärare som vi mötte på vägen mellan biblioteket och klassrummet. Efter detta började 
jag fundera på om bokpratet kunde ha sett annorlunda ut om bibliotekarien och läraren 
hade samarbetat lite mer runt det. Utifrån detta valde jag senare under våren att 
intervjua skolbibliotekarien om hur denne upplevde samarbetet med skolan. Under 
intervjun framkom att samarbetet fungerade men känslan av att arbeta i ”två världar” 
upplevdes från skolbibliotekariens sida och det fanns en önskan om ett djupare 
samarbete med lärarna. Jag blev nyfiken på om ett närmare samarbete dem emellan 
skulle gynna det läsfrämjande arbetet med eleverna och dessa funderingar avgjorde mitt 
val av ämne till denna uppsats. 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
Det har i tidigare forskning framkommit att många läsfrämjande projekt kraftigt 
förbättrats då lärare och bibliotekarie arbetat i ett nära samarbete. Rydsjö och Elf (2007) 
granskar många studier som handlar om läsfrämjande insatser av bibliotek i skola i 
kunskapsöversikten Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt. De 
konstaterar att de studier där barnbibliotekarie och lärare jobbat i ett nära samarbete och 
haft gemensamma tydliga mål runt läsfrämjande insatser visat goda resultat (s.132).  
Tidigare forskning bevisar alltså att ett fungerande samarbete mellan bibliotek och skola 
är av stor betydelse då det handlar om hur väl bibliotekarien ska nå ut med sitt 
läsfrämjande arbete i skolan. Detta faktum sätter fingret på vilket problem som ligger 
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som grund till denna uppsats. I inledningen berättar jag att jag många gånger känt av ett 
svårgreppbart avstånd mellan yrkesgrupperna men mitt problem är att jag inte vet vad 
detta avstånd handlar om och om det finns några fler exempel på att det existerar i 
verkligheten. Jag har heller inte så många exempel på hur samarbete kring läsfrämjande 
arbete kan se ut i praktiken (förutom det jag skriver om i inledningen) och inte heller så 
många idéer om vad det är som kan påverka detta samarbete i positiv och negativ 
riktning. Uppsatsen handlar om att få en klarhet kring dessa problem. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att lyfta fram hur skolbibliotekarier och lärare samarbetar 
runt skolbibliotekets läsfrämjande arbete i skolan och med hjälp av valda teorier och 
annan litteratur inom området försöka förstå vad som påverkar det samarbete som har 
identifierats. Med hjälp av vald teori och litteratur om ämnet vill jag jämföra några olika 
samarbetsexempel och med detta hoppas jag kunna ge mitt bidrag till ökad kunskap om 
samarbetet mellan bibliotekarie och lärare kring läsfrämjande arbete.  
 
Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställningar: 
1. Hur påverkas samarbetet av att de båda yrkesgrupperna har olika yrkesidentitet och 
verkar i två olika yrkeskulturer? 
2. Vem av de båda yrkesgrupperna styr över vilket läsfrämjande arbete som ska 
genomföras? 
3. Hur ser de båda yrkeskategorierna på sin egen och varandras kompetens och hur 
påverkar det samarbetet runt det läsfrämjande arbetet? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Jag har valt att avgränsa min undersökning till hur samarbetet ser ut mellan 
bibliotekarier och lärare runt de läsfrämjande insatser som skolbibliotekarien gör med 
elever i grundskolan (åk F-9) och att undersöka vad det är som påverkar detta 
samarbete. Skolan utför såklart en mängd läsfrämjande arbete själva med 
grundskoleeleverna, men i detta arbete fokuserar jag endast på det läsfrämjande arbete 
som skolbiblioteket erbjuder och genomför i grundskolan. Det hade varit intressant att 
undersöka hur skolledningen uppmuntrar och ser på samarbetet men detta ryms inte 
inom ramen för uppsatsen.  
 
Min undersökning fokuserar endast på hur förhållandena inom detta område ser ut just 
hos de två intervjuade fallen och säger inget om hur förhållandena ser ut i Sverige i 
stort.  
 
1.5 Ämnets relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Ämnet som uppsatsen undersöker är relevant inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap eftersom den handlar om hur samarbetet ser ut mellan bibliotek 
och skola. I den nya skollagen som trädde i kraft juni 2012 ställs kravet att alla elever 
har rätt till ett skolbibliotek. Detta ökar behovet av ett fungerande samarbete mellan 
bibliotek och skola och därmed har uppsatsens ämne hög relevans inom biblioteks- och 
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informationsvetenskap. Jag anser att befintliga samarbetsformer mellan bibliotek och 
skola måste analyseras, utvärderas och vidareutvecklas för möjliggöra alla elevers rätt 
till ett skolbibliotek. Uppsatsen har en forskningsrelevans trots att den undersöker ett 
område som redan är beforskat på flera olika sätt. I en föränderlig värld är detta ett 
forskningsområde som ständigt måste undersökas för att möjliggöra utveckling och 
denna uppsats undersöker området utifrån sina speciella vinklingar.  
 
1.6 Disposition 
 
I uppsatsens första kapitel, inledningen, förklarar jag bakgrund och val av ämne till 
arbetet och här presenteras också uppsatsens problembeskrivning och syfte följt av de 
frågeställningar som uppsatsen söker svar på.  
 
I det andra kapitlet, litteraturgenomgången, presenteras vad tidigare forskning kommit 
fram till inom området. Jag lyfter i denna del fram litteratur där olika forskare skrivit om 
samarbete mellan bibliotek och skola och om sin syn på vad som kan påverka detta 
samarbete. I ett speciellt avsnitt presenteras här också två intressanta framgångsrika 
läsfrämjande projekt vilka belyser hur bibliotek och skola samarbetat runt dessa. 
  
I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkt som använts som ram i 
uppsatsen.  
 
I kapitel fyra, presenteras och diskuteras den metod jag valt för insamlingen av det 
empiriska materialet. Jag beskriver här tillvägagångssätt, motiverar de 
ställningstaganden jag gjort och belyser mina etiska ställningstaganden. I detta kapitel 
beskrivs också hur jag gått tillväga då jag analyserat mitt empiriska material.  
 
I kapitel fem presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. 
 
I kapitel sex, analys och diskussion, försöker jag återkoppla mitt resultat till uppsatsens 
problem- och syftesbeskrivning. Detta gör jag genom att jämföra vad som framkommit i 
de två samarbeten som studerats och resultatet analyseras och diskuteras med hjälp av 
uppsatsens två teorier. Kapitlet relaterar också till tidigare forskning och de två 
läsprojekt som presenteras i litteraturgenomgången. 
 
I kapitel sju kommer mina egna slutsatser. Här deklarerar jag mina svar på uppsatsens 
problem- och forskningsfrågor. Här kommer också en konklusion över vilka 
huvudsakliga slutsatser jag kan dra av detta arbete. 
 
I kapitel åtta ger jag en sammanfattning av uppsatsen så att läsaren ska få en god 
uppfattning om uppsatsens innehåll.   
 
Därefter kommer källförteckningen och denna följs av två bilagor. Den första bilagan är 
den intervjuguide som använts i intervjuerna med de två bibliotekarierna och den andra 
är den intervjuguide som använts med de två lärarna. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Denna del av uppsatsen tar upp vad som framkommit i tidigare forskning inom området 
vad som kan påverka samarbetet mellan bibliotekarier och lärare. Det finns ganska 
mycket forskat vad gäller detta men jag har koncentrerat mig på och här valt att 
presentera den forskning som är relevant för min undersökning och som handlar om 
olika vinklingar på samarbete mellan bibliotek och skola. Eftersom jag är intresserad av 
vad som kan påverka bibliotekariers och lärares samarbete har jag valt forskning som 
lyfter fram detta på ett bra sätt. En del forskning handlar om samarbetet mellan 
yrkesgrupperna rent allmänt medan det i annan forskning handlar om t ex. samarbete 
runt elevers informationssökning och detta, vad yrkesgrupperna samarbetat om, har haft 
en underordnad betydelse i mitt urval. Jag har istället fokuserat på och valt tidigare 
forskning som på ett bra sätt belyser olika aspekter som kan påverka de två 
yrkesgruppernas samarbete. 
 
I ett eget avsnitt presenterar jag också två framgångsrika dokumenterade läsprojekt 
vilka ger goda exempel på hur bibliotek och skola kan samarbeta på ett bra sätt. 
 
2.1 Tidigare forskning om vad som kan påverka bibliotekariers och 
lärares samarbete 
 
Carol Collier Kuhlthau (2004) skriver i sin bok Seeking meaning: A process approach 
to library and informations service om skolbibliotekariers och lärares erfarenheter av att 
arbeta processinriktat med elever i undervisning om informationssökning. Den handlar 
alltså inte om läsfrämjande insatser men de slutsatser hon kommer fram till gällande vad 
som påverkar bibliotekariers och lärares samarbete tycker jag ändå är användbara i min 
undersökning, då de hjälper mig att reflektera runt uppsatsens frågeställningar.  
 
Hon kommer i sin studie fram till att det är tre faktorer som påverkar samarbetet mellan 
skolbibliotekarie och lärare negativt: 
Den första faktorn är de båda parternas brist på tid och resultatet blir en otillräcklig 
planering över vad de ska utföra tillsammans. Att tillräcklig tid för planering saknas gör 
också att det inte finns plats för att utveckla nya arbetssätt och man väljer att arbeta i 
traditionella roller i samarbetet. Detta med tidsbristen leder också till ett annat problem i 
samarbetet, nämligen en utveckling av otydliga roller. Det blir inte tydligt för någon av 
parterna vilken roll de har i samarbetet och vad var och en ska tillföra, det blir 
förvirrande. De båda fungerar i stället i sina traditionella roller och det finns ingen tid 
över för att utveckla nya roller. Den tredje faktorn som ställer till problem i samarbetet 
är att de båda parterna inte förstår vad som ska göras, dvs. dåligt utformade uppgifter. 
Det är oftast läraren som utformar uppgiften och formar vad som ska göras, 
bibliotekarien tas efterhand in i arbetet och är inte med i processen från början. Detta 
gör att det inte blir tydligt vilken roll var och en ska ha i samarbetet (s. 149-150). 
 
Kuhlthau kommer också fram till att om bibliotekarier, lärare och ledning har en 
likartad syn på lärande och om de arbetar i team påverkar detta samarbetet positivt. Att 
ledningen utformar vad som ska göras på ett bra sätt och om de som deltar i samarbetet 
haft tydliga roller där de visar respekt för varandras kompetens är andra viktiga delar i 
samarbetet (s. 152). 
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Keith Curry Lance har gjort många studier om skolbibliotekets betydelse för elevers 
lärande i amerikanska skolor och hon påtalar i dessa sammanhang att samarbete mellan 
bibliotek och skola är en mycket viktig del i detta. Hon har i sina studier kommit fram 
till att en av skolbibliotekariens viktigaste egenskaper är att kunna utöva ledarskap. 
Detta behövs för att de ska kunna skapa en arbetsmiljö där de kan hjälpa elever och 
lärare att nå sina mål. Lance ger exempel på handlingar som skolbibliotekarien måste 
vara aktiv i och nämner då bland annat att träffa skolledningen ofta, att delta i lärarnas 
planeringsmöten och att träffa andra bibliotekskollegor (lokalt och på högre nivå). För 
att få möjlighet till det krävs att bibliotekarien är styrande och visar ledaregenskaper i 
sina kontakter med skolan (Lance 2002, s 18-19). Dessa iakttagelser är intressanta 
eftersom denna uppsats ambition är att studera hur samarbetet mellan bibliotekarier och 
lärare ser ut runt läsfrämjande verksamhet och vad som påverkar detta samarbete. Kan 
det ”utövande av ledarskap” som Keith Curry Lance beskriver vara en viktig faktor som 
spelar roll i hur skolbibliotekarie och lärare samarbetar?  
 
Amira Sofie Sandins bok Barnbibliotek och lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt, 
samarbete är ett resultat av en metodgenomgång av 93 lässtimulerande projekt i 
Sverige. Syftet med studien var att genom att analysera rapporter från de 
lässtimulerande projekten bidra med kunskaps- och metodutveckling inom området. I 
bokens kapitel 6 redogör Sandin vad som framkommit vad gäller samarbete mellan 
olika aktörer, däribland skola och bibliotek, runt de studerade projekten (Sandin 2011). 
Sandin kommer i sin analys fram till viktiga slutsatser för att samarbete mellan olika 
aktörer ska kunna utvecklas. Det är viktigt att de som ska samarbeta formulerar ett 
tydligt syfte och mål med det projekt som ska genomföras och att det också förankras 
hos de olika parternas ledning. Detta möjliggör frigörande av tid och personal som 
behövs för projektet. För att skapa engagemang hos den man ska samarbeta med 
framhålls vikten av att involvera sin samarbetspartner i ett så tidigt skede som möjligt 
istället för att erbjuda ett färdigt projekt. Diskussioner om den egna yrkesrollen och 
målen för den verksamhet man verkar i är också viktigt att tänka på. Genom detta 
skapas en gemensam referensram och denna ger möjlighet till en reell legitimitet (se 
förklaring i avsnitt 3.1) i samarbete med andra aktörer. En tydlig rollfördelning där man 
tar tillvara olika kompetenser framhålls och dokumentation av det som görs möjliggör 
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling (Sandin, 2011 s. 223). 

 
År 2007 gjorde Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf en sammanställning över den 
forskning som då fanns om barnbiblioteken och detta resulterade i kunskapsöversikten 
Studier av barn- och ungdomsbibliotek. Genom att studera ett antal olika 
forskningsprojekt runt barn- och ungdomsbibliotekens bokprat kom de fram till en hel 
del brister vad gäller samarbetet runt bokpraten: 
 
     I studierna saknar vi en nära dialog mellan bibliotekarier och pedagoger, både om syftet   
     med skolbibliotekariens bokprat och om bokpratens utfall - dokumentation och  
     utvärderingar av bokpratens effekt saknas (Rydsjö/Elf 2007, s 132) 
 
Rydsjö och Elf konstaterade också att bibliotekarierna inte fick någon återkoppling på 
de insatser de gjorde i skolan. Som jag tidigare nämnde i problembeskrivningen kom de 
fram till att i de läsfrämjande projekt där barnbibliotekarie och lärare hade jobbat i nära 
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samarbete, med gemensamma tydliga mål nådde stor framgång med sina läsfrämjande 
insatser (Rydsjö/Elf 2007, s 132).  
 
Malin Molinder och Lena Rodman gör i sin magisteruppsats en studie runt samarbetet 
mellan lärare och skolbibliotekarie på en högstadieskola. I uppsatsen studeras 
samarbetet mellan en skolas skolbibliotekarie och högstadielärarna på skolan (Molinder 
och Rodman 2006). De kom fram till att de intervjuade lärarna och den intervjuade 
skolbibliotekarien inte upplevde det som något hinder att de hade olika 
yrkeskompetenser i samarbetet med varandra utan att detta snarare upplevdes som något 
positivt (Molinder och Rodman 2006, s.59). De kom också fram till att en del lärare inte 
använde sig av biblioteket, det var valfritt och detta menar Molinder och Rodman kan 
leda till att skolbibliotekarien kom i en underlägsen eller i en beroendesituation 
gentemot lärarna. I studien framkom också att skolbibliotekarien erövrade reell 
legitimitet genom sin utåtriktade verksamhet och genom sin personlighet, vilket denne 
var mycket medveten om själv. Övriga faktorer som påverkade samarbetet negativt var 
brist på tid och en skolledning som inte var helt införstådd i vilken fördel skolan kan ha 
av bibliotekets förtjänster (Molinder och Rodman 2006, s.66). 
 
2.2 Sammanfattning av litteraturgenomgången 
 
Den tidigare forskning som jag valt att presentera visar en hel del intressanta faktorer 
som är viktiga för min studie. Kuhlthaus och Lances forskning är av lite tyngre art och 
deras resultat handlar mer om, som jag ser det, övergripande faktorer om samarbetet 
mellan bibliotek och skola. De är viktiga grundstenar i mitt fortsatta arbete.  
Rydsjö och Elfs kunskapsöversikt känns verkligen relevant för min undersökning. De 
bekräftar att ett fungerande samarbete mellan bibliotekarier och lärare är av stor vikt för 
att läsprojekt ska bli framgångsrika. Detta lyfter fram vikten av min studie och 
inspirerar mig att utveckla detta vidare. Vad gäller Amira Sofie Sandins och 
Molinder/Rodmans studier så liknar deras studier det jag undersöker i denna uppsats, de 
har också studerat vad som påverkar samarbetet mellan bibliotekarier och lärare, men 
min studie skiljer sig dock från deras på några områden. Sandins resultat baseras på en 
studie av dokumenterade läsprojekt medan min studie baseras på intervjuer med 
bibliotekarier och lärare. Molinder och Rodman har liksom jag använt sig av intervjuer 
av lärare och bibliotekarier för att samla in empiriskt material till sin undersökning, men 
de har intervjuat en skolbibliotekarie och en grupp högstadielärare och fokuserat på hur 
samarbetet ser ut dem emellan rent allmänt. Min undersökning fokuserar enbart på vad 
som påverkar samarbetet runt läsfrämjande arbete och två bibliotekarier och två lärare 
som de samarbetar med intervjuas om detta (se kapitel 6, metod och material).  
 
2.3 Två dokumenterade läsprojekt där bibliotekarie och lärare 
samarbetat runt bibliotekariens läsfrämjande arbete 
 
Anledningen till varför jag valt just dessa två projekt är att det i projekten på ett tydligt 
sätt framgår hur bibliotekarie och lärare samarbetat runt läsfrämjande insatser och 
troliga orsaker till varför samarbetet fungerat och resulterat i framgångsrika läsprojekt 
lyfts också fram på ett bra sätt. 
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2.3.1 Gransäterskolan i Håbos samarbetsprojekt mellan skola och bibliotek 
 
Under två läsår, 1999-2000 och 2000-2001 bedrev Gransäterskolan i Håbo ett projekt i    
syfte att hitta metoder för hur skolbiblioteket ska samarbeta med arbetslagen i skolan 
(Ögland 2002, s 7). Bibliotekarie Malin Ögland arbetade i detta projekt och i boken 
Skolans bibliotek – Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag 
berättar hon om hela projektet. En av de frågor som boken fokuserar på är hur man 
bygger upp ett fungerande samarbete mellan lärare och bibliotekarier och den ger 
tydliga konkreta exempel på hur skolbibliotekarien ”tagit sig in” i skolans värld. Bra 
samarbeten runt läsfrämjande arbete har bland annat utvecklats genom att bibliotekarien 
varit driftig och arbetat utanför sin traditionella yrkesroll (Ögland, 2002). Ett exempel 
på detta är då Ögland berättar om hur hon, hemkommen från en inspirerande konferens 
om barns läsvanor, ville göra något åt elevernas läsmiljö på skolan. Hon tog kontakt 
med syläraren på skolan och detta ledde så småningom till att elever i årskurs 5 och 6 
sydde läskuddar som de sedan fick använda vid lässtunderna i skolan (Ögland 2002, s 
25). Vidare berättar Ögland om hur hon och skolan jobbade med svenska författare i 
årskurs fyra. 20 minuter skulle ägnas åt läsning varje dag men det fungerade inte särskilt 
bra eftersom flera av pojkarna läste dåligt. Ögland anmälde sig frivilligt till att läsa högt 
för dessa pojkar, hon läste högt och pojkarna fick samma böcker så att de kunde följa 
med i texten. I slutet av terminen delades ett intyg ut till dem där alla böcker de läst stog 
uppräknade. Ögland berättar om denna lässatsning som mycket positiv och under 
projektets gång blev pojkarna mer och mer positiva till läsning. Ögland framhåller 
läsmiljön som viktig då man vill stimulera elevers läslust men lyfter också fram att 
flexibilitet är viktig i arbetet runt läsfrämjande arbete i skolan (Ögland 2002, s 28-29): 
    
   Snarare är kanske flexibilitet svaret – eller möjligheten till flexibilitet. 
   Möjlighet att ändra miljö, gruppindelning, fokus och metod. På vår skola finns 
   verkligen denna möjlighet (Ögland 2002, s 29) 
 
I ovanstående stycke framhålls vikten av en driven, initiativrik bibliotekarie som vågar 
visa sin kunskap och komma med egna förslag för att det lässtimulerande arbetet ska bli 
framgångsrikt.  
 
En genomgripande grepp i projektet var också att man såg biblioteket som en funktion 
och inte som ett rum (Ögland 2002). Ögland menar att på grund av att hon hela tiden 
rört sig fritt i skolan kommit fram till att biblioteket är en funktion och inte ett rum. Hon 
berättar att de i projektet flyttade ut mycket av biblioteksverksamheten till skolans olika 
grupprum. Där kunde de ha högläsning och bokprat i fred i lämpligare lokaler. Att 
biblioteket på detta sätt ”kom till skolan”, att eleverna inte längre gick ”bort till 
biblioteket” gjorde att biblioteket ingick i skolans arbete på ett nytt sätt. Ett mål med 
projektet var också att ”inlemma” biblioteket i skolan. Hon betonar att biblioteket inte 
ska vara en parallell verksamhet i skolan utan att det ska vara ett av de verktyg som 
skolan har att tillgå för att nå läroplanens mål (Ögland 2002, s 10). Hon framhåller 
också vikten av att specificera för sig själv och skolan vilken funktion skolbiblioteket 
ska ha: 
 
    Om man är klar över vilken funktion man vill att biblioteket ska ha kommer det att styra  
    ritningen av lokalerna, rekryteringen, av personal till biblioteket, bibliotekets möblering   
    och inte minst bokbeståndet (Ögland 2002, s 10) 
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Ögland visar här hur viktigt det är att våga gå ifrån sin traditionella yrkesmiljö, att våga 
tänka nytt och väva in sig i sin samarbetspartners värld. Att se biblioteket som en 
kompetens snarare än ett rum framhålls, likaså att se på skolbiblioteksverksamhet som 
ett verktyg som skolan kan använda sig av för att nå läroplanens mål.  
 
2.3.2 Bokdraken på Umedalens Bibliotek 
 
Barn och skolbibliotekarien Wiveca Uhlander berättar i ett kapitel i BTJ s bok 
Läsprojekt – inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek om läsprojektet 
”Bokdraken” som startades på Umedalens bibliotek 1999. Uhlander inleder kapitlet med 
att berätta att hon tillsammans med sin kollega arbetar i ett bibliotek som hon skriver är 
lite speciellt eftersom det är ett folkbibliotek som har skolan som sin huvudman. På 
grund av detta ingår biblioteket i skolans organisation och arbetsgrupp på ett naturligt 
sätt. Vidare berättar Uhlander att skolan är en skola med verksamhet till barn från 0 till 
16 år. Läsprojektet ”Bokdraken” växte fram i samband med en ombyggnation av 
biblioteket 2000 och ur Uhlanders vilja att jobba med alla åldrar och följa skolans linje 
– att följa eleverna från förskolan och fram till de slutar årskurs nio. Utifrån detta 
utarbetades en arbetsplan där ett klart syfte och mål för varje åldersgrupp formulerades. 
Projektet döptes till ”Bokdraken” och den fick två ben: Ett lässtimulerande, 
litteraturpedagogiskt och ett informations- och kunskapssökande (Uhlander 2007, s 58-
60). Projektet ”Bokdraken” delades in i tio fristående delar, en för varje åldersgrupp 
vilka var och en beskriver resultatet av ett bra samarbete mellan bibliotek och skola 
(Uhlander 2007).  I delen ”Drakeldar” samarbetar biblioteket och skolan på olika sätt 
kring lärande och litteratur. Varje år infaller ”barnboksveckan” och då samverkar 
biblioteket med bildämnet på skolan. Olika temaarbeten kring häxor, troll, älvor och 
drakar då man bokpratat, skrivit, målat, format skulpturer, mm (Uhlander 2007, s 62). 
Här berättar Uhlander om ett exempel där läsfrämjande blir så mycket mer för eleverna 
då det vävs in med andra ämnen i skolan. Också delen ”Drakvingar” är ett bra exempel 
på att bibliotekets och skolans samarbete fungerar: 
 
   Eleverna skall känna sig delaktiga i bibliotekets arbete på olika sätt därför träffas vi i  
    elevrådet där deras synpunkter på biblioteket tas tillvara. De ingår i inköpsgrupper och har  
    bokprat för yngre elever. De har också haft inköpsgrupper och har bokprat för yngre  
    elever (Uhlander 2007, s 63) 
 
Umedalens bibliotek fick 2003 BTJ s stipendium för sitt arbete med Bokdraken och 
Uhlander blev 2005 utsedd till årets skolbibliotekarie (Uhlander 2007, s 64).  
Förklaringen till varför läsprojektet Bokdraken blivit så framgångsrikt menar Uhlander 
delvis beror på bra stöd från ledningen i skolan och att det faktum att biblioteket funnits 
i skolans organisation. Biblioteket har verkligen varit integrerat i skolan, de har suttit 
med i skolans ledningsgrupp, temagrupp, IT-grupp, biblioteksråd och elevråd. Detta har 
möjliggjort att de blivit en betydande del i själva förskole- och skolarbetet. Uhlander 
påpekar också att det är viktigt att som bibliotekarie ha förmågan att se möjligheter och 
utvecklas och att fortbilda sig som viktiga delar i att jobba framgångsrikt i läsprojekt. 
Att inte fastna i sitt eget tänk och att träffa andra - bibliotekarier, lärare och politiker 
framhålls också som viktigt (Uhlander 2007, s 65). 
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3. TEORI 
 
Som teoretisk ram för denna uppsats har jag valt att använda mig av två teorier. Den ena 
är Lena Folkessons tre yrkesdimensioner och den andra är Limberg och Folkessons tre 
kategorier uppfattningar av samarbete. Jag valde dessa två modeller eftersom de båda är 
användbara då man studerar samspelet mellan bibliotekarier och lärare. Folkessons tre 
yrkesdimensioner hjälper till att se på samarbetet objektivt i tre olika vinklar. De lyfter 
på ett bra sätt fram orsaker till eventuella problem som kan uppstå i samarbetet mellan 
bibliotekarier och lärare. Limberg och Folkessons tre kategorier uppfattningar av 
samarbete belyser på ett tydligt sätt hur samarbetet mellan yrkesgrupperna kan fungera 
och se ut i verkligheten. De tre kategorierna hjälper också till att se på samarbetet som 
utvecklingsbart och med hjälp av dem blir det lättare att analysera hur pass utvecklat ett 
samarbete är och vad som ska till för att få det att utvecklas.  
 
Jag har endast fokuserat på de delar i teorierna som jag har användning för i min analys. 
I de två följande styckena (3.1 och 3.2) presenterar jag de två teorierna och i det sista 
stycket (3.3) berättar jag hur dessa två tillämpas i denna uppsats.  
 
3.1 Lena Folkessons tre yrkesdimensioner 
 
Lena Folkesson är lektor i pedagogik och är verksam vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik vid Göteborgs Universitet. 2003 formades Helvetesgapet, ett projekt inom 
Myndigheten för skolutvecklings projekt Språkrum. En del av Helvetesgapet var en 
forskningsdel som hette Lärande via skolbiblioteket, som förkortas med LÄSK 
(Alexandersson 2007). Det var inom ramen för detta projekt som Lena Folkesson 
genomförde en studie om hur bibliotekspersonal och lärare ser på det samspel som de 
har eller förväntas ha med varandra (Folkesson 2007, s 71). I forskningsprojektet ställde 
sig Folkesson denna fråga: 
 
    Hur kan man då förstå den process som framträder i analysen av samspelet mellan lärare och   
    bibliotekspersonal vid projektskolorna? Vilka centrala dimensioner visar sig i samspelet?  
    (Folkesson 2007, s 78)      
  
Hon kom fram till att samspelet mellan lärare och bibliotekarier kunde förstås bättre om 
det studerades utifrån tre dimensioner: Yrkesdimensionen, Maktdimensionen och 
Legitimitetsdimensionen (Folkesson 2007, s 78).  
 
I de följande styckena beskriver jag Lena Folkessons tre yrkesdimensioner och hänvisar 
till hennes text i forskningsrapporten Textflytt och sökslump - informationssökning via 
skolbibliotek (Folkesson 2007 s 71-81).  
 
Yrkesdimensionen 
I denna dimension finns två underdimensioner: Yrkesidentitet och yrkeskultur. 
Folkesson vill använda begreppet yrkesidentitet istället för yrkesroll. Anledningen till 
detta är att hon anser att en yrkesroll är något som omgivningen tilldelar individen och 
med det vilka egenskaper en viss yrkesroll ska ha, medan en yrkesidentitet är något som 
innefattar individens egen påverkan och tolkning av yrket. I en yrkesidentitet är det 
individens egna känslor och värderingar, utifrån den yrkeskultur denne tillhör, som styr. 
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Då bibliotekarie och lärare ska samspela med varandra möts två olika yrkeskulturer. 
Folkesson beskriver hur yrkeskulturer skapas och menar att de bland annat skapas 
genom ett yrkes tradition och hur tidigare generationer utövat yrket. Samhällets formella 
krav på yrket och de krav arbetsgivarna ställer utifrån olika lagar och avtal spelar också 
roll på formandet av en yrkeskultur. En tredje faktor som spelar in är utbildning. Att 
genomgå en yrkesutbildning innebär att automatiskt föras in i ett kulturellt sammanhang 
(Folkesson 2007, s. 78). I möten mellan olika kulturer formar sammanhanget i vilket 
mötet sker vilka roller som framträder. I ett sammanhang kan det vara kön som blir 
synligt och i ett annat kan det vara ”vi bibliotekarier” som blir synliga. Den 
kommunikation som uppstår mellan de båda kulturerna styrs till viss del av hur vi 
omedvetet tolkar varandras handlingar och Folkesson menar att behovet att göra sådana 
tolkningar ökar när ”det självklara upphör att vara självklart”. Det som händer då är att 
den ena kulturen inte förstår den andre, tolkar en situation enbart utifrån sin egen kulturs 
perspektiv och handlar utifrån det (Folkesson 2007 s.78-79). Folkesson använder sig av 
en benämning som används inom sociologin, Taifels law, då hon beskriver en annan 
förekommande aspekt som kan uppstå i mötet mellan två kulturer. Den handlar om den 
stereotypisering som kan visa sig när skilda kulturer talar om varandra, t ex en lärare 
som betonar skillnader mellan sin egen yrkesgrupp och bibliotekarierna som 
yrkesgrupp. Vid sterotypisering beskrivs alla i en yrkesgrupp som ”lika” och det är 
också vanligt att det som är typiskt för den egna yrkesgruppen beskrivs som positivt och 
det som är typiskt för den andra yrkesgruppen beskrivs som negativt (Folkesson, 2004, s 
79).  
 
Maktdimensionen 
Samspelet mellan bibliotekarie och lärare kan påverkas av vem som är ”ägare” av den 
pedagogiska verksamheten. Lärare och skolledning är pedagogerna som har 
ämneskompetens, kunskap om läroplanens mål och det är de som formar 
undervisningsmetoder för eleverna. Allt detta sammantaget menar Folkesson bidrar till 
att de har makten över vilken roll skolbibliotekarien får i skolan. Folkessons studie kom 
fram till att en del av de iakttagna bibliotekarierna upplevde att deras professionella 
kompetens inte fullt ut kom till sin rätt men att lärarna från sin horisont beskrev att 
bibliotekarien på ett bra sätt uppfyller vad lärarna förväntar sig av denne. Bibliotekariers 
och lärares samspel påverkas av ”vems arena eller kompetensområde parterna för 
tillfället rör sig inom”. Studien lyfter fram bibliotekarier som berättar att lärare inte 
känner till hur böcker är ordnade enligt klassifikationssystem och därför känner sig 
osäkra i biblioteket. De känner inte till hur böckerna i biblioteket är organiserade och 
makten och vetandet finns då hos bibliotekarien. Studien vittnar också om lärare som 
ifrågasätter bibliotekariers ämneskompetens och kunskaper om skolans mål. Lärarna har 
utifrån detta makten i samspel som rör sig inom skolans område, exempelvis 
temaarbeten runt olika ämnen (Folkesson, s. 79).  
 
Legitimitetsdimensionen 
Det finns en formell legitimitet och en reell legitimitet vad gäller skolbibliotekariens 
möjligheter att vinna legitimitet inom skolans område. Skolbiblioteket blir formellt 
legitimt i skolans värld genom att skolans ledning anställer en utbildad bibliotekarie. 
Med detta visas att en skolbibliotekaries profession är viktig för skolan. Trots att 
bibliotekarien genom detta fått en formell legitimitet så är det inte helt säkert att 
skolbibliotekariens reella legitimitet i skolan fungerar. I det vardagliga samarbetet med 
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lärarna handlar det också om att bibliotekarien måste lyckas med att synliggöra sin 
kompetens och få verklig, reell legitimitet. Om bibliotekarien lyckas med det kan detta 
leda till ett bra samarbete med skolan (Folkesson 2007, s. 80). 
 
3.2 Louise Limberg och Lena Folkessons tre kategorier uppfattningar 
av samarbete  
 
Louise Limberg är seniorprofessor vid Högskolan i Borås och under åren 2001-2004 
genomförde hon tillsammans med Lena Folkesson ett forskningsprojekt som handlade 
om hur lärare och bibliotekarier ser på sitt samarbete runt undervisning i 
informationssökning. Forskningsprojektets resultat presenteras i slutrapporten 
Undervisning i informationssökning – Slutrapport från projektet Informationssökning, 
didaktik och lärande (IDOL) (Limberg och Folkesson, 2006). Limberg och Folkesson 
utarbetade utifrån sin studie tre kategorier uppfattningar av samarbete som kan 
uppmärksammas i samarbete mellan bibliotekarier och lärare. Dessa tre presenteras 
nedan:   
 
Samarbete som gränsbevarande särarbete 
Här råder en traditionell syn på samarbetet, samarbetsprocessen är statisk mellan de två 
yrkesgrupperna och var och en bidrar med det som traditionellt är typiskt för var och en. 
Samarbetets syfte är att underlätta och stödja skolans arbete med eleverna. Särarbete 
innebär i dessa sammanhang att ansvar och uppgifter mellan de båda yrkesgrupperna är 
uppdelat, det blir tydligt vem som ska göra vad och detta uttalas inte alltid i ord utan 
grundas i stor utsträckning på ”hur det brukar vara” (Limberg och Folkesson 2006, s. 
97-98). Att uppfatta samarbete som gränsbevarande innebär att de två yrkesgrupperna 
kan fortsätta göra det de traditionellt är bra på. Yrkesroller och profession bevaras och 
man jobbar som man traditionellt har gjort i respektive yrkesroll. 
Ett exempel på detta kan vara en bibliotekarie som påpekar att denne i god tid vill veta 
om skolan ska ha temaarbete inom ett visst ämne. Det är bra för då kan bibliotekarien i 
god tid plocka fram material och visa sin profession, dvs. hitta det som efterfrågas. 
Bibliotekarien får på så vis bekräftelse på sin yrkeskompetens genom uppskattning från 
elever och lärare.  
Från lärarens håll innebär denna uppfattning att det är de som planerar och lägger upp 
elevernas arbete och bortser ifrån bibliotekariens eventuella pedagogiska kunnande. Det 
yrkesspecifika blir tydligt och samarbetet präglas här mycket av att man inte ska trampa 
varandra på tårna. Detta hänsynstagande kan ibland leda till att samarbetet utvecklas till 
att bli slentrianmässigt utan tydlig planering där man klargör samarbetets syfte och vilka 
förväntningar man har på varandra (Limberg och Folkesson 2006, s. 98-99). Om 
samarbetet uppfattas som ett samarbete som gränsbevarande särarbete fokuserar 
parterna mer på hur samarbetet ska organiseras än på vilket innehåll det ska ha. Det är 
vanligt att man fokuserar på problem som att biblioteket ligger långt från skolan eller att 
yrkesgrupperna inte verkar på ”gemensamma arenor”. I ett samarbete som gränsbeva-
rande särarbete är det också vanligt att de båda yrkesgrupperna uppmärksammat någon 
egenskap hos ”den andre” som försvårar samarbetet. Limberg och Folkessons studie 
kommer fram till att det är vanligare att bibliotekarierna hittar egenskaper hos lärarna 
som försvårar samarbetet (Limberg och Folkesson 2006, s.99-100). 
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Samarbete som gränsöverskridande samspel 
Enligt denna kategori tänjer de två yrkesgrupperna på professionsgränserna och är mer 
flexibla än den tidigare presenterade kategorin. Här ses och upplevs samarbetet mer som 
ett samspel, man har dynamiskt förhållningssätt och kraven på formalisering och 
organisation minskar. Man ser i samarbetet möjligheter att skapa något nytt och en 
tendens att se och ta de möjligheter som finns i vardagen. Man är villig att förändra sin 
egen roll och är inte så bunden till vad den traditionellt innebär. Limberg och Folkesson 
såg att bibliotekariens traditionella roll förändrades när bibliotekarien deltog i 
temaarbeten under en längre tid. Yrkesroller suddades ut, eleverna vände sig till den 
vuxen som fanns tillhands och funderade inte så mycket på om det var en bibliotekarie 
eller en lärare. Typiskt för denna uppfattning är att läraren inte ”skickar” eleverna till 
biblioteket utan följer med dit och hjälper eleverna i biblioteket tillsammans med 
bibliotekarien. ”Gränsöverskridande” innebär här också att bibliotekarien tas in i 
undervisningen som en resurs. Där arbetar denne med i temaarbeten och är speciellt 
ansvarig för informationssökning. Enligt denna kategori är bibliotekarien inte bara 
knuten till biblioteket utan eleverna kan nå dennes kompetens också i skolans lokaler. 
Bibliotekarien kan också enligt denna kategori ingå i lärarnas arbetslag där 
bibliotekarien blir insatt i planering och pedagogiska frågor och blir sedd som lärarnas 
arbetskollega. I ett samarbete som präglas av gränsöverskridande samspel har 
bibliotekarien trätt ur sin bibliotekarieroll och mer trätt in i en lärarroll. Enligt 
bibliotekarier som varit med om detta har det kunnat ske på grund av att bibliotekarien 
börjat bli sedd som en pedagog och blivit mer jämbördig med som lärare och elever. 
Även i detta samarbete betonas styrkan att ha olika utbildning och erfarenhet men här 
framhålls det snarare som en fördel som kan förbättra samarbetet (Limberg och 
Folkesson 2006, s.102-105). 
 
Samarbete som möjligheter till lärande och utveckling 
En lärare som tillsammans med bibliotekarien letar fram litteratur till ett temaarbete i 
biblioteket är ett exempel på ett samarbete där denna uppfattning råder. Denna 
uppfattning präglas av att bibliotekarie och lärare kombinerar sina olika kompetenser 
om t ex informationssökning och elever så att resultatet blir bättre än om var och en 
hade jobbat var för sig. Här kan spontana möten mellan bibliotekarie och lärare 
utvecklas till djupare yrkessamtal. I ett sådant samarbete kan till exempel läraren hämta 
nya idéer och kanske komma på nya pedagogiska grepp i sitt samtal med bibliotekarien 
(Limberg och Folkesson 2006, s 105-106). 
Bibliotekariens unika sätt att se på eleverna uppskattas också: 
 
    Bibliotekariernas möjlighet att se eleverna i andra sociala sammanhang än i klassrummet  
     ses som värdefulla bidrag till utvecklingen av undervisningen  
     (Limberg och Folkesson 2006 s. 106) 
 
I samarbete av denna art får bibliotekarien också möjlighet att möta de elever som inte 
självmant kommer till biblioteket då denne under temaarbeten jobbar ute i skolan 
(Limberg/Folkesson 2006, s. 105-106). 
 
Limberg och Folkessons sammanfattande bild av synen på samarbete anger att de kunde 
genom sin analys konstatera att det pågår två parallella processer i samarbetet mellan 
bibliotekarier och lärare. I den ena höll yrkesgrupperna fast i sina traditionella roller och 
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arbetsuppgifter men i den andra pågick en gränsöverskridande process i samarbetet 
(Limberg och Folkesson 2006, s.106). 
 
3.3 Hur de två valda teorierna tillämpas i denna uppsats 
 
Lena Folkessons tre yrkesdimensioner använde jag som ram då jag formulerade 
uppsatsens forskningsfrågor och intervjufrågor. De tre dimensionerna var en bra mall 
och hjälpte mig att hålla fokus på vad det var jag skulle ta reda på. I kapitel 6 görs en 
analys och diskussion kring mitt resultat och där använder jag uppsatsens båda teorier 
som ram. I det första avsnittet (6.1) relaterar jag till Folkessons tre yrkesdimensioner 
och i det andra (6.2) relaterar jag till Limberg och Folkessons tre kategorier 
uppfattningar av samarbete. Även här hjälpte mig Folkessons tre yrkesdimensioner mig 
att hålla fokus på det jag ville undersöka samtidigt som jag refererade till annan 
litteratur. Också Limberg och Folkessons tre kategorier uppfattningar av samarbete 
hjälpte mig att hålla fokus men de var också bra för att de bidrog till att jag kunde vidga 
min uppsats något. Detta eftersom de inte använts då jag utformade uppsatsens 
forskningsfrågor och intervjufrågor.  
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4. METOD OCH MATERIAL 
 
 4.1 Urval 
 
Jag valde att intervjua två skolbibliotekarier som genomför lässtimulerande arbete med 
grundskoleelever samt två lärare som de två skolbibliotekarierna samarbetar med runt 
sina läsfrämjande insatser. Intervjuerna hade som syfte att ta reda på hur samarbetet såg 
ut mellan bibliotekarie och lärare kring det läsfrämjande arbete skolbibliotekarien utför i 
grundskolan och att ta reda på vilka faktorer som påverkar detta samarbete i positiv och 
negativ riktning. Jag valde intervju som metod eftersom jag tyckte den passar bäst för 
den typ av studie jag ville göra. Genom insamlingsmetoden intervju ges tillfälle till 
samtal och diskussion vilket jag inte kunnat få om jag exempelvis valt observation som 
metod. I intervjuerna kunde jag samtala med respondenterna runt olika frågeställningar 
och olika vinklingar framkom runt det jag ville undersöka. De diskussioner som uppstod 
i samband med intervjuerna resulterade i en riklig empiri som jag kunde använda mig 
av i min analys.  
 
Jag ville intervjua två bibliotekarier som arbetar läsfrämjande med grundskolans elever i 
två olika glesbygdskommuner. Orsaken till detta val är att jag själv arbetar med 
läsfrämjande arbete hos elever i en glesbygdskommun och därför är intresserad av att 
intervjua skolbibliotekarier som arbetar inom liknande förhållanden. En annan orsak till 
att jag ville undersökningen skulle göras i glesbygd är att det finns lite forskat om 
bibliotekariers arbetsförhållanden i glesbygd vilkas arbetssituation är lite speciella 
eftersom de ofta arbetar ensamma på ett bibliotek och detta gör att de behöver göra 
”allt” - från bokinköp och bokuppsättning till fjärrlån och läsfrämjande arbete i skolan.  
 
Cirka tre veckor i förväg sökte jag per telefon upp två bibliotekarier i två olika 
kommuner med en undran om jag kunde få komma och göra en intervju om deras 
läsfrämjande insatser i skolan. Jag frågade i samband med detta om de kunde tipsa mig 
om några lärare som de brukar samarbeta med runt det läsfrämjande arbetet. Jag fick 
flera tips och jag tog via mail kontakt med en lärare som den första bibliotekarien 
brukar samarbeta med och en annan som den andra bibliotekarien brukar samarbeta 
med. Tid och plats kunde bokas med både bibliotekarier och lärare och genomförandet 
av intervjuerna går att läsa om i stycke 4.2. Jag definierade inte i förväg vad jag menade 
med läsfrämjande arbete utan urvalet styrdes här av vad den jag pratade menade med 
läsfrämjande arbete. Jag är medveten om att man kan se olika på vad läsfrämjande 
arbete är i praktiken och är medveten om att detta kan ha påverkat min undersökning. 
De båda bibliotekarierna som jag kom i kontakt med var de enda personerna på 
biblioteken som arbetade med läsfrämjande arbete i skolan och båda två var typiska 
”glesbygdsbibliotekarier”. De är utbildade bibliotekarier som arbetar heltid med olika 
sysslor i ett folkbibliotek där skolbiblioteket är integrerat och en viss del av tjänsten 
arbetar de som skolbibliotekarier. Båda saknar speciell skolbibliotekarieutbildning.  
 
Med hjälp av de två intervjuade bibliotekariernas tips på lärare de brukar samarbeta med 
gjordes urvalet av lärare. Jag var intresserad av respektive bibliotekaries 
samarbetspartners upplevelser runt samarbetet runt de läsfrämjande insatserna. Jag är 
medveten om att bibliotekarierna tipsade mig om lärare där samarbetet fungerade bra 
och är medveten om att detta kan ha påverkat min undersökning.  
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Jag hade gärna velat variera mitt urval lite mer. Samtliga respondenter blev medelålders 
kvinnor och jag hade gärna sett att en av de intervjuade bibliotekarierna och en av de 
intervjuade lärarna hade varit man men det var praktiskt inte möjligt. Ingen man 
arbetade på biblioteken och bibliotekarierna tipsade mig bara om kvinnliga lärare. Ej 
heller fanns någon yngre respondent att välja på bland tillgängliga bibliotekarier eller 
föreslagna lärare.  
 
4.2 Arbetssätt och genomförande 
 
Intervjuerna med bibliotekarierna genomfördes på varje bibliotekaries hemmabibliotek. 
Jag besökte dem var och en på en i förväg planerad tid och genomförde intervjun som 
spelades in och tog ca en timme att genomföra. Intervjuerna med lärarna genomfördes 
på skolan där de arbetar. Jag besökte även dem på en i förväg planerad tid, intervjuerna 
spelades in och tog också cirka en timme att genomföra. Intervjuerna gjordes med hjälp 
av intervjuguider (se bilaga 1 och 2) som jag utformade med hjälp av en av uppsatsens 
teorier, Lena Folkessons tre yrkesdimensioner. Vid hemkomst transkriberades alla 
intervjuer ordagrant, vilket jag tyckte var ett bra sätt för mig att repetera vad som 
verkligen hade framkommit i intervjuerna och detta arbete gav mig tillfälle att reflektera 
över vad som sagts. Resultatet blev ett rikt empiriskt material som jag sedan 
analyserade med hjälp av Folkessons tre yrkesdimensioner och Limberg och Folkessons 
tre kategorier uppfattningar av samarbete samt med hjälp av övrig vald litteratur för 
uppsatsen.  
 
4.3 Etiska ställningstaganden 
 
Då jag frågade respondenterna om jag fick komma och göra en intervju med dem 
förklarade jag att de fick vara helt anonyma och att jag på intet sätt skulle röja var de 
arbetade eller något annat som kunde avslöja deras identitet. Jag försäkrade dem också 
om att jag inte skulle berätta för ”den andra parten” vad som hade framkommit i 
intervjun.  
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5. PRESENTATION AV RESULTAT 
 
5.1 Upplägg och benämningar 
 
Jag har valt att kalla den första bibliotekarien jag intervjuade för Bibliotekarie 1 och den 
lärare som denne samarbetar med för Lärare 1. Deras samarbete kallar jag vidare för 
Samarbete 1. På samma sätt kallas då den andra bibliotekarien som intervjuades för 
Bibliotekarie 2 och den lärare som denne samarbetar med för Lärare 2. Deras samarbete 
kallar jag för Samarbete 2.  
 
Samarbete 1 och samarbete 2 redovisas i olika stycken (5.2 och 5.3). Dessa stycken 
inleds vardera med en presentation av båda parter och sedan följer en beskrivning av 
vilket läsfrämjande arbete bibliotekarien utför i skolan och hur samarbetet ser ut mellan 
bibliotekarie och lärare runt dessa. Därefter tematiseras redovisningen av intervjuerna 
utifrån uppsatsens frågeställningar och där presenteras både bibliotekariens och lärarens 
uppfattningar. 
 
5.2 Samarbete 1 
 
5.2.1 Presentation av Bibliotekarie 1 och Lärare 1 
 
Bibliotekarie 1 är en medelålders kvinna som avslutade sin bibliotekarieutbildning 
2006. Sedan dess har hon jobbat som bibliotekarie på det kommunbibliotek där jag 
träffar henne. Före utbildningen arbetade hon som svensklärare i 15 år på högstadiet 
som ligger i samma lokal som biblioteket hon nu arbetar i. Bibliotekarie 1 arbetar heltid 
och av denna så jobbar hon cirka 25 procent som skolbibliotekarie. 
 
Lärare 1 är en medelålders kvinna som avslutade sin lärarutbildning (grundskollärare 1-
7) för åtta år sedan. Hon har sedan dess arbetat heltid som lärare på en och samma 
skola. För närvarande undervisar hon årskurs 6 i svenska, arbetar 25 % med de elever i 
årskurs 4-9 som har svårt med svenskan och har en roll som svenskautvecklare på 
skolan. I den rollen arbetar hon bland annat med klartläggningar av vad olika elever har 
problem med i svenskämnet och hon driver också en studiecirkel för lärare vilken har 
som syfte att utröna hur läsförståelsen ska kunna utvecklas hos eleverna. 
 
Biblioteket är centralt beläget i en glesbygdskommun i norra Sverige. Det sitter ihop 
med kommunalkontoret och högstadieskolan. Cirka 100 meter därifrån ligger låg- och 
mellanstadieskolan.  
 
5.2.2 Beskrivning av det läsfrämjande arbete som Bibliotekarie 1 utför med 
eleverna och hur samarbetet runt detta ser ut 
 
Bibliotekarie 1 kallar ibland skolans lärare till läsecirklar. Då kallar hon lärarna till en 
träff i biblioteket där hon presenterar nya barn- och ungdomsböcker. Till nästa träff får 
lärarna i uppgift att läsa några böcker var och nästa gång de ses får de presentera dem 
för varandra. Lärarna kan då i sin tur tipsa och hjälpa sina elever att hitta bra böcker. 
Bibliotekarie 1 ordnar också med olika uppdrag till barnen. Den senaste handlade om att 
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barnen skulle läsa fem böcker, skriva om vad de handlade om på en lapp som skulle 
lämnas tillbaka till bibliotekarien och alla som gjorde detta fick en bok. Varje år 
genomför Bibliotekarie 1 Bokjuryn med eleverna vilket går till så att Bibliotekarie 1 
kommer ut i skolan och bokpratar om det senaste årets utkomna böcker. Bibliotekarie 1 
erbjuder detta till alla lärare i skolan via skolans intranät och en del lärare nappar och 
andra inte. Sedan läser barnen de nya böckerna och får sedan komma till biblioteket för 
att rösta på den bok de tyckte var bäst. Sedan lottas böcker ut till de barn som deltagit. 
 
 Eleverna i årskurs fyra får fyra till fem gånger under läsåret komma till biblioteket för 
att lära sig att hitta bland skönlitteraturen och då är det är Bibliotekarie 1 som håller i 
detta. 
 
Det händer också att Bibliotekarie 1 kommer och bokpratar vid behov. Då är det lärarna 
som ”beställer” ett bokprat och då är det vanligt att det ska handla om ett visst ämne 
eller vara inom en viss genre. I bland tas också Bibliotekarie 1 in i undervisningen 
någon av skolans klasser ska jobba med djupläsning. Hon fungerar då som en extra 
resurs och leder några grupper på egen hand. Varje grupp läser då samma bok och sedan 
diskuteras bokens handling i olika vinklar. Några gånger per år ordnar Bibliotekarie 1 så 
att skolan får författarbesök. 
 
Bibliotekarie 1 berättar att samarbetet med skolan består av tre huvudsakliga varianter. 
Den första varianten är att lärarna kommer in till biblioteket i samband med att de varit 
på lunch (skolmatsalen ligger i samma hus som biblioteket) och tar upp det som skolan 
”vill ha” från biblioteket för tillfället. Lärare 1 bekräftar detta, hon berättar att hon 
brukar ”slinka in på biblioteket” när hon ändå är på lunch. Den andra och tredje 
samarbetsvarianten är att Bibliotekarie 1 och Lärare 1 pratar via mail eller telefon om 
det som skall ske.  
 
Bibliotekarie 1 ingår i en grupp som kallar sig för ”Skapande skola”. Den startades upp 
för några år sedan utifrån att skolan fick statliga medel att ordna kulturaktiviteter för 
eleverna. Bibliotekarie 1 berättar att hon inte var med i den gruppen från början utan 
hon fick ”prångla sig in i den” som hon uttrycker det själv. Hon berättar att hon ett 
flertal gånger bjöd in sig själv när hon visste gruppen skulle träffas och det har resulterat 
i att hon idag är en stående medlem i gruppen. Denna grupps möten är den enda gång 
hon är med på samma möte som skolans personal och hon har via den planerat ett flertal 
författarbesök med lärarna. 
 
Vid varje läsårs uppstart lägger Bibliotekarie 1 ut på skolans intranät vilken hjälp och 
nytta skolan kan ha av henne och biblioteket i skolarbetet och utifrån det hör lärarna av 
sig till henne med vad de ”vill ha” från biblioteket.  
 
Bibliotekarie 1 och Lärare 1 berättar att det inte finns något uttalat mål med det 
läsfrämjande arbete bibliotekarien utför i skolan och att det inte heller utvärderas. Både 
Lärare 1 och Bibliotekarie 1 menar att biblioteket är ett medel som skolan kan använda 
sig av för att nå de mål i läsning som utifrån läroplanen redan finns för eleverna. De 
menar att det måste vara de målen som man ska sträva efter. Någon utvärdering görs 
inte heller av de insatser som görs och Lärare 1 undrar om det kanske finns något 
utvärderingsmaterial som biblioteket har till exempel i samband med de olika 
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lästävlingar som de erbjuder eleverna. Bibliotekarie 1 tror att man skulle kunna förbättra 
det som görs med hjälp av utvärderingar men menar att det skulle vara för tidsödande 
och undrar vem som skulle göra det. Hon konstaterar också att man måste ha 
gemensamma mål för att man ska kunna utvärdera något som genomförts.  
 
5.2.3 Exempel på bra samarbete runt bibliotekarie 1s läsfrämjande arbete i skolan 
 
Bibliotekarie 1 berättar om ett läsprojekt som hon och lärarna i åttan gjort tillsammans.  
Det hela började med att lärarna kontaktade henne tidigt på terminen om ett 
deckarprojekt de skulle genomföra med eleverna längre fram. Bibliotekarie 1 känner 
mycket väl till detta projekt eftersom det var hon som en gång i tiden, då hon 
fortfarande arbetade som svensklärare, startade upp detta. Det hela går till så att 
eleverna ska läsa en varsin deckare, se en deckare på film och sen skriva en egen 
deckare. I den ska vissa förutbestämda saker vara med. Lärarna ville i första skedet att 
Bibliotekarie 1 skulle komma till klassen och presentera deckare som passar för klassen 
samt att prata om deckare lite allmänt. Efter detta kom eleverna med lärarna till 
biblioteket för att låna. Svaga läsare fick tillgång till mer lättlästa deckare och 
Bibliotekarie 1 fanns till hands för att alla elever skulle hitta rätt bok. Bibliotekarie 1 
tyckte att hela projektet fungerade bra och tror dels att det beror på att hon exakt visste 
vad det här projektet handlade om. Men hon tror också att samarbetet flöt på bra på 
grund av att lärarna också var så engagerade och att de och hon strävade efter samma 
sak. Hon berättar om att eleverna också fick tillgång till biblioteket då de skulle läsa 
sina deckare och de hela blev så naturligt och bra.  
 
Lärare 1s exempel på ett bra samarbete är ett författarbesök förra året vilket startade 
med att Bibliotekarie 1 tog kontakt med klassen och berättade att hon tänkte ordna ett 
författarbesök. Hon ville ha reda på vem klassen helst skulle vilja träffa och eleverna 
fick i grupper gå till biblioteket och berätta sin önskeförfattare. Utifrån detta pratade alla 
ihop sig och det hela slutade med att klassen fick besök av Laura Trenter.  
 
5.2.4 Exempel på dåligt samarbete runt bibliotekarie 1s läsfrämjande arbete i 
skolan 
 
Bibliotekarie 1 berättar då om ett författarbesök som är på gång till skolan. Det är 
författaren Elsie Petrén som ska komma och besöka årskurs fyra men Bibliotekarie 1 
upplever att lärarna är helt ointresserad av detta. Det hela började med att det var 
Länsbiblioteket som gick ut med detta erbjudande till länets alla kommuner. Utifrån 
detta erbjöd Bibliotekarie 1 fyrorna och lärarna där sa ja, men efter det upplever hon att 
de inte alls förbereder sig för författarbesöket. Hon upplever att hon får ”prångla på dem 
böcker” och hon har mer eller mindre uppmanat lärarna att de ska se till att eleverna 
läser något av Elsie Petrén inför besöket. Hon försöker driva på men får inte ens svar på 
de mail som hon skickar till lärarna om detta om praktiska saker som tider runt 
författarbesöket. Hon tror att ointresset från lärarna helt enkelt beror på att de inte är 
intresserade av författarbesök, men menar att man måste tänka på barnen. De har rätt till 
att få ett bra författarbesök ibland och det ska inte få förstöras av ointresserade lärare. 
Bibliotekarie 1 avslutar sin berättelse med:  
 
     … man får försöka bearbeta dom… dom är lite sega av sig lärarna ibland… 
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Lärare 1 kommer inte på något dåligt samarbete men hon vill påtala att hon tycker att 
samarbetet borde förbättras med högstadiet. Att samarbetet inte fungerar så bra där tror 
hon beror på att de som jobbar på högstadiet är okunniga i hur de skulle kunna använda 
sig av kompetensen som finns i biblioteket. Hon tycker att man måste försöka hjälpas åt 
och berättar om en gång när hon och Bibliotekarie 1 gick runt tillsammans och hade 
bokprat med eleverna på högstadiet.  
 
5.2.5 Hur påverkas samarbetet av att lärare och bibliotekarie har olika 
yrkesidentitet och verkar i två olika yrkeskulturer? 
 
Bibliotekarie 1 känner sig trygg och säker i sin yrkesidentitet i samarbetet med skolan 
och tror att det påverkar samarbetet i positiv riktning. Tryggheten i yrkesidentiteten tror 
hon beror på att hon känner att hon har mycket kunskap om de böcker hon har i 
biblioteket och att hon också har ekonomiska möjligheter att beställa hem det skolan 
behöver. Hon tror också att hennes bakgrund som lärare påverkar hennes 
trygghetskänsla, att hon har kunskaper i hur man läser och förstår och hur man lägger 
upp undervisningen, hon upplever att hon ”kan lärarnas språk”: 
 
      … jag kommer ju från skolvärlden, å har kanske därför lättare å… jag kan säga saker till  
      lärarna som dom inte skulle ta från en annan bibliotekarie för att dom vet att jag vet vad  
      dom gör och hur det är. Jag kan deras språk, så är det och om jag kommer med åsikter  
      eller lägger mig i sånt som man annars som bibliotekarie inte gör, så vet dom att jag kan  
      deras utgångspunkt också på något sätt… 
 
Bibliotekarie 1 berättar om ett tillfälle då hon sökte upp en lärare till en elev i femman. 
Hon hade utifrån elevens uppträdande i biblioteket upptäckt att eleven inte kunde läsa 
och framförde detta till läraren. Hon tror att en sådan sak, att träda in på lärarens 
ansvarsområde, kan vara svår att göra för en bibliotekarie som inte tidigare jobbat i 
skolan. Att hon är trygg tror hon gör att hon vågar vara ganska driftig, hon tycker det är 
roligt att jobba och hon upplever sig själv glad och positiv i samarbetet. Hon upplever 
att det är positivt att hon och lärarna har olika utbildning och erfarenhet och menar att 
man då kan se olika saker och lära av varandra. Men hon betonar att det i samarbetet 
mellan två olika yrken är viktigt att sträva efter öppenhet. Det är viktigt att vara öppen 
men man får inte såra varandra och trampa på tårna allt för mycket. Bibliotekarie 1 tror 
att man kan bli väldigt inskränkt om man jobbar bara med likasinnade. Lärare 1 
upplever att hon är mycket trygg i sin yrkesroll i sitt samarbete med Bibliotekarie 1. 
Hon upplever Bibliotekarie 1 som en modern bibliotekarie som fångar upp hur skolan 
jobbar och menar att Bibliotekarie 1 är en bibliotekarie av idag: 
 
     … hon är inte en sån där traditionell bibliotekarie och inte en sån där som fanns när jag växte  
     upp, då var man nästan lite orolig för bibliotekarien. Den stog oftast där bakom och såg lite  
     bestämd ut… 
 
Lärare 1 tror att det goda samarbetet med Bibliotekarie 1 till stor del också beror på att 
hon är svensklärare i botten och att de tidigare jobbat tillsammans som lärare. Hon är så 
nöjd med Bibliotekarie 1. Hon upplever att de andra av personalen på biblioteket också 
är trevliga men att de inte är samma eldsjälar som Bibliotekarie 1. Lärare 1 berättar om 
en läsfrämjande satsning som utvecklats till något mycket positivt just på grund av att 
Bibliotekarie 1 och Lärare 1 har olika yrkesidentiteter. Det började för flera år sedan 
med ett läs- och skrivutvecklingsprojekt i skolan som kallades för LUS. Projektet gick 
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ut på att man utifrån lästester gav alla elever en siffra 1-18, vilken visade var de stog i 
läsutvecklingen. Bibliotekarie 1 hakade på detta och började ”lusa böcker”. I dag vet 
alla barn vilken ”lus” de har och kan lätt hitta en bok som är på rätt länsnivå i 
biblioteket 
 
5.2.6 Vem styr vilket läsfrämjande arbete som ska utföras och på vilket sätt det 
ska genomföras? 
 
Bibliotekarie 1 menar att skolan styr över det läsfrämjande arbetet som är strukturerat 
och att där är hon en tillgång som kan bistå med kunskaperna om böcker och bokprat 
när dom behöver. Sen tycker hon att det läsfrämjande insatser hon från biblioteket 
erbjuder blir läsfrämjande aktiviteter med lite extra ”guldkant”, som till exempel 
författarbesök, bokprat och små tävlingar. Hon erbjuder detta till skolan och de nappar 
om de vill. Bibliotekarie 1 betonar sin utgångspunkt att det är i botten skolans ansvar att 
eleverna ska jobba med läsning och läsförståelse. 
Lärare 1 upplever f rån sin horisont att det är Bibliotekarie 1 som styr över vilket 
läsfrämjande arbete som ska utföras i skolan: 
 
     … idéer kommer ifrån henne och jag är bekväm och bara hakar på och tycker gud vad skönt,  
     jag är med och hjälper till men det är någon annan som roddar och styr upp. Hon är en  
     verklig resurs… 
 
Lärare 1 påpekar att mycket av det läsfrämjande arbete som görs av Bibliotekarie 1 inte 
skulle bli gjort om inte hon tog initiativet:  
 
      … det är ju bara nån gång om man kommer på någon idé själv och då tas ju det tillvara direkt  
      men det skulle ju inte vara så bra om inte så många initiativ kom därifrån… 
 
Lärare 1 upplever att de gånger hon styrt över vad som ska göras är främst då hon 
kontaktat Bibliotekarie 1 och önskat bokprat för eleverna. Lärare 1 betonar att det inte 
skulle bli något vidare samarbete med biblioteket om inte Bibliotekarie 1 vore en sån 
eldsjäl i det hon håller på med: 
 
      … det är bra att hon pockar på ibland och underlättar mycket, att hon skickar ett mail att nu     
        har vi det här, välkomna ner att hämta, jag fixar, säg till om det är något ni vill ha hjälp med.  
       Jag tror det ligger från vårt håll att det inte blir mer samarbete… 
 
5.2.7 Hur ser de båda yrkeskategorierna på sin egen och varandras kompetens och 
hur påverkar det samarbetet runt det läsfrämjande arbetet? 
 
Som tidigare nämnts tror Bibliotekarie 1 att hennes bakgrund som svensklärare påverkar 
samarbetet med skolan i hög positiv riktning. Hon känner av att skolan vet att hon vet 
hur det fungerar i deras vardag och vad det är som de behöver för att lära eleverna att 
läsa. Hon är utifrån sin bakgrund väl insatt i vilken kompetens Lärare 1 har som 
pedagog. Detta märks också av under intervjun då hon tar upp att hon är medveten om 
hur mycket utöver läsningen som lärarna är ansvarig för att eleverna ska lära sig: 
 
     … skolan har ju så mycket mer än läsning att ägna sig åt… även om läsning är väldigt  
     grundläggande… de har ju massor, de ska ju lära barnen att simma och det är  
     trafikundervisning och det är matten och omvärldskunskap… det är ju så himla mycket… 
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Bibliotekarie 1 påpekar att lärarna inte är, som hon uttrycker det, ”elaka på något sätt”. 
Hon berättar att hon vet att de har så mycket att hålla reda på hela tiden och hon ser det 
som en viktig egenskap att själv vara driftig då man som bibliotekarie samarbetar med 
skolan:  
  
     … man måste liksom kasta sig in och hejda dom och lärarna har aldrig tid att småprata om  
       vädret, gör inte det, släpp det, gå direkt på, rakt på sak liksom… 
 
Bibliotekarie 1 menar att hon på grund av detta till viss del alltid måste jobba med att 
marknadsföra sig själv. Hon tror inte att dom automatiskt tänker på att biblioteket kan 
hjälpa till med olika saker. Ibland känner hon att hon har mer att ge än lärarna förstår 
men samtidigt menar hon att det från hennes håll också är en tidsfråga:  
 
     … men samtidigt har ju också jag en begränsad tid eftersom jag också har öppethållanden  
     som jag inte kan avvika ifrån och jag ska göra så väldigt många olika saker… Om skolan   
     skulle upptäcka hur mycket hjälp de kunde ha av biblioteket så skulle inte jag räcka till, då      
     skulle dom behöva en skolbibliotekarie på heltid bara för dom… jag skulle inte räcka till… 
 
Lärare 1 tycker att Bibliotekarie 1 har hög kompetens i det hon som lärare frågar efter 
och att det gör att hon är så lätt att samarbeta med:  
 
     … ja, men då frågar jag henne om det är något jag vill ha och då köper hon in. Jag hade hört  
     något om att nyponförlag har böcker med frågor som man kan dra ut för att kontrollera det  
     man läst… och då sa hon japp, det har jag och så fick jag en lista på alla såna böcker. Eller   
     så kanske jag vill ha böcker på lusnivå 15, ja då klickar hon, hon har ju lagt in i databasen     
     och kan ta fram böcker med lusnivå 15…då kunde jag skicka hem böcker till barnen som   
     behövde träna lite extra över sommaren… 
 
5.3 Samarbete 2 
 
5.3.1 Presentation av Bibliotekarie 2 och Lärare 2 
 
Bibliotekarie 2 är en medelålders kvinna som avslutade sin bibliotekarieutbildning 
2004. Hon har sedan dess en heltidsanställning på det kommunbibliotek där jag träffar 
henne. Hon arbetade under sina första år helt som barnbibliotekarie men titulerar sig nu 
mera som IT-bibliotekarie. 30 % av sin arbetstid arbetar hon på en biblioteksfilial som 
ligger ca en mil bort från huvudbiblioteket. En del av filialtiden arbetar hon som 
skolbibliotekarie för en intilliggande F-6 skola. Bibliotekarie 2 arbetade före sin 
bibliotekarieutbildning som sjuksköterska i 20 år.  
 
Lärare 2 är en medelålders kvinna som tog examen som grundskollärare 1999. Sedan 
dess har hon arbetat som lärare och sedan nio år tillbaka på den skola jag träffar henne. 
Hon jobbar heltid och för närvarande i årskurs ett. Skolan där Lärare 2 arbetar är en F-6 
skola och den ligger alldeles intill filialbiblioteket där Bibliotekarie 2 arbetar.  
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5.3.2 Beskrivning av det läsfrämjande arbete som Bibliotekarie 2 utför med 
eleverna och hur samarbetet runt detta ser ut 
 
Varje år genomför Bibliotekarie 2 bokjuryn med förskoleklassen och årskurs fyra på 
skolan. För de yngre barnen går det till så att hon köper in förra årets böcker och gör ett 
bokpaket som förskoleklassen får läsa under en period. Efter detta får barnen komma till 
biblioteket och rösta. Vid detta tillfälle har Bibliotekarie 2 lagt fram alla böcker som 
barnen läst och barnen får peka på de böcker de tyckte var bäst. Bokjuryn för fyrorna 
går till på ungefär samma sätt men där gör Bibliotekarie 2 också ett bokprat om de 
böcker som lämnas i klassrummet för läsning så att barnen ska bli lite sugna på att läsa.  
För några år sedan bokpratade Bibliotekarie 2 mycket mer i skolan än hon gör idag. 
Anledningen till att hon slutade var att hon kände att hon tvivlade på syftet med dem 
och att det många gånger kändes som om hon stod för någon sorts underhållning. Hon 
menar också att tidsbrist är orsaken till att hon inte hinner med att utföra så många 
bokprat numera. Lärare 2 anser att de från skolan har möjlighet att besöka ett välfyllt 
bibliotek är läsfrämjande i sig och bekräftar att det inte förekommer så många bokprat 
nu som tidigare. 
 
Bibliotekarie 2 berättar att det alltid är hon som mailar skolan när samarbetet inleds, hon 
upplever det som en envägskommunikation. Hon berättar att det inte är alltid som 
lärarna svarar på de mail hon skickar och hon tror att det beror på att de kanske inte har 
för vana att läsa sina mail eller att de inte har tid. Hon tycker att det känns som att de 
inte tycker det är viktigt det hon har att komma med. När hon från biblioteket ibland 
startat upp något så har hon upplevt lärarna som entusiastiska från början men upplever 
att de ofta inte ”löper linan ut”. Hon berättar om att det flera gånger hänt att hon lagt ner 
mycket arbete på bokprat inför bokjuryn men att lärarna inte sedan gjort något av det 
med eleverna. Bibliotekarie 2 berättar också att de på biblioteket inte alls alltid får reda 
på om skolan ska jobba med olika teman 
 
När Lärare 2 skall beskriva det samarbete hon har med Bibliotekarie 2 handlar det först 
om det schema de vid varje terminsstart får från Bibliotekarie 2, där de ska boka in sin 
bibliotekstid för kommande år. Hon berättar att det ibland blivit lite diskussion om detta 
och att de där har fått mötas från två olika håll. Från skolans håll vill de ha en tid medan 
biblioteket också måste anpassa sig efter öppethållandet för allmänheten. Hon upplever 
utöver det att det inte förekommer så mycket samarbete: 
 
      … man går dit och lånar och man hojtar till att nu ska vi börja jobba med ett tema, till 
       och så får man hjälp och så plockar dom i ordning en massa böcker… 
 
Lärare 2 upplever det inte som att biblioteket är så aktiv i att ta kontakt utan anser att det 
är skolan som oftast initierar till samarbete.  
 
Bibliotekarie 2 och Lärare 2 har inget gemensamt mål med sitt samarbete.  
Lärare 2 menar att samarbetet är så självklart och tycker att det är bra att bibliotekarien 
”pejlar av” vad barnen vill läsa när de kommer dit. 
Bibliotekarie 2 menar att det vore bra om de kunde sätta sig ner och utarbeta ett 
gemensamt mål med det som hon gör i skolan då hon många gånger upplevt att hennes 
bokprat varit meningslösa och saknat syfte: 
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     … ja och man kan ju undra då… varför skulle jag göra ett bokprat? Det var väl det jag kände ett tag 
att, varför gör jag egentligen det här? Det kändes som om det var en sorts underhållning jag stod för… 
 
Bibliotekarie 2 berättar att samarbetet med skolan blir olika bra beroende på vilken 
lärare hon samarbetar med. Sen tar hon också upp vikten av tydlighet i samarbetet:  
 
     … men sen om man är tydlig också då som bibliotekarie och verkligen talar om att de  
      verkligen måste vara ute i tid om det ska vara temaveckor, då kan man få ett väldigt bra  
      samarbete, för då hör dom av sig och man kan plocka i ordning i lugn och ro, i flera 
      veckor, ja bra litteratur och att dom hör av sig att… jaaa, får vi komma nu och så där… 
 
5.3.3 Exempel på bra samarbete runt bibliotekarie 2s läsfrämjande arbete i skolan 
 
Bibliotekarie 2 berättar om årets bokjuryprojekt med förskoleklassen, att det verkligen 
blev lyckat. Barnen blev så intresserade och alla inblandade var engagerade. Att det 
blev så bra tror hon beror på att förskollärarna var engagerade och att de tycker det här 
med läsning är viktigt. Sen tror hon också att det beror på sin duktiga kollega som var 
med i projektet och är förskollärare i botten.   
 
Lärare 2 tycker att allt fungerar så bra med biblioteket: 
 
      … ja, jag tycker att allt fungerar bra, ja just det här dom tar emot barnen, hjälper dom att hitta och  
       föreslår böcker för dem. Och även de här bokpraten har ju varit bra, barnen blir ju inspirerade av  
       dem… och så boktips till oss också… på högläsningsböcker… 
 
Hon har inget speciellt exempel att berätta men tycker det är bra att hon ibland kan 
skicka iväg en liten grupp elever till biblioteket när hon inte själv hinner vara med. 
 
5.3.4 Exempel på dåligt samarbete runt bibliotekarie 2s läsfrämjande arbete i 
skolan 
 
Bibliotekarie 2 berättar här om ett bokjuryprojekt med några fyror. Hur hon lade ner en 
massa arbete på det och hur det i slutändan inte blev så bra alls: 
 
    … tanken var ju då att barnen skulle läsa böckerna och sen komma till biblioteket och rösta.  
      Det här ska vi göra men när de kom så var det bara… vad då, de visste ingenting om  
      detta… Barnen och lärarna kom ju till oss på biblioteket och vi har haft bokprat och vi har  
      pratat om katalogen, om affischen, böckerna och vi har pratat om hur man ska rösta och så  
      blir det ingenting… då blir man lite besviken, vi hade lagt ner ett enormt arbete… 
 
Bibliotekarie 2 tror att samarbetet misslyckades på grund av någonting i skolans värld 
och hon tror att de helt enkelt inte har haft tid.  
 
Lärare 2 kan inte komma på något speciellt dåligt samarbete men återkommer till 
schemat som de skulle fylla i bibliotekstider igen… att det då blev huggsexa på vissa 
tider. 
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5.3.5 Hur påverkas samarbetet av att lärare och bibliotekarie har olika 
yrkesidentitet och lever i två olika yrkeskulturer? 
 
Bibliotekarie 2 beskriver att det är något i skolans värld som gör att de inte förstår 
varandra, hon kan inte specificera vad men hon upplever hon och lärarna inte är insatt i 
varandras yrkesroller och att det påverkar samarbetet negativt: 
 
     … jag vet ju inte vad de har på sin agenda under dagen och dom vet inte vad jag gör, vi förstår inte  
      varandra, vi förstår inte vad vi gör, alltså vad var och en gör liksom … 
 
Hon beskriver samarbetet med skolan som negativt och hon tar upp ett exempel där 
lärarna inte visar respekt för hennes yrkesroll och situation:  
 
      … alltså, man skulle kunna önska att det var mer intensivt om man säger… ehh, för att jag 
      tror kanske att vi kanske missförstår varandra litegrann, att vi inte har insikt i varandras 
     arbeten, nää, för att det är ju ganska vanligt att en lärare kommer och vill ha böcker 
      nu, vilket man inte kan plocka fram på en grisblink… 
 
Lärare 2 upplever att man ibland från bibliotekets sida tycker att det hör till hennes 
yrkesroll att barnen ska ”uppföra sig” i biblioteket, men påpekar samtidigt att detta är 
olika beroende på vilken bibliotekarie som tar emot i biblioteket.  
 
5.3.6 Hur ser de båda yrkeskategorierna på sin egen och varandras kompetens och 
hur påverkar det samarbetet runt det läsfrämjande arbetet? 
 
Bibliotekarie 2 anser att hennes starkaste kompetens i mötet med eleverna är att kunna 
plocka fram en bok som passar elevens läsutveckling och intressen. Hon upplever att 
skolan inte är medveten om vilken kompetens som finns i biblioteket och som hon kan 
leverera och hon tror att hon och personalen från biblioteket skulle behöva vara lite 
mera ”på” för att lärarna ska förstå detta. Hon tror att lärarnas ointresse av att ta hjälp av 
bibliotekets kompetens beror på tidsbrist och okunskap om vilken kompetens som finns 
hos henne och i biblioteket. Lärare 2 anser att hennes kompetens i samarbetet runt det 
läsfrämjande arbetet är kunskapen om var eleverna står i läsutvecklingen. Hon tycker 
bibliotekariens främsta kompetens är kunskapen om böckerna och förmågan att läsa av 
vilka böcker som passar olika elever. Att de har olika utbildning och har två olika 
yrkesroller tycker hon berikar samarbetet: 
 
      … jag har ju kunskap om hur långt barnen har nått i läsutvecklingen och det kan ju jag ge  
      input om till bibliotekarien att det här barnet står ungefär här… och så tar de fram böcker   
      utifrån det… så där möts vi bra… vi kan olika bitar… 
 
5.3.7 Vem styr vilket läsfrämjande arbete som ska utföras och på vilket sätt det 
ska genomföras? 
 
Bibliotekarie 2 upplever att det är hon och biblioteket som styr vilket läsfrämjande 
arbete som ska göras i skolan från bibliotekets sida. Lärare 2 upplever inte att det finns 
några initiativ varken från skolan eller från biblioteket runt läsfrämjande insatser just 
nu. Hon skulle gärna önska att biblioteket hörde av sig lite mera och erbjöd vad de har 
att erbjuda.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I uppsatsens problem- och syftesbeskrivning uppger jag att jag med min studie vill lyfta 
fram hur skolbibliotekarier och lärare samarbetar runt skolbibliotekariens läsfrämjande 
arbete i skolan och att jag med mitt arbete vill försöka förstå det samarbete som i min 
studie identifieras. I detta kapitel försöker jag återkoppla mitt resultat till detta och det 
gör jag genom att jämföra vad som framkommit i de två samarbeten som studerats. 
Resultatet analyseras och diskuteras med hjälp av uppsatsens två teorier och kapitlet 
relaterar också till tidigare forskning och de två läsprojekt som presenteras i 
litteraturgenomgången. 
Kapitlet har två huvudrubriker 6.1 och 6.2. Under rubrik 6.1 görs en jämförelse mellan 
Samarbete 1 och Samarbete 2 med hjälp av Lena Folkessons tre yrkesdimensioner och i 
detta avsnitt besvaras uppsatsens tre frågeställningar på olika sätt. Under nästa rubrik, 
6.2, jämför jag de båda samarbetena hjälp av Limberg och Folkessons tre kategorier 
uppfattningar av samarbete. Här sker en lite vidare analys än i förra stycket, men jag 
kommer även här fram till betydelsefulla svar på uppsatsens frågeställningar. 
 
6.1 Jämförelse av samarbete 1 och samarbete 2 med hjälp av Lena 
Folkessons tre yrkesdimensioner 
 
Yrkesdimensionen 
Folkesson trycker på det faktum att det är två yrkeskulturer som möts då bibliotekarie 
och lärare skall samspela med varandra och att dessa påverkas av de två yrkenas 
tradition och hur yrket utövats av tidigare generationer. Hon beskriver att det mellan två 
yrkeskulturer finns en omedveten tolkning av varandras handlingar och att om 
oklarheter finns dem emellan, när det självklara upphör att vara självklart, det är då 
missförstånd kan uppstå - så kallade kulturkrockar (Folkesson 2007, s. 78-79). 
I dessa sammanhang blir det intressant att reflektera till Bibliotekarie 1s bakgrund som 
lärare. Hon beskriver i intervjun på flera sätt att hon är väl insatt i lärarnas vardag och 
arbetssituation och hon framhåller att hon ”kan deras språk”. Samarbetet mellan henne 
och lärarna beskrivs som mycket bra och konfliktfritt. Samarbetet känns klart och 
tydligt och båda parter vet vad som gäller och vilka roller de har i samarbetet. Detta är 
ett bra exempel på att Folkessons yrkesdimension påverkar relationen mellan 
bibliotekarie och lärare – i det här fallet positivt. Lärare 1s reflektion över Bibliotekarie 
1 ger också ett exempel på att Folkessons yrkesdimension existerar i lärarnas sätt att se 
på bibliotekarier men att inte Bibliotekarie 2 faller in i den ramen: 
 
    … hon är inte en sån där traditionell bibliotekarie och inte en sån där som fanns när jag växte upp, då  
     var man nästan lite orolig för bibliotekarien. Den stog oftast där bakom och såg lite bestämd ut… 
 
I samarbete 2 kan motsatsen anas då Bibliotekarie 2 beskriver att hon tror att det är 
något i skolans värld som gör att de inte förstår varandra. I följande citat uttrycker hon 
att det är två yrkeskulturer som möts och att de inte riktigt förstår varandra. En irritation 
från hennes sida är också märkbar i detta citat:     
  
     … alltså, man skulle kunna önska att det var mer intensivt om man säger… ehh, för att jag 
      tror kanske att vi kanske missförstår varandra litegrann, att vi inte har insikt i varandras 
     arbeten, nää, för att det är ju ganska vanligt att en lärare kommer och vill ha böcker 
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      nu, vilket man inte kan plocka fram på en grisblink… 
 
Uppsatsens första frågeställning vill ta reda på hur samarbetet mellan de båda 
yrkesgrupperna påverkas av att de har olika yrkesidentitet och verkar i två olika 
yrkeskulturer. När två yrkeskulturer möts kan missförstånd uppstå och för att undvika 
detta framgår vikten av att förtydliga för varandra vad man gör och vilken roll man har i 
samarbetet och jag vill här knyta an till vad annan forskning lyfter fram angående vikten 
av att utforma ett gemensamt mål med det som ska utföras, i det här fallet läsfrämjande 
arbete. Att mål och utvärderingar saknas framhålls på flera håll som en vanlig brist i 
samarbetet mellan bibliotekarie och lärare och Amira Sofie Sandin är en av de forskare 
som påpekar detta. En av hennes slutsatser i boken Barnbibliotek och lässtimulans – 
delaktighet, förhållningssätt, samarbete är att ett tydligt syfte och mål med det 
läsfrämjande projektet är av stor vikt om ett samarbete mellan två parter i ett 
läsfrämjande projekt ska kunna utvecklas (Sandin 2011, s 223). En av Rydsjö och Elfs 
slutsatser kring bristerna i samarbetet runt skolbibliotekariers bokprat i skolan ramar 
också in detta faktum: 
 
         I studierna saknar vi en nära dialog mellan bibliotekarier och pedagoger, både om syftet   
         med skolbibliotekariens bokprat och om bokpratens utfall - dokumentation och  
         utvärderingar av bokpratens effekt saknas (Rydsjö/Elf 2007, s 132) 
 
Bibliotekarie1 och Lärare1 samarbetar oftast via mail och genom lärarens spontana 
besök på biblioteket. Utöver detta ringer också de båda varandra ibland. Det finns inget 
uttalat mål med samarbetet men båda parter menar att det måste vara de mål skolan har 
för eleverna som de båda ska sträva efter och i detta kan avläsas att de på det viset har 
ett sorts gemensamt mål, en gemensam strävan. Att deras samarbete fungerar bättre än i 
Samarbete 2 kan ha en förklaring här. Bibliotekarie Ögland i Gransäterskolan i Håbos 
läsprojekt har samma syn på gemensamt mål som Bibliotekarie 1 och Lärare 1 har. Hon 
framför att det är viktigt att se på biblioteket som ett medel som skolan har att tillgå för 
att nå läroplanens mål (Ögland 2002, s 10). Bibliotekarie 2 var mer aktiv för några år 
sedan och bokpratade då i många klasser. Det slutade hon med och anledningen till 
detta var att hon började tvivla på syftet med bokpraten, citatet nedan belyser hennes 
tvivel: 
 
      … ja, och då kan man undra då… varför skulle jag göra ett bokprat? Det var väl det  
       jag kände ett tag att, varför gör jag egentligen det här? Det kändes som om det var en sorts  
      underhållning jag stod för… 
 
Citatet ovan lyfter vikten av att utforma ett gemensamt mål med den läsfrämjande 
insatsen och visar hur viktigt det är att båda parter är införstådd med insatsens syfte. Ett 
mål som tydliggör varför man gör det man gör och som sopar undan eventuella 
oklarheter då de två yrkeskulturerna möts. Enligt Folkesson ges ett större spelrum för 
omedvetna tolkningar när oklarheter om vad som gäller föreligger och sådana 
tolkningar kan vara en orsak till att missförstånd uppstår (Folkesson 2007, s.78-79). 
Bibliotekarie 1 tror att mycket skulle kunna förbättras om det de gör tillsammans skulle 
utvärderas men menar att tiden för detta inte finns, varken hos henne själv eller hos 
lärarna. Detta fenomen, att tidsbrist är en orsak till bristande samarbete, framkommer 
också på flera håll i tidigare forskning och Carol Collier Kuhlthau Carol är en av de 
forskare som påpekar detta. Hon framhåller att tidsbrist är en av tre faktorer som 
påverkar bibliotekariers och lärares samarbete negativt. Tidsbristen medför att man inte 



27 

tar sig tid att utveckla nya arbetssätt utan man väljer att arbeta i traditionella roller 
(Kuhlthau 2004, s. 148-150). Även Molinder och Rodman (2006) påpekar att tidsbrist är 
en av de faktorer som påverkar samarbetet mellan bibliotekarie och lärare negativt (s. 
66). I Samarbete 2 vidrör Bibliotekarie 2 att tidsbrist hos lärarna kan vara en trolig orsak 
till att de inte alla gånger besvarar de mail som hon skickar till dem. Bibliotekarie 2 
genomför inte lika mycket läsfrämjande arbete i skolan som Bibliotekarie 1.  
 
Maktdimensionen 
Uppsatsens andra frågeställning vill söka svar på vem det är av de båda yrkesgrupperna 
som styr över vilket läsfrämjande arbete som ska genomföras och min undersökning ger 
inga klara svar på det. Enligt Folkesson har lärarna och skolledningen makten över 
vilken roll bibliotekarien får i samarbetet med skolan. Detta eftersom de är ”ägarna” av 
den pedagogiska verksamheten (Folkesson 2007, s. 79). Att så skulle vara fallet framgår 
inte i intervjuerna och vad gäller samarbete 1 verkar bibliotekarien vara den som har 
mer makt över vilket läsfrämjande arbete som utförs med eleverna. Lärare 1 framhåller 
att det inte skulle bli så mycket samarbete om inte Bibliotekarie 1 vore så driftig och 
Bibliotekarie 1 påpekar från sin sida att om lärarna skulle bli införstådda i hur mycket 
hjälp och kompetens de kunde få från biblioteket så skulle hennes arbetstid inte räcka 
till. Utifrån detta menar jag att det snarare är Bibliotekarie 1 som styr över vilket 
läsfrämjande arbete som ska utföras och vad som utförs avgörs snarare av hennes 
”driftighet”. Jag tror att Bibliotekarie 1s bakgrund som lärare också påverkar här, hon är 
pedagog i botten och har insyn i den pedagogiska verksamheten och kanske suddar det 
ut maktdimensionens påverkan på samarbetet med skolan. 
 
I samarbete 2 framhåller Bibliotekarie 2 att det är biblioteket som styr över vilket 
läsfrämjande arbete som ska utföras i skolan medan Lärare 2 anser att det inte kommer 
några initiativ alls från biblioteket. Denna oklara uppfattning om vem som styr över 
vilket läsfrämjande arbete som ska utföras kan ha olika förklaringar men det verkar som 
om maktdimensionen spelar en roll. Bibliotekarie 2 ger uttryck för att befinna sig i en 
underlägsen, passiv roll gentemot skolan och jag saknar den driftighet som Bibliotekarie 
1 ger uttryck för. Bibliotekarie 1 påtalar att hon till viss del alltid måste jobba med att 
marknadsföra sig själv och hon tror att skolan inte automatiskt tänker på att biblioteket 
kan hjälpa till med olika saker. Bibliotekarie 2 upplever att skolan inte är medveten om 
vilken kompetens som finns i biblioteket och på vad hon som bibliotekarie kan leverera. 
De båda lärarna är från sin sida mycket nöjda med den service de får från biblioteket. 
Enligt Folkessons maktdimension är detta ett typiskt förhållande mellan bibliotekarier 
och lärare. Bibliotekarier upplever ofta att deras professionella kompetens inte tas 
tillvara fullt ut medan lärare från sin sida talar mycket positivt om bibliotekarier och 
anser att de uppfyller vad de förväntar sig av dem (Folkesson 2007, s. 79). 
 
Legitimitetsdimensionen 
Uppsatsens tredje frågeställning vill ta reda på hur de båda yrkeskategorierna ser på sin 
egen och varandras kompetens och hur det påverkar samarbetet runt det läsfrämjande 
arbetet. Detta verkar i hög grad påverkas av i hur hög utsträckning bibliotekarien lyckats 
erövra reell legitimitet i skolans värld. Lyckas bibliotekarien med det synliggörs och 
uppskattas dennes kompetens mera av skolan, parterna kommer närmare varandra och 
samarbetet blir bättre. Folkesson menar att det inte räcker med att skolbibliotekarien får 
formell legitimitet i skolan genom sin anställning utan påpekar hur viktigt det är för 
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bibliotekarien att erövra reell legitimitet i skolans värld (Folkesson 2007, s 80). Detta 
visar Bibliotekarie 1 exempel på. Hon beskriver själv vikten av att våga ”gå på” lärarna 
och våga vara driftig för att nå dem och för att samarbetet ska bli bra. Bibliotekarie 1 är 
väl införstådd i lärarnas arbetssituation (och kompetens) och vad mycket mer än att lära 
elever läsa de ska uträtta under sin dag. Eftersom hon varit lärare själv vet hon vilken 
hjälp de kan få av henne och marknadsför sig själv så att det passar deras behov. Lärare 
1 tycker också att Bibliotekarie1 har hög kompetens i det hon frågar henne om och med 
det visar hon att hon ser Bibliotekarie 1 som en personal som har reell legitimitet i 
arbetet med eleverna. Bibliotekarie 2 verkar inte skaffat sig tillräckligt med reell 
legitimitet i skolans värld, det framgår i hennes uppfattning om att lärarna inte tycks 
uppmärksamma vad hon har att komma med och hon beskriver samarbetet med skolan 
som en envägskommunikation.  
 
Bibliotekarie 1s driftighet verkar alltså vara en klar fördel för henne då det gäller att 
erövra reell legitimitet i skolans värld. Vikten att vara driftig i samarbetet lyfts fram på 
flera ställen i litteraturen och det finns en klar skillnad vad gäller detta om man jämför 
de båda samarbetena. Jag vill här knyta an till det Keith Curry Lance lyfter fram, 
nämligen att det är viktigt att bibliotekarien har ledaregenskaper i samarbetet med 
skolan. Lance menar att med hjälp av ledarskap kan skolbibliotekarien skapa en 
arbetsmiljö i vilken det är möjligt att hjälpa elever och lärare att nå sina mål (Lance 
2002, s.18-19).  På ett flertal ställen i Samarbete 1 utför bibliotekarien en mängd olika 
läsfrämjande insatser i den skola hon är knuten till och det är hon som oftast tar 
initiativet till samarbete. Hennes driftighet bevisar att hon har de ledaregenskaper som 
Lance skriver om. Hon påtalar att det är viktigt att våga ta initiativ och vara driftig i 
kontakten med skolan. Hon berättar till exempel att hon vid varje läsårs början lägger ut 
på skolans intranät konferensen vad hon från biblioteket har att erbjuda och lärarna kan 
utifrån det höra av sig till henne om det de ”vill ha” från biblioteket. Under intervjuns 
gång visar hon på ett flertal ställen att hon är en driftig och framåt person med 
ledaregenskaper:   
 
    … man måste liksom kasta sig in och hejda dom och lärarna har aldrig tid att småprata om  
    vädret, gör inte det, gå direkt på, rakt på sak liksom… 
 
Lärare 1 bekräftar också fördelen av att samarbeta med en pådrivande bibliotekarie. 
Hon påtalar att det inte skulle bli något vidare samarbete med biblioteket om inte 
Bibliotekarie 1 vore så driftig.  
 
Gransäterskolan i Håbos samarbetsprojekt mellan skola och bibliotek ger ett bra 
exempel på hur viktigt det är med en driftig och initiativrik bibliotekarie för att 
skolbibliotekets läsprojekt ska bli framgångsrika i skolan (Ögland 2002).  
 
Bibliotekarie 1s berättelse om hur hon tagit sig in i skolans ”Skapande skola grupp” är 
ett annat exempel på att hon är en driftig bibliotekarie med ledaregenskaper och att detta 
hjälper henne att skaffa sig reell legitimitet i skolans värld. Jag tycker att hon har många 
likheter med bibliotekarie Ögland i Gransäterskolan i Håbos samarbetsprojekt. Att 
erövra reell legitimitet på detta vis, att ”bli en i gänget” från början i olika processer är 
viktigt och jag vill här knyta an till en av Amira Sofie Sandins slutsatser om vad som är 
viktigt i ett fungerande samarbete mellan skola och bibliotek. Hon menar att det är 
viktigt att samarbetspartnern blir involverad i det man ska samarbeta om i ett så tidigt 
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skede som möjligt så att denne inte bara erbjuds ett färdigt projekt (Sandin, 2011 s. 
223). Att våga vara driftig i samarbetet bidrar enligt min mening till detta och i 
samarbete 1 berättade respondenterna om två olika författarbesök, ett lyckat och ett 
misslyckat. I det lyckade involverade bibliotekarien elever och lärare i planeringen runt 
vilken författare de skulle vilja ha författarbesök av och det hela resulterade i ett besök 
av Laura Trenter. I det misslyckade handlade det om ett ”färdigt paket” som 
bibliotekarien erbjöd skolan, nämligen ett författarbesök av Elsie Petrén som hur hon än 
försökte inte tycktes intressera skolan. Kuhlthau (2004) är en annan forskare som lyfter 
fram vikten av att bibliotekarien är med i processen från början. Hon menar att det oftast 
är läraren som utformar uppgiften och formar vad som ska göras och att bibliotekarien 
tas in efterhand i arbetet. Detta medför att det inte blir tydligt vilken roll var och en ska 
ha i samarbetet (s. 149-150). 
 
I samarbete 2 ser det annorlunda ut vad gäller bibliotekariens reella legititmitet i skolans 
värld. Samarbete 2 är ett exempel på motsatsen och visar vad brist på reell legitimitet 
kan medföra för svårigheter och Keith Curry Lances framhållande av att ledarskap är en 
viktig egenskap hos skolbibliotekarien blir tydlig. Lärare 2 uttrycker en önskan om att 
biblioteket gärna kunde få höra av sig lite mer om vad de har att erbjuda. Det 
framkommer också från Bibliotekarie 2 att hon tror att de från bibliotekets sida skulle 
behöva bli lite mera ”på” för att komma ut med sin läsfrämjande verksamhet i skolan. 
Jag tycker det verkar som om bibliotekarie 2 verkar ha lite kvar att jobba på vad gäller 
att vinna reell legitimitet i skolans värld. 
 
6.2 Jämförelse mellan samarbete 1 och samarbete 2 med hjälp av 
Limberg och Folkessons tre kategorier uppfattningar av samarbete 
 
En av Limberg och Folkessons tre uppfattningar av samarbete, samarbete som 
gränsbevarande arbete, präglas av en traditionell syn på samarbete mellan bibliotekarie 
och lärare där de båda yrkesgrupperna gör det som de är bra på. I ett sådant samarbete 
blir det yrkesspecifika tydligt och det präglas av en rädsla för att trampa varandra på 
tårna. Ett sådant hänsynstagande kan leda till att man missar att klargöra samarbetets 
syfte och vilka förväntningar man har på varandra (Limberg och Folkesson 2006, s.97-
99). I Bibliotekarie 1s resonemang märks att hon har en medvetenhet kring detta. Hon 
betonar vikten av att vara öppen i samarbetet och vågar vara lite gränsöverskridande i 
samarbetet med skolan. Under intervjun framkommer exempel där hennes samarbete 
med skolan har inslag av Limberg och Folkessons andra kategori uppfattning av 
samarbete: Samarbete som gränsöverskridande samspel. Denna uppfattning blir tydlig 
när de två yrkesgrupperna ”kliver ur” sin vanliga roll i ett samarbete och mer smälter 
ihop med den andra yrkesgruppen. När sådant sker blir bibliotekarien mer sedd som en 
pedagog och blir på så vis mer jämbördig med lärare och elever (Limberg och 
Folkesson 2006, s. 102-105). Bland annat berättar Bibliotekarie 1 att lärarna brukar ta in 
henne i undervisningen när eleverna ska jobba med djupläsning. Då håller Bibliotekarie 
1 själv i några grupper i klassrummet. Hon berättar också om att hon brukar jobba i 
klass åtta då de arbetar med deckarprojekt. Samarbete 1 visar också vissa inslag av 
Limberg och Folkessons tredje uppfattning av samarbete: Samarbete som möjligheter 
till lärande och utveckling. Enligt denna uppfattning kan bibliotekarie och lärare 
kombinera sina olika kompetenser i samarbetet och resultatet ses som bättre än om de 
jobbat var för sig (Limberg och Folkesson 2006, s 105). Bland annat så berättar Lärare 1 
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om att hon och Bibliotekarie 1 gått runt tillsammans och haft bokprat för 
högstadieelever. Ett annat exempel på ett samarbete som möjligheter till lärande och 
utveckling är utvecklingen av LUS-projektet, ett läs- och skrivutvecklingsprojekt i 
skolan som Bibliotekarie 1 ”hakade på”. Projektet gick ut på att barnen, utifrån lästester 
tilldelades en siffra (1-18) som visade var de stod i läsutvecklingen. Bibliotekarie 1 
började märka böcker med samma sifferskala och alla barn kunde på så sätt erbjudas en 
bok med rätt ”lusnivå”. I det här samarbetet kombinerade bibliotekarie och lärare sina 
kompetenser och detta ledde till en utveckling av verksamheten kring barnens läsning 
och resultatet blev mycket bättre än om var och en hade jobbat var för sig.  Jag vill 
utifrån detta dra slutsatsen att ett gränsöverskridande samarbete underlättas mycket om 
biblioteket är väl integrerat med skolan. Jag upplever att det bibliotek som Bibliotekarie 
1 arbetar är mer integrerat med skolan än det bibliotek som Bibliotekarie 2 arbetar i och 
att detta påverkar det läsfrämjande arbete som utförs positivt. Umedalens läsprojekt 
”Bokdraken” visar hur fördelaktigt det kan vara med ett bibliotek som ingår i skolans 
organisation helt och fullt då man arbetar i läsprojekt tillsammans med skolan 
(Uhlander 2007). Även Gransäterskolan i Håbos samarbetsprojekt mellan skola och 
bibliotek visar på fördelarna med ett bibliotek som i hög grad är integrerat med skolan. 
Bibliotekarie Ögland som var aktiv i bibliotekarie i Gransäterskolans i Håbos 
samarbetsprojekt menar att anledningen till att hon såg biblioteket mer som en funktion 
än som ett rum var att hon rörde sig så fritt i skolan (Ögland 2002, s 9). Uppsatsens 
första frågeställning vill ta reda på hur samarbetet påverkas av att de båda 
yrkesgrupperna har olika yrkesidentitet och verkar i två olika yrkeskulturer och jag vill 
påstå att en hög integrering med skolan innebär att problemen som kan uppstå runt att 
tillhöra olika yrkeskulturer och ha olika yrkesidentitet suddas ut. Ovanstående analys 
visar på att olika yrkesidentitet och att tillhöra olika yrkeskulturer också kan tillföra 
samarbetet mycket positivt om det rör sig om ett gränsöverskridande samarbete.  
 
I Samarbete 2 ser det annorlunda ut, där upplever jag inte samarbetet som 
gränsöverskridande utan det präglas mycket av Limberg och Folkessons första kategori 
av hur samarbete kan uppfattas, samarbete som gränsbevarande särarbete. I intervjun 
med Lärare 2 framkommer att hon brukar ”skicka” elever till biblioteket och just detta 
med att ”skicka” elever till biblioteket är något som Limberg och Folkesson tagit fasta 
vid. De menar att läraren upphört att ”skicka” eleverna till biblioteket själva då 
samarbetet utvecklats till ett gränsöverskridande samspel, då följer läraren själv med 
eleverna till biblioteket och handleder tillsammans med bibliotekarien eleverna i deras 
sökande efter böcker (Limberg och Folkesson 2006, s 102-105). I Samarbete 2 upplever 
jag också att det yrkesspecifika blir mer tydligt. Enligt Limberg och Folkesson är det ett 
annat kännetecken på ett gränsbevarande särarbete (Limberg och Folkesson 2006, s. 97-
98). Bibliotekarie 2 beskriver att det är något i skolans värld som gör att de inte förstår 
varandra, hon kan inte specificera vad men hon upplever att hon och lärarna inte är 
insatt i varandras yrkesroller och att detta påverkar samarbetet negativt: 
 
     … jag vet ju inte vad de har på sin agenda under dagen och dom vet inte vad jag gör, vi   
     förstår inte varandra, vi förstår inte vad vi gör, alltså vad var och en gör liksom… 
 
Bibliotekarie 2 menar att hennes främsta uppgift är att kunna plocka fram en bok som 
passar elevernas intresse och läsutveckling och Lärare 2s huvudsakliga förväntan på 
biblioteket är att de ska ha öppet och kunna ta emot barnen och hjälpa dem att hitta 
böcker. Utöver det upplever hon inte att det är så mycket mer samarbete: 
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      … man går dit och lånar och man hojtar till att nu ska vi börja jobba med ett tema, till och så  
      får man hjälp och så plockar dom i ordning en massa böcker… 
 
I Limberg och Folkessons beskrivning av ett gränsbevarande samarbete bevaras 
yrkesroller och profession genom att man arbetar som man gjort bakåt i tiden. Ett 
exempel på detta kan vara en bibliotekaries påpekan om att i god tid få reda på 
kommande temaarbeten i skolan så att denne i god tid kan plocka fram bra litteratur för 
detta (Limberg och Folkesson 2006, s 98-99). Exakt ett sådant exempel framkommer i 
intervjun med bibliotekarie 2: 
 
      … men sen om man är tydlig också då som bibliotekarie och verkligen talar om att de  
      verkligen måste vara ute i tid om det ska vara temaveckor, då kan man få ett väldigt bra  
      samarbete, för då hör dom av sig och man kan plocka i ordning i lugn och ro, i flera  
      veckor, ja bra litteratur och att dom hör av sig… 
 
Limberg och Folkesson beskriver att när det yrkesspecifika blivit för tydligt och när 
man blivit alltför rädd för att trampa varandra på tårna, då kan samarbetet bli 
slentrianmässigt utan tydlig planering. Samarbetets syfte och vilka förväntningar man 
har på varandra kan då komma i skymundan (Limberg och Folkesson 2006, s 98-99). 
Samarbete 2 är ett tydligt exempel på detta. Bibliotekarie och Lärare verkar inte vara 
överens om att de ens ska ha något samarbete och de förväntningar de har på varandra 
verkar vara ganska skeva. Läraren sköter undervisningen och förväntar sig att 
bibliotekarien ska plocka fram böcker till barnen. Bibliotekarien tycker att samarbetet 
fungerar alldeles utmärkt om hon i god tid får reda på att hon t ex ska plocka fram 
böcker om ett visst tema. Var och en gör vad den traditionellt har för förväntningar på 
sig och samarbetet verkar inte ha något syfte eller mening. En av uppsatsens 
frågeställningar vill ta reda på hur de båda yrkeskategorierna ser på sin egen och 
varandras kompetens och detta verkar i hög grad påverkas av hur pass utvecklat 
samarbetet dem emellan är. Ett väl utvecklat samarbetet gör att parterna ser varandras 
kompetens tydligare och vill dra nytta av den. Ett dåligt utvecklat samarbete, ett 
särarbete, gör att parterna går på i gamla spår och reflekterar inte så mycket över vilken 
kompetens som den andre har att tillföra.  
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7. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel presenteras mina slutsatser där fokus ligger på uppsatsens tre 
frågeställningar. Dessa presenteras som rubriker i avsnitten 7.1-7.3 nedan. Därefter, 
under rubrik 7.4, kommer en konklusion som sammanfattar hur jag tycker uppsatsen har 
givit svar på min problemformulering, hur jag tycker syftet med uppsatsen har uppnåtts 
och vilka huvudsakliga slutsatser jag kan dra av mitt arbete. Kapitlet avslutas med 
förslag på vidare forskning under rubrik 7.5. 
 
7.1  Hur påverkas samarbetet av att de båda yrkesgrupperna har olika 
yrkesidentitet och verkar i två olika yrkeskulturer? 
 
I mitt empiriska material framkommer att både bibliotekarier och lärare ser det som 
något positivt att de har olika yrken då de samarbetar runt bibliotekariens läsfrämjande 
insatser i skolan. Dock skiljer sig deras samarbeten åt markant, i Samarbete 1 märkte jag 
av att ett rikare och fruktsammare samarbete än i Samarbete 2 och en stor anledning till 
detta tror jag är att de båda bibliotekarierna befinner sig på olika nivåer enligt Limberg 
och Folkessons tre uppfattningar av samarbete. Jag kan konstatera att Bibliotekarie 2 
verkar arbeta till stor del som enligt den första kategorin, samarbete som 
gränsbevarande särarbete, beskriver. Hon pratar om lärarna som ”den andre” och 
upplevelsen av två skilda yrkeskulturer är stark. I hennes berättelse finns också bevis på 
små ”kulturkrockar” då och då. Samarbete 2 visar tydligt hur båda parter håller sig fast i 
sina traditionella roller och arbetar ”sida vid sida”. Praktiska, organisatoriska faktorer 
som scheman över bibliotekstider har tagit överhanden och varken lärare eller 
bibliotekarie verkar ha så mycket insyn i varandras yrkesidentitet.  
I Samarbete 1 märker jag ett arbetssätt som mer liknar kategori två, gränsöverskridande 
samarbete, och arbetet kan ibland även ha inslag av kategori tre, samarbete som 
möjligheter till lärande och utveckling. Bibliotekarie 1 är mer invävd i skolans 
organisation och det faktum att hon förut arbetade som lärare på skolan framgår som en 
klar fördel. Hon känner väl till skolans yrkeskultur och är bekant med lärarnas 
yrkesidentitet. Jag får uppfattningen att detta påverkar samarbetet mellan henne och 
lärarna starkt positivt. 
 
Jag drar slutsatsen att det för bibliotekarier och lärare kan vara positivt med olika 
yrkesidentitet i ett samarbete, men för att det ska bli det krävs att bibliotekarien är 
”invävd” i skolans organisation och ser på det läsfrämjande arbetet i skolans perspektiv. 
Att de två yrkesgrupperna arbetar i två olika yrkeskulturer påverkar också samarbetet – i 
positiv eller negativ riktning. Det blir positivt då de båda yrkeskulturerna kan ”befrukta” 
varandra men för detta krävs ett gränsöverskridande samarbete. I ett sådant vågar man 
gå ur sina traditionella yrkesroller, in i varandras ”världar” och om man utvecklar detta 
arbetssätt kan mötet mellan de två yrkeskulturerna utvecklas och ge möjligheter till 
lärande och utveckling. Det blir negativt om det inte finns något inslag av 
gränsöverskridande i samarbetet, då båda parter ”sitter fast” i traditionella roller och 
förväntningar på varandra och samarbetet blir statiskt och inte så utvecklingsbart.  
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7.2 Vem av de båda yrkesgrupperna styr över vilket läsfrämjande 
arbete som ska genomföras? 
 
Intervjuerna ger inte något klart svar på vem som verkar styra över vilket läsfrämjande 
arbete som ska utföras och de intervjuade ger lite skeva svar om hur det faktiskt ser ut.  
Min slutsats är dock att faktorer kring yrkesidentitet och ett gränsöverskridande 
arbetssätt verkar påverka även här. Bibliotekarie 1 vågar på grund av sin bakgrund som 
lärare vara driftig och pådrivande i sin verksamhet mot skolan och upplevs som 
styrande på många sätt. Hon är insatt i skolans pedagogik med barnen och helt på det 
klara med att det är de mål som skolan har för elevernas läsning som ska styra. Med det 
framgår att det på det sättet är skolan som i grunden styr över vad som ska göras men att 
Bibliotekarie 1 med sitt gränsöverskridande arbetssätt ändå i stor utsträckning blir den 
som styr. Samarbete 2 bevisar också att yrkesidentitet och förmåga till 
gränsöverskridande arbetssätt påverkar vem som styr men i detta fall negativt. I 
Samarbete 2 verkar biblioteket ha en mer underlägsen roll gentemot skolan och som jag 
skrivit om i föregående stycke har samarbetet starka inslag av ett gränsbevarande 
samarbete. Samarbetet ger exempel på att biblioteket försökt styra och genomföra 
lässatsningar men att dessa inte har fallit i så god jord i skolans verksamhet. Detta ger 
ett exempel på hur det kan bli då inte skolbiblioteket är särskilt integrerat i skolan och 
då det finns problem i vem som ska styra över de läsfrämjande insatserna.   
 
7.3 Hur ser de båda yrkeskategorierna på sin egen och varandras 
kompetens och hur påverkar det samarbetet runt det läsfrämjande 
arbetet? 
 
I Samarbete 1 framstår tydligt att bibliotekarie och lärare anser att de bistår med sin 
olika yrkeskompetens från olika håll och att detta berikar samarbetet. I Samarbete 2 
framhåller läraren att hon är helt nöjd med bibliotekariens kompetens och att hon tycker 
att allt fungerar så bra i samarbetet med biblioteket. Bibliotekarie 2 framhåller dock att 
hon inte upplever att hennes kompetens tas tillvara speciellt bra av skolan. Denna 
skillnad mellan samarbete 1 och samarbete 2 vad gäller att se på varandras kompetens 
speglar av sig i det läsfrämjande arbete som utförs och hur det utförs. Att uppskatta och 
vara insatt i varandras kompetens verkar påverka samarbetet runt det läsfrämjande 
arbetet positivt. Bibliotekarie 1 och Lärare 1 verkar ha en sund syn på varandras 
kompetens och jag drar slutsatsen att Bibliotekarie 1s bakgrund som lärare är en viktig 
del i detta. Bibliotekarie 1 uttrycker det inte i klartext men jag kan utifrån hennes 
förklaring av ”allt som lärarna ska göra” förstå att hon är väl insatt i deras kompetens. 
Lärare 1 ser på Bibliotekarie 1 som en mycket kompetent person och jag tror att hennes 
vetskap om Bibliotekarie 1s bakgrund som lärare påverkar detta. Lärare 1 använder 
också själva ordet kompetens när hon talar om biblioteket vilket även det visar på att 
hon är medveten om detta. Att de är insatta i varandras kompetens underlättar ett 
gränsöverskridande samarbete vilket utvecklar samarbetsformerna. 
 
Samarbete 2 ger exempel på hur ett samarbete kan påverkas då parterna inte är insatt i 
varandras kompetens. Lärare 2 verkar inte vara så insatt i vilken kompetens biblioteket 
har att bistå med och Bibliotekarie 2 bekräftar också detta. Detta påverkar också 
samarbetet runt eventuellt ett läsfrämjande arbete i skolan från bibliotekets sida. 
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Parterna verkar vilsna i vad ett sådant samarbete skulle gå ut på och i denna synvinkel 
saknas något som lyfter bibliotekets kompetens i skolans värld.  
 
7.4 Konklusion 
 
I uppsatsens inledning framförde jag mina upplevelser av att bibliotekarier och lärare 
hade problem i sitt samarbete runt bibliotekariens läsfrämjande arbete i skolan och att 
jag hade en stark övertygelse om att ett förbättrat samarbete dem emellan skulle 
förbättra det läsfrämjande arbetet med eleverna. Jag kan bara konstatera att denna 
övertygelse har för min egen del blivit stärkt och bekräftad med denna uppsats. Jag har 
berättat om och analyserat många exempel från vald litteratur och från mitt empiriska 
material och kommit fram till att där samarbetet mellan bibliotekarie och lärare varit 
nära och friktionsfritt har den aktuella läsfrämjande insatsen blivit mer givande och 
verkningsfull för eleverna.  
 
Jag tycker att syftet med min uppsats har uppnåtts. Det var att lyfta fram hur 
bibliotekarier och lärare samarbetar runt skolbibliotekets läsfrämjande arbete i skolan 
och med hjälp av valda teorier och annan litteratur inom området försöka förstå det 
samarbete som identifierats. För detta hade jag god hjälp av de två valda teorierna för 
uppsatsen, Lena Folkessons tre yrkesdimensioner och Louise Limberg och Lena 
Folkessons tre kategorier uppfattningar av samarbete. Jag hade också god användning 
av övrig vald litteratur i analysen av mitt resultat. Folkessons tre yrkesdimensioner 
kunde klart återspeglas i det empiriska materialet från intervjuerna med bibliotekarier 
lärare och att Limberg och Folkessons tre kategorier uppfattningar av samarbete 
existerar i verkligheten var uppenbart.  
 
I uppsatsens problemformulering framförde jag min förhoppning om att denna uppsats 
skulle kunna öka förståelsen av hur samarbetet mellan bibliotekarier och lärare ser ut 
runt läsfrämjande insatser och vad det är som kan påverka detta samarbete. För mig 
själv har bilden kring detta klarnat betydligt och arbetet med uppsatsen har varit mycket 
givande för mig kunskapsmässigt. Huruvida jag har lyckats föra ut mitt budskap är upp 
till läsaren att bedöma.  
 
Min undersökning ger två helt skilda bilder av hur samarbete mellan bibliotekarie och 
lärare men genom att jämföra dessa två har jag kommit fram till några viktiga slutsatser 
som påverkar samarbetet mellan bibliotekarie och lärare runt bibliotekets läsfrämjande 
arbete i skolan positivt: 
 

- Att bibliotekarien är ”invävd” i skolans organisation underlättar samarbetet 
markant. Detta gör det lättare för bibliotekarien och läraren att arbeta 
gränsöverskridande och ta del av varandras kompetens. Med en starkare 
integrering med skolan ökar också chanserna för bibliotekarien att vinna reell 
legitimitet i skolans värld. 

 
- Ett väl formulerat mål som lyfter fram skolbiblioteket som ett redskap som 

skolan kan använda sig av då de utifrån läroplanens mål jobbar med elevernas 
läsning. Ett mål som tydliggör vilken roll de båda yrkesgrupperna ska ha i sitt 
samarbete är stärkande för yrkesidentitet och struktur i vem som ska göra vad 



35 

och det förhindrar att de båda fastnar i traditionella roller. Ett sådant mål 
tydliggör vad som ska göras och fokus ligger på det som samarbetet ska gå ut 
på. Detta frigör tid vilket behövs för att samarbetet ska kunna utvecklas och bli 
bra.  

 
- En driven bibliotekarie som har lätt för att ta egna initiativ är att förorda och det 

är viktiga egenskaper att ta hänsyn till vid anställningen av en bibliotekarie som 
ska arbeta med skolbiblioteksverksamhet. Det är bra om dessa egenskaper finns 
redan från början men sådana egenskaper gynnas också om man har tänkt på de 
ovanstående två punkterna.  

 
7.5 Förslag på vidare forskning 
 
I min undersökning framkommer att läsprojekt och olika lässatsningar många gånger 
blivit mer framgångsrika då bibliotekarien av olika anledningar varit integrerad i 
skolans miljö Att vara en del av skolans miljö och arbetslag och att ha insyn i och ha 
kunskap om det pedagogiska arbetet var tunga faktorer som medverkade till flera 
framgångsrika läsprojekt. Studien visade bland annat exempel på vilka fördelar 
Bibliotekarie 1 hade av sin tidigare roll som lärare i samarbetet med skolan och 
Gransäterskolan i Håbo visar på fördelar med att arbeta i ett bibliotek som är rejält 
integrerad i skolans organisation. Utifrån detta tror jag att man framåt i tiden måste 
jobba mer med att ”väva in” skolbibliotekarien i skolans miljö och arbetslag och jag tror 
att en vidare forskning inom detta område skulle vara bra. Den forskningen kan 
förslagsvis handla om frågor som: 
– Vilka faktorer måste till för att en intensivare integrering med skolan ska bli 
verklighet? 
– Behöver bibliotekarien läsa pedagogik för att smälta in i skolans organisation och 
behöver i så fall utbildningen till bibliotekarie förändras? 
– Behöver skolbibliotekarien fysiskt ”flytta ut” till skolan för att på ett naturligare sätt 
ingå i skolans arbetslag i större utsträckning än idag? 
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8. SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats handlar om vad som påverkar samarbetet mellan bibliotek och skola runt 
skolbibliotekariens läsfrämjande arbete med grundskoleeleverna. Uppsatsens syfte vill 
lyfta fram hur bibliotekarier och lärare samarbetar runt detta och med hjälp av annan 
forskning inom området försöka förstå vilka faktorer som påverkar detta samarbete. 
Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställningar: 
1. Hur påverkas samarbetet av att de båda yrkesgrupperna har olika yrkesidentitet och 
verkar i två olika yrkeskulturer? 
2. Vem av de båda yrkesgrupperna styr över vilket läsfrämjande arbete som ska 
genomföras? 
3. Hur ser de båda yrkeskategorierna på sin egen och varandras kompetens och hur 
påverkar det samarbetet runt det läsfrämjande arbetet? 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte och för att söka svar på dessa frågor intervjuades två 
bibliotekarier som arbetar med läsfrämjande arbete i en glesbygdskommun i Sverige 
samt två lärare vilka var och en samarbetar med varsin intervjuad bibliotekarie. 
Två teorier används som teoretisk ram till uppsatsen: Lena Folkessons tre 
yrkesdimensioner och Louise Limbergs och Lena Folkessons tre kategorier 
uppfattningar av samarbete. Tidigare forskning inom området presenteras i 
litteraturgenomgången och detta är ett urval ur det som finns forskat inom området. 
Fokus ligger på litteratur som handlar om olika faktorer som kan påverka bibliotekarier 
och lärares samarbete. Två dokumenterade läsprojekt presenteras också i vilka det 
framgår hur bibliotekarie och lärare samarbetat och faktorer som tros ha påverkat detta 
samarbete positivt.  
 
Resultatet analyseras och diskuteras sedan utifrån frågeställningarna och med hjälp av 
teorier och vald litteratur. Resultatet bekräftar tidigare forskning till stor del och en 
viktig slutsats är att samarbetet runt läsfrämjande arbete underlättas om bibliotekarie 
och lärare har ett gemensamt mål att jobba utifrån vad gäller skolbibliotekariens 
läsfrämjande arbete i skolan. Målet ska tydliggöra vilka roller var och en har i 
samarbetet och vem som gör vad. Dessa faktorer minskar de spänningar som kan uppstå 
då två olika yrkeskulturer möts och förhindrar att de båda yrkesgrupperna fastnar i 
traditionella roller. Tydlighet i samarbetet frigör tid för båda parter, vilket också behövs 
för att samarbetet ska kunna utvecklas och bli bra. Att skolbiblioteket är väl integrerat 
med skolan verkar också vara en stor fördel vilket underlättar ett gränsöverskridande 
samarbete. Slutligen verkar också bibliotekariens ledarskapsförmåga och driftighet vara 
en viktig nyckel till ett väl fungerande samarbete mellan bibliotek och skola runt 
skolbibliotekariens läsfrämjande arbete i grundskolan.  
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10. BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE – Intervju med skolbibliotekarie 
 
Syfte med intervjun 
 
Jag vill undersöka hur samarbetet ser ut mellan skolbibliotekarie och lärare runt det 
läsfrämjande arbete som skolbibliotekarien gör med grundskoleeleverna. 
Jag vill med intervjun försöka få svar på vilka faktorer som enligt skolbibliotekarien 
påverkar samarbetet runt det läsfrämjande arbetet och fokuserar på följande frågor: 
– Påverkas samarbetet av att de båda har olika yrkesidentitet och lever i två olika 
yrkeskulturer? 
– Vem som styr vilket läsfrämjande arbete som ska genomföras med eleverna? 
– Hur ser de båda yrkeskategorierna på varandras profession i samarbetet runt det 
läsfrämjande arbetet. 
 
Inledning  
 
Hur länge har du arbetat i rollen som skolbibliotekarie?  
Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
Tidigare anställning som skolbibliotekarie? 
Vad har du för utbildning? 
När gick du din utbildning? 
Jobbar du heltid med skolbiblioteksarbetet? 
 
Fördjupande frågor 
 
Beskriv det läsfrämjande arbete du genomför med grundskolebarnen och hur det går till. 
Konkreta exempel från ditt arbete ”ute på fältet”?  
 
Hur samarbetar du och lärarna runt det läsfrämjande arbetet med grundskoleeleverna? 
Beskriv det övergripande och i vilka former det genomförs. 
 
Vad är samarbete runt läsfrämjande arbete med en lärare enligt dig? 
 
Vem av er tar oftast initiativet till samarbete? 
Har ni ett gemensamt mål med det läsfrämjande arbetet som planeras? 
Om ja – hur ser ett sådant mål ut? 
Om nej – anledning till att ni inte utarbetat ett gemensamt mål? 
 
Hur mycket får du i samarbetet reda på om elevernas läsintressen och läsutveckling? 
Utvärderas det lässtimulerande arbetet på något sätt?  
Berätta hur i såfall. 
Om inte – varför utvärderas det inte? 
Kan samarbetet vara olika beroende på vilken lärare du samarbetar med? 
På vilka sätt kan det se olika ut? 



 

Vad tror du det beror på att det ser olika ut? 
 
Kan du berätta om ett bra samarbete som du och en lärare haft runt läsfrämjande arbete 
med skoleleverna?  
Hur såg det ut?  
Vad ledde det till?  
Vad var det som gjorde att det blev så bra? 
 
Kan du berätta om ett mindre bra samarbete med lärare runt läsfrämjande arbete? 
Hur såg det ut? 
Vad ledde det till? 
Vad var det som gjorde att det inte blev så bra? 
 
Kärnfrågor 
 
Yrkesdimensionen 
Känner du dig trygg och säker i din roll som bibliotekarie samarbetet med skolan? 
Om ja: 
Påverkar detta ert samarbete? Berätta på vilket sätt? Egna exempel? 
Om nej: 
Vad beror det på att du känner dig otrygg och osäker i din yrkesroll i samarbetet med 
skolan? 
Vad tror du skulle kunna göra dig tryggare och säkrare? 
Påverkar detta ert samarbete? Berätta på vilket sätt? Egna exempel? 
Påverkas din trygghetskänsla av var ni jobbar tillsammans, i skolan eller på biblioteket? 
  
Kan du känna att skolan har speciella förväntningar på dig då du är en personal som 
kommer från biblioteket? 
Berätta vilka i så fall. 
Hur påverkar detta ert samarbete? Egen erfarenhet av detta? 
 
Bibliotekarier och lärare har olika utbildning och därav olika förväntningar på sig. Man 
brukar också säga att tidigare utövare av olika yrken delvis formar vad som förväntas av 
respektive yrke.  
Känner du igen detta? Beskriv hur i så fall. Egen erfarenhet? 
Berätta lite om dina förväntningar på läraren i ert samarbete. 
Påverkar sådana förväntningar ert samarbete runt det läsfrämjande arbetet?  
 
Tycker du det finns något positivt i att du och lärarna har olika utbildning och 
arbetserfarenhet i planeringen av det läsfrämjande arbetet? 
Beskriv på vilket sätt. Egen erfarenhet av detta? 
Tycker du att det finns något negativt med att du och lärarna har olika utbildning och 
arbetserfarenhet i planeringen av det läsfrämjande arbetet? 
Beskriv i såfall vad. Egen erfarenhet av detta? 
 
 
 
 



 

Legitimitetsdimensionen 
Vad har du som bibliotekarie att bistå med kunskapsmässigt i det läsfrämjande arbetet 
med eleverna? Ge exempel på det. 
 
Uppfattar du att skolan har insikt i vilken kunskap du som bibliotekarie har och kan 
bistå med runt det läsfrämjande arbetet? 
Märker du av det i ert samarbete? Egna erfarenheter runt detta? 
 
Upplever du att skolan är insatt i vad du som bibliotekarie ”kan leverera”? 
Känns det av i samarbetet? Hur i så fall? Egna exempel på det? 
 
Upplever du att hela din kompetens tas till vara då ni planerar det läsfrämjande arbetet 
du skall utföra med eleverna? 
Utveckla detta och beskriv varför du tror att det är si eller så. 
Egen erfarenhet runt detta? 
 
Händer det att du som bibliotekarie i samarbetet runt det läsfrämjande arbetet ibland 
måste tala om vad du kan och synliggöra din kompetens? 
Berätta hur i såfall och blir erat samarbete bättre då? Egen erfarenhet runt detta? 
 
Maktdimensionen 
I hur hög utsträckning styr skolan vilket läsfrämjande arbete du skall erbjuda och hur 
det skall utföras? 
Hur visar sig detta i ert samarbete? 
Varför du tror att det är så? 
Egen erfarenhet runt detta? 
I hur hög utsträckning styr du vilket läsfrämjande arbete du ska utföra och hur det skall 
utföras?  
Hur visar sig detta i ert samarbete? 
Varför du tror att det är så? 
Egen erfarenhet runt detta? 
 
Avrundning av intervjun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. BILAGA 2 
 
INTERVJUGUIDE – Intervju med grundskollärare 
 
Syfte med intervjun 
 
Jag vill undersöka hur samarbetet ser ut mellan skolbibliotekarie och lärare runt det 
läsfrämjande arbete som skolbibliotekarien gör med grundskoleeleverna. 
Jag vill med intervjun försöka få svar på: 
Vilka faktorer som enligt läraren påverkar samarbetet runt det läsfrämjande arbetet?  
– Om samarbetet påverkas av att de båda har olika yrkesidentitet och verkar i två olika 
yrkeskulturer? 
– Vem som styr vilket läsfrämjande arbete som ska genomföras med eleverna? 
– Hur de båda yrkeskategorierna ser på varandras profession i samarbetet runt det 
läsfrämjande arbetet. 
 
Inledning  
 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
Tidigare anställning som lärare? 
Vad har du för utbildning? 
När gick du din utbildning? 
Jobbar du heltid som lärare? 
 
Fördjupande frågor 
 
Beskriv det läsfrämjande arbete bibliotekarien utför med eleverna och hur det går till? 
Konkreta exempel?  
 
Hur samarbetar du och bibliotekarien runt det läsfrämjande arbete som bibliotekarien 
utför med grundskoleeleverna? 
Beskriv det övergripande och i vilka former det genomförs. 
 
Kan samarbetet vara olika beroende på vilken bibliotekarie du samarbetar med? 
På vilka sätt kan det se olika ut? 
Vad tror du det beror på att det ser olika ut? 
 
Vad är samarbete runt läsfrämjande arbete med en bibliotekarie enligt dig? 
 
Vem av er tar oftast initiativet till samarbete? 
Har ni ett gemensamt mål med det läsfrämjande arbetet som planeras? 
Om ja – hur ser ett sådant mål ut? 
Om nej – anledning till att ni inte utarbetat ett gemensamt mål? 
 
Hur mycket får du i samarbetet reda på om elevernas läsintressen och läsutveckling? 
Utvärderas det lässtimulerande arbete som bibliotekarien utför i skolan på något sätt?  



 

Berätta hur i såfall. 
Om inte – varför utvärderas det inte? 
 
Kan du berätta om ett bra samarbete som du och en bibliotekarie haft runt läsfrämjande 
arbete med skoleleverna?  
Hur såg det ut?  
Vad ledde det till?  
Vad var det som gjorde att det blev så bra? 
 
Kan du berätta om ett mindre bra samarbete med en bibliotekarie runt läsfrämjande 
arbete? 
Hur såg det ut? 
Vad ledde det till? 
Vad var det som gjorde att det inte blev så bra? 
 
Kärnfrågor 
 
Yrkesdimensionen 
Känner du dig trygg och säker i din roll som lärare samarbetet med biblioteket? 
Om ja: 
Påverkar detta ert samarbete? Berätta på vilket sätt? Egna exempel? 
Om nej: 
Vad beror det på att du känner dig otrygg och osäker i din yrkesroll i samarbetet med 
biblioteket? 
Vad tror du skulle kunna göra dig tryggare och säkrare? 
Påverkar detta ert samarbete? Berätta på vilket sätt? Egna exempel? 
 
Påverkas din känsla av trygghet av var ni jobbar tillsammans, i skolan eller på 
biblioteket? 
 
Kan du känna att biblioteket har speciella förväntningar på dig då du är en personal som 
kommer från skolan? 
Berätta vilka i så fall. 
Hur påverkar detta ert samarbete? Egen erfarenhet av detta? 
 
Bibliotekarier och lärare har olika utbildning/erfarenhet och utifrån det olika 
förväntningar på sig. Man brukar säga att tidigare utövare av olika yrken delvis formar 
vad som förväntas av respektive yrke.  
Känner du igen detta? Beskriv hur i så fall. Egen erfarenhet? 
 
Berätta lite om dina förväntningar på bibliotekarien i ert samarbete. 
Påverkar sådana förväntningar ert samarbete runt det läsfrämjande arbetet?  
På vilket sätt i så fall? Beskriv ett exempel på det? 
 
Finns det några positiva aspekter i att du och bibliotekarien har olika utbildning och 
arbetslivserfarenhet i planeringen av det läsfrämjande arbetet? 
Beskriv på vilket sätt. Egen erfarenhet av detta? 



 

Finns det några negativa aspekter i att du och bibliotekarien har olika utbildning och 
arbetserfarenhet i planeringen av det läsfrämjande arbetet? 
Beskriv i så fall vad. Egen erfarenhet av detta? 
 
Legitimitetsdimensionen 
Vad har du som lärare att bistå med kunskapsmässigt i det läsfrämjande arbetet med 
eleverna? Ge exempel på det. 
 
Uppfattar du att biblioteket har insikt i vilken kunskap du som lärare har och kan bistå 
med runt det läsfrämjande arbetet? 
Märker du av det i ert samarbete?  
Egna erfarenheter runt detta? 
 
Upplever du att biblioteket är insatt i vad du som pedagog kan tillföra i arbete rund det 
läsfrämjande arbetet? 
På vilket sätt? 
Märker du av det i ert samarbete? 
Egna erfarenheter runt detta? 
 
Upplever du att hela din kompetens tas till vara då ni planerar det läsfrämjande arbetet 
som ska utföras med eleverna? 
Utveckla detta och beskriv varför du tror att det är si eller så. 
Egen erfarenhet runt detta? 
 
Händer det att du som lärare ibland måste påminna om elevernas kunskaps-
/utvecklingsnivå så att insatsen läggs upp på ett korrekt pedagogiskt sätt? 
På vilket sätt? 
Berätta om något exempel på detta? 
 
Maktdimensionen 
I hur hög utsträckning styr biblioteket vilket läsfrämjande arbete de ska erbjuda och hur 
det skall utföras? 
Hur visar sig detta i ert samarbete? 
Varför du tror att det är så? 
Egen erfarenhet runt detta? 
 
I hur hög utsträckning styr du vilket läsfrämjande arbete biblioteket ska utföra och hur 
det skall utföras?  
Hur visar sig detta i ert samarbete? 
Varför du tror att det är så? 
Egen erfarenhet runt detta? 
 
Avrundning av intervjun 
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