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comes to promoting reading? 
2. To what degree of cooperation is that? And how is the level of 

cooperation perceived? 
3. What factors determine the level of cooperation? 
The research method used is semistructured qualitative interviews 
with altogether two school librarians and two teachers. The 
interviews have been analyzed out of two theoretical perspectives: 
Lena Folkessons’s three professional dimensions and Patricia 
Montiel-Overall’s four models of teacher and librarian 
collaborations.  
The results are in line with previous research and an important 
conclusion is that the cooperation between teachers and librarians 
doesn’t exist as much as one could imagine concerning reading 
support activities. Personal contacts in school between teachers 
and librarians will develop lower grades of collaboration. When 
the school library has got an obvious place in the school 
organisation and when the school management is highly 
supportive to cooperation, a higher grade of collaboration is 
reached and also more reading support activities can take place in 
school.   
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1. Inledning 
 
Under hösten 2012 utkom ett slutbetänkande av Litteraturutredningen kallad Läsandets kultur. 
Utredningen beskriver hur läsandet och läsförmågan minskar i Sverige, och att det är de unga 
vuxna, 20-24-åringarna, som läser minst skönlitteratur av de olika undersökta åldersgrupperna 
(Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2012:65, s. 48). Det innebär alltså att sista gången som 
en del unga människor läser en längre berättande text troligtvis är under gymnasietiden. Men 
den läsningen är ju sällan frivillig. Skulle kompetenta yrkesmänniskor, det vill säga 
bibliotekarier och lärare, tillsammans kunna göra något för att väcka unga människors läslust?   
Litteraturutredningen betonar vikten av att skolbiblioteken är bemannade med kompetent 
personal och att lärare ofta saknar kunskaper om litteratur som kan passa unga människor 
(SOU 2012:65, s. 89, s. 94). När man pratar om gymnasiebibliotek som funktion idag så 
diskuterar man mest informationssökning, både hur elever söker information och hur arbetet 
går till med att undervisa i informationssökning och källkritik. När jag i egenskap av 
skolbibliotekarie frågar kollegor på andra skolor hur de arbetar med läsfrämjande medger 
många själva att läsfrämjandet får stryka lite på foten ibland då det helt enkelt inte finns mer 
resurser.  
 
Författaren Katarina Kieri skriver i en artikel i Dagens Nyheter om hur hon upplever 
författarbesök i skolor. Hon berättar om hur hon, en erfaren författare, kommer till en skola 
som inte verkar ha förberett alls för hennes besök. Tekniken fungerar dåligt, ingen skyltning 
om hennes böcker ifrån biblioteket finns och ingen lärare verkar engagera sig. Hon menar att 
det är ett symtom på att litteraturen inte behöver ha någon plats i skolan idag (Kieri 2013). 
Kulturrådet utsåg år 2013 Johanna Lindbäck till Sveriges nya läsambassadör som under två år 
ska verka för läsfrämjande. Johanna Lindbäck har också erfarenhet av författarbesök på 
skolor, både i egenskap av författare och även som lärare. I sin blogg bekräftar hon det som 
Kieri beskriver om hur oförberedda författarbesök på skolor kan upplevas. Johanna Lindbäck 
föreslår konkreta lässtimulerande åtgärder att ta till, både för skolbibliotekarier och lärare i 
samband med författarbesök. Läsambassadören Lindbäck slår också ett stort slag för att 
skolbibliotek och lärare ska gå mer samman och arbeta lässtrategiskt på skolor till exempel 
genom att svenskläraren pratar med skolbibliotekarien om vilka böcker som kan passa 
eleverna och sen införskaffa flera exemplar av samma bok så att elever inte blir ensamma i sin 
läsning (Lindbäck 2013). För visst skulle ett gott samarbete kunna bidra till att läslusten väcks 
även hos de mer läsovana ungdomarna.  

1.1 Problemformulering 
 
Louise Limberg har skrivit i en forskningsöversikt från 2003 att hon saknar forskning om 
skolbibliotekens roll för läsning av skönlitteratur och läsvanor (Limberg 2003, s. 66). Louise 
Limberg tycker också att det finns för få studier som tar upp elevers perspektiv på 
skolbibliotek. Hon nämner dock Carol Kuhlthau och Elisabeth Tallaksen Rafste som gjort den 
här typen av undersökningar (Limberg 2003, s. 89).  
 
Fortfarande finns behovet av ny forskning. Under hösten 2013 publicerades en 
forskningsantologi med Louise Limberg och Anna Hampson Lundh som redaktörer, kallad 
Skolbibliotekets roller i förändrade landskap – en forskningsantologi. Den redovisar 
forskning som har skett och som pågår om skolbibliotek. Antologin innehåller fem avsnitt 
skrivna av biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare. Cecilia Gärdén vill se mer 
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exempel på hur forskningen har använts i verksamheten (Gärdén 2013, s. 101). Mats 
Dolatkhah finner i sin forskningsgenomgång flera exempel på hur viktigt det är med 
läsfrämjande arbete i skolor för att motverka klasskillnader och att forskningen kan vara bra 
stöd för att fatta bra beslut om hur läsfrämjande arbete kan bedrivas (Dolatkhah 2013).  
 
Flera magisteruppsatser har skrivits de senaste fem åren om gymnasiebibliotek och läsning, 
någon handlar om synen på ungdomar (Jacobsson 2010), en annan om webbaserat 
läsfrämjande (Vujadinovic 2008) samt en utifrån ungdomars syn på skolbibliotekets 
läsfrämjande arbete (Pettersson & Wikell 2008). Alla är intressanta när de handlar om 
ungdomar och läsfrämjande, dock saknar jag en undersökning som handlar om samarbete 
mellan lärare och skolbibliotek när det gäller att skapa läslust hos gymnasieelever.  
 
Flera studentuppsatser undersöker samarbete mellan gymnasielärare och 
gymnasiebibliotekarier. Samarbetet som uppsatsämne har då haft sitt intresse främst inom 
informationssökning och inte tagit upp läsfrämjande aktiviteter (Molinder & Rodman 2006, 
Rörborn 2012, Söderström 2012 och Bennison 2013). Den nya läroplanen för gymnasieskolan 
betonar vikten av litteraturläsning samtidigt som läsundersökningar visar att ungdomars 
läsning minskar. Således finns ett behov av att ta reda på hur samarbete mellan 
skolbibliotekarier och lärare kan utvecklas så att läsningen ökar bland ungdomar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärare och bibliotekarier på gymnasieskolor 
samarbetar när det handlar om att arbeta med läsfrämjande. För att uppnå syftet ställer jag 
följande frågor:  

• Hur samarbetar lärare och skolbibliotekarier när det gäller läsfrämjande? 
• Vilken grad av samarbete förekommer? Hur uppfattar lärare och bibliotekarier graden 

av samarbete?  
• Vilka faktorer styr graden av samarbete?  

1.3 Avgränsningar och definitioner  
 
Jag har valt att undersöka några gymnasieskolor i Sverige där jag vet att skolbiblioteket är 
etablerat men också där samarbete förekommer mellan skolbibliotekarier och lärare. När jag 
fortsättningsvis talar om “biblioteket”, “bibliotekarien” eller “lärare”, så är det underförstått 
skolbibliotekarien samt gymnasieläraren det handlar om. Jag tar i den här undersökningen inte 
upp läsfrämjande åtgärder av mer aktivt stödjande karaktär, som till exempel resurser till 
elever med någon form av läsnedsättning. När jag talar om läsning och elever i den här 
uppsatsen menar jag läsning av längre sammanhängande berättande text, främst i skönlitterär 
form.  
 
I undervisningssamarbete på skolan kan flera yrkesgrupper ingå, till exempel IKT-pedagog, 
IT-tekniker och specialpedagog. Jag har i den här studien valt att bara se på samarbetet mellan 
lärare och bibliotekarie.  
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1.4 Ämnets relevans inom biblioteks- och 
informationsvetenskap 
 
Den nya gymnasiereformen 2011 samt en ny bibliotekslag 2013 visar att både skolans och 
bibliotekens värld ständigt är föränderliga. Valet av uppsatsens ämne utgår från ett problem 
som studeras i skol- och skolbiblioteksmiljö. Uppsatsen bidrar också till en belysning av 
interaktionen mellan yrkesmänniskor, i det här fallet ämneslärare och bibliotekarier. 
Uppsatsens ämnesval har således hög relevans inom biblioteks- och informationsvetenskap, 
särskilt som det finns ett uttalat forskningsbehov kring problem som handlar om hur bibliotek 
används i pedagogiska miljöer (Höglund 2000, s. 13).  
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2. Styrdokument, riktlinjer och kartläggningar  
 
I det här avsnittet presenterar jag dokument som är mer av formell karaktär och som inte ska 
sammanblandas med tidigare forskning.  Dokumenten är av intresse för min undersökning 
genom att de på något sätt sätter upp eller föreslår riktlinjer och beslutande åtgärder eller 
regler som avser skolbibliotek, främst då på gymnasieskolor. Rapporten från Kungliga 
Biblioteket respektive Litteraturutredningen tjänar som aktuella kartläggningar över 
skolbibliotekens ansvarsfördelning respektive litteraturens roll i skolan.  

2.1 Skollag 2010:800  
 
Skollagen beslutas av riksdagen och den säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. 
Det står inget i nuvarande skollag om vad skolbiblioteket ska innehålla, inte heller står det 
något om hur bemanningen av skolbibliotek ska se ut (Skollagen 2010:800§36).  

2.2 Läroplanen Gymnasieskola 2011 
 
Syftet med ämnet svenska på gymnasiet är inte bara att utveckla elevers språkliga förmåga. 
Som högskoleförberedande ska elever på gymnasiet också kunna läsa och förstå längre 
sammanhängande text. Litteraturläsning betonas och undervisningen ska ge kunskap om och 
exempel på litterära genrer. Med hjälp av skönlitteratur ska de också kunna utvecklas på ett 
personligt plan: 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna 
utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film 
och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 
erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 
eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Läroplan, examensmål 
och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 160).  

Litteraturen ska snudd på förändra elevernas liv en aning. Så att läsa skönlitteratur på 
gymnasiet är en viktig uppgift som bör tas på allvar.  

2.3 IFLA/Unescos skolbiblioteksmanifest 
 
FN:s utbildningsorgan Unesco har i samarbete med IFLA utarbetat riktlinjer för skolbibliotek. 
Dessa utgår ifrån Unescos skolbiblioteksmanifest från år 2000. Den svenska översättningen 
av riktlinjerna utkom 2004 och där framgår det tydligt att skolbibliotek måste bemannas med 
kompetent personal som ska ges möjligheter att samarbeta med övrig skolpersonal 
(IFLA/Unescos skolbiblioteksmanifest 2004). Manifestet framhåller: ”Samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarie är grundläggande för att maximera bibliotekstjänsternas 
inneboende möjligheter.” (2004, s.12) Samarbetet påverkar elevernas inlärning positivt och 
det är skolledningen som ansvarar för att samarbetet blir möjligt. Det betonas hur viktigt det 
är att bibliotekarien ges möjlighet att delta i skolans möten på samma villkor som lärarna 
(IFLA/Unescos skolbiblioteksmanifest 2004 s. 11-18).  
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2.5 Litteraturutredningen 
 
Hösten 2012 utkom ett slutbetänkande av Litteraturutredningen, kallad Läsandets kultur. 
Syftet med den var bland annat att analysera litteraturens ställning idag samt föreslå statliga 
insatser som ska leda till ökat läsande (SOU 2012:65, s. 11). Utredningen utgår ifrån att 
läsningens värde inte nog kan överskattas och att det är av stor betydelse att kunna läsa längre 
sammanhängande texter. Att unga läser är så viktigt enligt Läsandets kultur, att det spelar 
ingen roll vad de läser, bara de läser. Att utveckla sin läsförståelse är viktigt “för att som 
medborgare fullt ut kunna delta i det demokratiska samtalet” och dessutom är läsning viktigt 
för att kunna klara av alla andra ämnen i skolan. (SOU 2012:65, s. 31). Litteraturutredningen 
visar genom statistik hur läsningen av skönlitteratur stadigt har minskat bland unga människor 
i åldersgruppen 16-24 år (SOU 2012:65, s. 45). PISA-undersökningarna visar att svenska 15-
åringars läsförståelse minskar stadigt, alltså inte bara vad man läser utan hur man läser en text. 
Särskilt för pojkar är det alarmerande många som alltså saknar grundläggande läsfärdighet. 
Och då minskar därmed andelen som finner läsning lustfylld, konstaterar 
Litteraturutredningen. Spiralen går neråt (SOU 2012:65, s.55, s. 63).  
 
Litteraturutredningen beskriver hur läsning av litteratur är grundläggande för att kunna få ett 
godkänt betyg i ämnet svenska på gymnasiet. Enligt Litteraturutredningen är det skolans 
pedagogiska arbete som avgör huruvida elever blir goda läsare och utredningen beskriver 
olika lässtimulerande metoder (SOU 2012:65, s. 79). Ett exempel som utredningen föreslår är 
strukturerade litteratursamtal som den engelske litteraturpedagogen Aidan Chambers 
förespråkar, där lärare eller samtalsledare tillsammans med en mindre grupp samtalar om 
texten de läst. Då undviker man kanske att eleverna enbart ger referat av texten och istället 
hjälper samtalsledaren deltagarna att hitta olika kopplingar i texten. En annan metod som 
Litteraturutredningen beskriver kallas Questioning the Author och har använts av forskaren 
Monica Reichenberg bland gymnasieelever och består av mer strukturerade textsamtal. Att 
samtala om böcker är alltså viktigt för läsutveckling enligt Litteraturutredningen. Det framgår 
dock inte om skolbibliotekarien bör ha en roll i dessa samtal. Litteraturutredningen skriver 
vidare att Skolverket och Skolinspektionen i olika studier funnit att lärarna ofta saknar 
kunskap om litteratur för unga och att de sällan träffar rätt när det gäller att hitta en bok som 
elever kan uppskatta att läsa (SOU 2012:65, s. 85-89). Läslusten påverkar läsförmågan som 
tidigare sagt. Läsandets kultur visar genom flera forskningsresultat hur skolor vars bibliotek 
bemannas av utbildade skolbibliotekarier, också har större andel läsande elever och får högre 
resultat i lästester (SOU 2012:65, s. 94-95).  

2.4 KB:s kartläggning 
 
Under hösten 2013 utkom en rapport från Kungliga Biblioteket kallad En rörig tillvaro som 
berör som är sammanställd av Elin Lucassi från Kungliga Biblioteket och Malin Gillberg från 
Malmö Stadsbibliotek. Avsikten med rapporten var att kartlägga ansvarsfördelning och 
mandat i skolbiblioteksfrågan. Efter att de har undersökt vad som krävs av ett skolbibliotek 
ser de att ett skolbibliotek måste integreras med den pedagogiska verksamheten för att kunna 
bedriva den verksamhet som krävs (Lucassi & Gillberg 2013, s. 3). Lucassi och Gillberg 
skriver: ”Bibliotekskompetens ska sammankopplas med pedagogisk kompetens och bilda en 
bred enhet. Endast då kan man få ett skolbibliotek värt det sammansatta namnet verksamheten 
bär” (2013, s. 3). Genom rapporten kom de fram till att det är skolledaren som har det 
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slutgiltiga mandatet och att skolledare nu står inför uppgiften att ta till sig kunskap om 
skolbibliotek för att kunna bemanna med kompetent personal.  
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3. Tidigare forskning  
 
Uppsatsen handlar om samarbete kring läsfrämjande i skolbibliotek. I detta avsnitt presenteras 
tematiskt och kronologiskt den litteratur som har varit relevant för att undersöka uppsatsens 
ämne.  

3.1 Läsningens betydelse 
 
Magnus Persson, litteraturvetare och lektor i svenska vid lärarutbildningen på Malmö 
högskola, har skrivit boken Varför läsa litteratur? I boken diskuterar han hur man med hjälp 
av styrdokument kan legitimera läsning av skönlitteratur i svenskundervisningen och boken 
kan användas för att finna argument för läsning. Magnus Persson har granskat styrdokument 
som läroplaner och kursplaner för att se vilka argument som används. Han menar att 
läsningen måste legitimeras i kursplanen, eftersom läsning skapar en förståelse för samhället 
och dess rådande värdegrund.  

Litteraturläsning ger förtrogenhet med kulturarvet och förståelse för kulturell 
mångfald. Litteraturläsning främjar goda läsvanor. Att läsa litteratur motverkar 
odemokratiska värderingar och gör läsaren empatisk och tolerant (Persson 2007, s. 
218-219).  

Perssons kritik mot styrdokumenten är inte riktad mot argumenten för läsning och 
litteraturens roll för den demokratiske medborgaren. Hans kritik handlar om att de goda 
effekterna av läsning tas för givna och att det inte sägs något om hur de ska uppnås. Han vill 
inte fråga sig huruvida läsning är språkutvecklande eller ej, svaret är givet, han vill istället 
fråga på vilket sätt är läsning språkutvecklande (Persson 2007, s. 219).  
 
Helena Jakobsson har i sin magisteruppsats skrivit om läsfrämjande verksamhet på 
gymnasieskolor utifrån en ungdomssyn och mer satt själva läsningen i blickpunkten. Hon 
berör inte samarbetet mellan lärare och bibliotekarier utan hon undersöker fem olika 
gymnasiebibliotekariers läsfrämjande verksamhet utifrån relationen elever och bibliotekarier. 
Läsning är något själsutvecklande för de bibliotekarier hon har intervjuat och dessa ser sig 
som en kanal mellan goda läsupplevelser och elever (Jakobsson 2010).  
 
Även Mats Dolatkhah, fil.dr. vid Bibliotekshögskolan i Borås, finner exempel på forskning 
som visar läsningens betydelse för demokratin i forskningsöversikten Skolbibliotek och 
läsfrämjande: tre problemområden. Det blir ett socialt ansvarstagande att skolor kan förse 
barn ur olika sociala grupper med rätt vald litteratur. Men det finns i svensk forskning också 
en diskussion om vad som är rätt litteratur. Det skulle kanske rentav kunna uppstå en konflikt 
i att låta elever helt fritt få välja sin läsning, och att samtidigt vilja bana väg för en 
genomdemokratisk generation (Dolatkhah 2013, s. 128-130).  

3.2 Forskning om samarbete - varför samarbete? 
 
Louise Limberg och Lena Folkesson har i en rapport finansierad av Skolverket utforskat 
lärares och bibliotekariers syn på informationskompetens. I rapporten urskiljer de tre 
huvudkategorier av samarbete. Visserligen handlar projektet om informationssökning, men 
jag tycker att kategorierna lika väl kan appliceras på läsfrämjandeprojekt. Samarbetsformerna 
handlar om yrkesrelationer och maktsyn samt legitimitet. Studien visar hur samarbete över 



8 
 

professionsgränser ger möjligheter till lärande och utveckling både för bibliotekarier och 
pedagoger (Limberg & Folkesson 2006, s. 102-103).  
 
En av de fem informanter som intervjuas i Helena Jakobssons magisteruppsats avviker från de 
andra enligt Jakobsson. Informanten lyfter fram sin kompetens i jämförelse med lärarna på 
skolan och uppvisar, enligt Jakobsson, en imponerande styrka i sin verksamhet. Informanten 
förklarar det med att man i sitt yrke som skolbibliotekarie måste kunna ta initiativ och 
samtidigt ha ett stöd från skolledare så att utvecklingen av verksamheten kan fortsätta och 
beskriver ett exempel där rektorn uppmuntrade konkreta samarbeten genom att lyfta fram 
bibliotekariens kompetens gentemot lärarna (Jakobsson 2010, s. 31). 
 
I en magisteruppsats från 2012 tittar June Söderström närmare på lärarstudenters syn på 
informationssökning och skolbibliotek. Hennes utgångspunkt är att samarbete mellan lärare 
och skolbibliotekarier är av stor vikt för att elever ska kunna tillgodogöra sig information i sitt 
lärande och hon finner att de lärarstudenter hon intervjuade är mycket positiva till att 
samarbeta med skolbibliotekarier. Dock har de inte fått någon signal under sin utbildning om 
hur samarbetet ska gå till. Flera av studenterna hade genom sin praktiktid fått goda 
erfarenheter av skolbibliotekets pedagogiska roll och ser sig i framtiden som några som 
samarbetar med skolbibliotekarien. Men det hänger på skolan, och särskilt rektorns ledande 
roll. Det är rektorn som fördelar resurser som tid och styrdokument på skolan där samarbete 
mer förankras.  
 
Mats Dolatkhah belyser skolbibliotek och läsfrämjande ur ett svenskt forskningsperspektiv. 
Han beskriver frågan om hur bibliotekarier och lärare samarbetar som numera klassisk i 
skolbiblioteksforskning. Han nämner också en år 2011 publicerad norsk studie som visar hur 
viktigt samarbete mellan lärare och bibliotekarier är för att öka läsförmågan hos barn och 
unga men också att skolans ledning uppmuntrar till samarbete och bereder möjligheter för det 
(Dolatkhah 2013, s. 134).  
 
Malin Bennison skrev 2013 en kandidatuppsats där hon tittar närmare på den nya skollagen 
och hur lärarna integrerar skolbiblioteket i sin undervisning. Hon undersöker samarbetet 
utifrån lärarnas perspektiv och utgår ifrån styrdokument. Metoden som hon har använt sig av 
är en enkätundersökning och hon analyserade materialet med hjälp av Loertschers taxonomier 
för lärare. Fördelen med taxonomier är att de så tydligt kan kategorisera ett samarbete mellan 
lärare, bibliotekarier och även skolledning. Hon ställer sig frågan ”Hur använder lärarna sig 
av skolbiblioteket?” Slutsatsen hon kommer fram till blir att lärare i de flesta fall inte ser 
skolbiblioteket som den pedagogiska resurs det ska fungera som. Till skillnad från Bennison 
gör jag en kvalitativ studie och jag kommer att använda mig av taxonomier som delvis är 
jämförbara med Loertschers taxonomier för bibliotekarier. Dessutom vill jag titta mer 
specifikt på vissa delar i elevernas utbildning, det vill säga hur de får sin litteraturläsning 
stimulerad. 

3.3 Hur samarbeten kan se ut 
 
Keith Curry Lance, som i många år har forskat om skolbibliotek i USA, har i en artikel 
sammanfattat sina till antalet många studier som uppmärksammar några samarbetsformer. 
Han har undersökt hur förbättringar i skolbiblioteket har förbättrat elevers läsförmåga. Viktigt 
för elevers möjlighet att utveckla sin läsning är att det är rätt personal på rätt plats, det vill 
säga att biblioteket bemannas av utbildad bibliotekarie som spelar en aktiv roll i skolarbetet. 
Och att bibliotekarien regelbundet träffar skolledningen, deltar i skolans olika ämnes- eller 
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lärarlagsmöten, träffar andra bibliotekariekollegor för att utöva sitt ledarskap. Keith Curry 
Lance anger fyra exempel på samarbete som han genom många års studier ser som direkt 
kopplat till högre resultat på lästester som skolor genomför:  
 

● att kunna ta fram användbart material och information till lärare 
● undervisningsplanering tillsammans med lärare 
● undervisa lärare  
● undervisa elever både tillsammans med lärare i klassrummet och självständigt 

(Lance 2002) 
 
Professor David V. Loertscher vid San Jose State University, School of Library and 
Information Science, har utformat taxonomier, hierarkiska skalor, i flera nivåer som beskriver 
olika skolpersonals uppgifter. Skolbibliotekariens roll kan befinna sig mellan nivå 1 (då hen 
ansvarar för en lokal med ett visst bestånd) till nivå 11 som är den högsta nivån och då 
skolbibliotekarien på ett mycket utvecklat sätt är med och planerar undervisningen.  

1. Ingen inblandning från biblioteket sker.  
2. Här har bibliotekspersonalen tillgängliggjort material, böcker och tidningar till 

exempel, men även teknisk utrustning. Service på den här nivån är sådan som tas för 
givet, men alla saknar den om den tas bort.  

3. Nu kan lärare och/eller elever komma och be om individuell hjälp.  
4. Spontana undervisningstillfällen utan någon förberedelse. Dessa kan bli väldigt 

lyckade, men ibland kan de också ske för att läraren inte hade möjlighet att ha lektion 
och istället hänvisat klassen till biblioteket.  

5. Spontana möten i korridoren, matsalen eller lärarrummet som uppstår när 
bibliotekarien och läraren tipsar om någon ny bok, film eller digital resurs som nu 
finns tillgänglig. Bibliotekarien ses verkligen som en tillgång, som sitter inne på en 
massa information om vad som kan användas, men eftersom det handlar om 
personliga relationer så är det inte alla som får tillgång till den här informationen.  

6. Planerat tillvaratagande. På lärares begäran samlar bibliotekarien ihop material till ett 
särskilt projekt i en klass.  

7. ”Missionerande”, tillfälliga utåtriktade aktiviteter som bokprat eller bokbord.  
8. Schemalagd planering, tillsammans med lärare eller en grupp elever för att ta fram 

material till undervisningen. Det råder fortfarande hierarki där läraren står över 
bibliotekarien som förväntas servera.  

9. Här är bibliotekarien med som en medlärare, som förbereder lektioner tillsammans 
med läraren. Båda är jämlika.  

10. Bibliotekspersonalen deltar i ämneskonferenser och lärarmöten och biblioteket är i 
hög grad med och utformar utbildningens verksamhet, inte bara förser med material.  

11. Nu är bibliotekarier tillsammans med lärare med och utformar skolans verksamhet.  
 
Delarna brukar sammanfattas så att del 1-2 motsvarar biblioteket som en lagerlokal, på nivå 3-
7 ger bibliotekarien service till lärare och på nivå 8-11 är bibliotekarien delaktig i skolans 
planering och alltså har uppnått ett högt samarbete (fritt översatt från Loertscher 2000, s. 9-
10).  
 
Malin Molinder och Lena Rodman skrev en magisteruppsats om lärarens och bibliotekariens 
samarbete, med fokus på just samarbete och yrkesrollerna. De har använt sig av Lena 
Folkessons teori om samspelet som hon delar in i yrkesdimension, maktdimension och 
legitimitetsdimension. De intervjuade åtta lärare och en bibliotekarie och kom fram till att det 
inte förekom något djupare samarbete mellan bibliotekarien och lärarna. Läraren hade makten 
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över undervisningen och bibliotekarien hade makten över biblioteket och dess bestånd. Den 
formella legitimiteten har rektorn gett bibliotekarien då denne har startat ett bibliotek. Men för 
att får en reell legitimitet måste bibliotekarien vara aktiv och ta initiativ för att hävda sin roll 
gentemot lärare och ledning på skolan (Molinder & Rodman 2006).  
 
I forskningsantologin Skolbibliotekets roller i förändrade landskap redogör Cecilia Gärdén 
för hur forskningen om skolbibliotek kan användas i praktiken. Från skolbibliotekspraktiken 
uttrycks många gånger en önskan om att kunna bevisa att skolbiblioteket spelar en viktig roll 
för elevers lärande. Mycket forskning har gjorts som visar hur skolbiblioteket har påverkat 
elevers lärande positivt. Gärdén ger exempel ur den svenska skolbiblioteksforskningen som 
visar hur värdefullt samarbetet är mellan skolledare, pedagoger och bibliotekspersonal. Hon 
ser det som angeläget att: ”på djupet undersöka hur bibliotekarier och pedagoger i Sverige 
arbetar för att åstadkomma goda samarbeten med elevernas lärande i fokus” (Gärdén 2013, s. 
101). Gärdén ställer med stöd av sin forskning kravet på skolbibliotekarier att uppmärksamma 
forskningsresultat om lärande och att samarbeta med pedagogerna. Detta dels för att utveckla 
sin profession samt för att inte skilja forskning och praktik åt utan istället använda 
forskningen till att hitta ett kritiskt förhållningssätt till arbetsmetoder (Gärdén 2013, s. 99-
101).  
 
Loertscher utgår ifrån den amerikanska gymnasiebibliotekarien, som ofta är utbildad lärare i 
botten men även med bibliotekarieutbildning och därför tituleras “teacher librarian”. Även om 
taxonomierna är användbara så utgår de dock från en amerikansk skolmiljö och därför vill jag 
även inkludera någon forskning från Sverige i min studie. Professor Louise Limberg har 
tillsammans med lektor Lena Folkesson undersökt bland annat hur lärare och bibliotekarier 
samarbetar kring informationssökning i en rapport finansierad delvis av Skolverket. Resultatet 
finns publicerad i Undervisning i informationssökning – slutrapport från projektet 
Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL). De har i sin undersökning fått fram fyra 
aspekter på samarbete: samarbetets innehåll, samarbetets form och organisation, samarbetets 
syfte samt synen på “den andre”. Dessa fyra aspekter ligger till grund för tre kategorier av 
uppfattningar av samarbete: Samarbete som gränsbevarande särarbete; samarbete som 
gränsöverskridande samspel och samarbete som möjlighet till lärande och utveckling 
(Limberg & Folkesson 2006).  
 
Vid läsningen av Britt-Inger Rörborns kandidatuppsats från år 2012, som också handlar om 
läsfrämjande och samarbete, så är det precis de frågor som hon tar upp: vem av 
yrkesgrupperna styr över det läsfrämjande arbetet och hur ser de på varandras kompetenser. 
Hon undersökte hur samarbetet gick till i samband med två läsprojekt och hennes resultat 
visar att samarbete kring läsfrämjande underlättas av tydliga mål, tydliga roller, att 
skolbiblioteket är väl integrerat med skolan samt skolbibliotekariens personliga egenskaper, 
som ledarskapsförmåga och driftighet (Rörborn 2012). Både jag och Rörborn vill undersöka 
samarbete kring läsfrämjande på skolor men vi tittar på olika åldersgrupper. Rörborns uppsats 
handlar om två grundskolor och hon presenterar dessutom två dokumenterade läsprojekt.  
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4. Teori 
 
I min uppsats har jag valt att använda mig av två modeller som teoretiska analysverktyg. Den 
ena modellen visar fyra nivåer av samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare och är 
framtagen av professor Patricia Montiel-Overall. Den andra modellen handlar om tre områden 
som samarbete mellan bibliotekspersonal och lärare kan granskas kring och är framtagen av 
lektor Lena Folkesson.  

4.1 Patricia Montiel-Overall: Fyra nivåer av samarbete  
 
Professor Patricia Montiel-Overall, verksam vid School of Information Resources and Library 
Science vid universitetet i Arizona, har en modell för samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarier som hon kallar TLC, teacher and librarian collaboration. Den sammanfattas 
mycket kort med “shared thinking, shared planning and shared creation of innovative 
integrated instruction” (Montiel-Overall 2005). Med “shared thinking” avses inte att man 
måste tycka och tänka samma sak utan att lärare och bibliotekarier tänker tillsammans, eller 
delar med sig av sina tankar. ”Shared planning and shared creation of innovative integrated 
instruction” är nödvändigt då skolor ofta bara har en bibliotekarie men kanske hundra lärare. 
Då kan inte enskilda möten ske mellan bibliotekarien och var och en av lärarna utan det krävs 
att bibliotekarien deltar i skolans gemensamma möten och deltar i planeringen från början av 
terminen. Modellen utgår i sin tur från Loertschers taxonomier. Utifrån Loertschers 
taxonomier föreslår hon fyra nivåer av samarbete och hon hävdar att om lärare och 
bibliotekarier förstår skillnaderna i dessa modeller så uppnår de också det samarbete de vill 
ha.  
 
Nivå A: Coordination Är en låg nivå av samarbete. Motsvarar Loertschers nivå 2-4. 
Skolbibliotekarien koordinerar aktiviteter i biblioteket så att lärare som kommer med en klass 
för att låna något inte krockar med någon annan pågående aktivitet.  
Nivå B: Cooperation Är en medelnivå av samarbete. Motsvarar Loertschers nivå 5-6. Här har 
läraren och bibliotekarien kanske kommit överens om att bibliotekarien kommer in i en klass 
och undervisar allmänt i källkritik. Ibland har de pratat lite om inom vilket ämne så 
bibliotekarien kan om hen vill koppla sin undervisning till det som eleverna arbetar med.  
Nivå C: Integrated Instruction Är en hög nivå av samarbete. Motsvarar Loertschers nivå 7. 
Nu tänker bibliotekarien och läraren tillsammans från början av projekt i undervisningen. Till 
exempel så pratar de om att det skulle vara roligt att arbeta med deckare under hösten så de 
pratar om vilka klasser det skulle kunna passa och vad de kan göra tillsammans.  
Nivå D: Integrated Curriculum Är den högsta samarbetsnivån. Motsvarar Loertschers nivå 8-
10. Här värderas och uppmärksammas samarbetena av skolledningen, som ser till att tid 
avsätts för planering av undervisning med bibliotekarie och lärare.  

 
4.2 Lena Folkesson: Tre dimensioner av samarbete 
 
Lena Folkesson är lektor i pedagogik och hon har gjort en studie om samspelet mellan lärare 
och skolbibliotekarier och vars resultat man läsa i ett avsnitt i forskningsrapporten Textflytt 
och sökslump – informationssökning via skolbibliotek (Folkesson 2004). Studien ingick i en 
forskningsdel som hette Lärande via skolbiblioteket och förkortas LÄSK. LÄSK ingick i sin 
tur i ett större projekt vid namn Helvetesgapet som startade 2003 och var ett projekt inom 
Myndigheten för skolutveckling. I LÄSK-projeket intervjuades bibliotekspersonal och 
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pedagoger och Folkesson ställer frågan ”Hur kan samspelet mellan bibliotekspersonal och 
pedagoger vid projektskolorna beskrivas?” I rapporten Samspel mellan lärare och 
bibliotekspersonal kommer Folkesson fram till tre områden som samarbetet kan studeras 
kring: yrkesdimensionen, maktdimensionen och legitimitetsdimensionen (Folkesson 2004). 
Makten på skolan ligger hos skolledning och lärare eftersom de besitter den pedagogiska 
makten när det gäller ämneskunskaper. I biblioteket är det bibliotekarien som har makten. 
Men vad händer när bibliotekarier kommer till klassen och undervisar? Eller när klassen 
kommer med läraren till biblioteket och får lektion i lyrik och samtidigt källkritik av läraren 
respektive bibliotekarien? Är det då personliga egenskaper som prestigelöshet som gör att 
frågan om makt blir obetydlig då? Legitimitetsdimensionen innebär både formella och reella 
exempel. Styrdokument och formell utbildning, kompetens, ger den formella legitimiteten till 
skolbiblioteket. Men den verkliga legitimiteten måste bibliotekarien själv erövra genom 
personliga egenskaper och beteenden. Yrkesdimensionen innebär i princip att trots att lärares 
och bibliotekariers utbildningar är akademiska och ungefär jämbördiga så finns det alltid en 
slags motsättning då man alltid utgår från sitt eget yrke och ser lite negativt på olikheter som 
den andra yrkesgruppen kan uppvisa, enligt Folkesson (Folkesson 2004, s. 78ff.).  

 
4.3 Hur teorierna har använts i uppsatsen 
 
När jag i början av uppsatsarbetet kom i kontakt med dessa modeller fann jag i dem olika 
slags redskap för att sedan fortsätta undersökningen. Fördelen med taxonomier, i det här fallet 
modellen som kallas TLC, är att det blir ett klart och tydligt verktyg som blir användbart när 
resultatet efter undersökningen analyseras. Folkessons yrkesdimensioner har varit användbara 
för att kunna belysa olika relationer samt en eventuell hierarki på skolan. 
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5.  Metod och material 
 
Här beskrivs valet av metod, det vill säga kvalitativa intervjuer. Vidare beskrivs hur metoden 
har använts samt personliga reflektioner i samband med tillvägagångssättet.  

5.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Den kvalitativa intervjun är lämplig som forskningsmetod när vi vill förstå hur den sociala 
verkligheten uppfattas eller när vi vill förstå hur den sociala ordningen skapas och formas 
genom samtal och samspel. Metoden är också passande för att undersöka människors 
subjektiva inre verklighet eller för att forska i de olika sätt som den sociala verkligheten kan 
konstrueras (Holme & Solvang 1997, s. 99-109).  
 
För att få reda på hur samarbeten upplevdes bland yrkesgrupper som arbetar läsfrämjande 
valde jag att göra en kvalitativ studie i intervjuform. Med kvalitativa intervjuer kom jag 
djupare åt vad respondenterna menar med läsfrämjande och samarbete. Genom att göra 
enskilda intervjuer hade jag också möjlighet att ställa frågor för att förtydliga eller få förklarat 
vad som menas med vissa påståenden. I den här studien har jag valt att intervjua lärare och 
bibliotekarier för att sätta deras uppfattningar om samarbete och läsfrämjande i relation till de 
samarbetsmodeller samt yrkesdimensioner som tidigare presenterats.  
 
För att få veta mer om en skolas läsfrämjande samarbeten skulle en fokusgruppintervju också 
kunna vara intressant. En sådan studie skulle även kunna innefatta andra professioner som 
arbetar på skolan, till exempel skolledare, IKT-pedagoger, specialpedagoger, alternativt bara 
lärare eller bara bibliotekarier. Jag kände mig dock förvissad om att svar på min frågeställning 
skulle ges genom kvalitativa intervjuer.  
 
Intervjuguiden utformades utifrån min frågeställning och jag har försökt att formulera så 
öppna frågor som möjligt. Det är jag som intervjuat och som intervjuare är det jag som 
bestämmer innehållet, men den intervjuade bestämmer ordningen (Trost 2010, s. 55). Därför 
har jag haft med min intervjuguide som ett stöd men inte haft för avsikt att gå strikt efter 
ordningen under intervjun. Min förhoppning innan intervjutillfällena var att få reda på något 
jag inte kunde förutse och att respondenterna skulle förhålla sig olika till frågorna. Jag undvek 
också så långt som möjligt frågor som besvaras med ja eller nej, då jag ville få mer 
uttömmande svar på frågor som berättar hur någon arbetar med läsfrämjande, eller hur 
samarbeten går till. Jag valde också att inte ha alltför många frågor, risken skulle då bli att 
intervjun skulle bli för lång och materialet ohanterligt. Därför har jag försökt hålla mig till få 
men relativt omfångsrika frågor. (Trost 2010, s. 71). 

5.2 Urval av informanter 
 
Jag skickade först mail till några skolbibliotekarier där jag kort presenterade mig samt beskrev 
vad jag skriver uppsats om. Jag frågade om de kunde ställa upp för en intervju för att kunna 
hjälpa mig i min undersökning om läsfrämjande och samarbete mellan bibliotekarier och 
lärare på gymnasieskolor. I mitt mail frågade jag också om bibliotekarien, under förutsättning 
att hen ville delta i undersökningen, kunde föreslå en lärare på skolan att intervjua också. 
Efter att ha fått positivt besked från bibliotekarien skickade jag ett liknande mail till den lärare 
som bibliotekarien hade nämnt. Jag ville göra intervjuer med både bibliotekarie och lärare på 
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två skolor för att få höra dem berätta om deras respektive syn på det eventuella samarbete som 
bedrivs. Jag valde att intervjua en lärare och en bibliotekarie på respektive skola.  
 
Det finns många gymnasieskolor i min geografiska närhet då jag bor i en storstad. Själv 
arbetar jag på en gymnasieskola och har därför en del kontakter med kollegor runt om i 
branschen och regionen. Jag har helt enkelt gjort ett bekvämlighetsurval, det vill säga jag har 
lyssnat på tips från kollegor och bekanta om andra skolor eller skolbibliotek där det kan finnas 
personal som skulle kunna vara öppna för en intervju. Framför allt skulle det vara en skola 
som har ett bemannat skolbibliotek. Det skulle inte vara intressant att intervjua 
gymnasielärare hur de samarbetar med folkbiblioteket i den här undersökningen. Det var mer 
av intresse för mig att kontakta de skolor där det, enligt informella tips, skulle finnas någon 
form av samarbete och/eller läsfrämjande arbete i verksamheten. Det gav inte alltid positiv 
respons. Jag fick till exempel tips av en lärare som tidigare arbetat på en större gymnasieskola 
att kontakta det skolbiblioteket, då han hade goda erfarenheter av samarbete därifrån. Efter att 
ha mailat en förfrågan om intervju för att få undersöka just samarbete och läsfrämjande så 
blev jag uppringd av skolbibliotekarien som förklarade att det inte skulle tillföra min 
undersökning något då de faktiskt inte alls hade tid att arbeta läsfrämjande. Skolbiblioteket 
användes, som läraren sagt tidigare till mig, flitigt som utlåningslokal och studieplats, men 
några läsfrämjande insatser var det inte tal om, än mindre samarbeten med lärare när det 
gäller sådan verksamhet. Det var flera skolbibliotekarier som sa nej till att delta på grund av 
att de inte tyckte att de ägnade sig åt någon särskild läsfrämjande verksamhet utöver att ta 
fram litteraturlistor åt lärare med olika teman. Det skulle kunna vara intressant att intervjua 
dem då det visar på att de har en uppfattning om vad läsfrämjande och samarbeten innebär, 
men att de själva kanske tycker att de inte riktigt kan leva upp till det. De personer jag 
slutligen intervjuade var å andra sidan positivt inställda till att delta och jag uppfattar det som 
att de är stolta över det de gör i sitt arbete och tycker om att någon visar intresse för deras 
verksamhet och insatser.  

5.3 Genomförande av intervjuer 
 
Som en hjälp i mina förberedelser inför intervjutillfällen så läste jag Annika Lantz (2006) 
metodbok om intervjuteknik. Annika Lantz är doktor i psykologi och har i många år 
undervisat i forsknings- och intervjumetodik. Boken gav mig även redskap inför 
analyserandet av mitt empiriska material. Vid analysen urskilde jag fyra huvudspår, eller 
teman: läsfrämjande, samarbete, relationer och kompetens. Dessa blev ett sätt att skapa en 
helhet och därifrån finna mönster. Dessa fyra teman ger också ett stöd när frågeställningen ska 
besvaras (Lantz 2006, s 89). 
 
Efter att ha bestämt tid och plats så genomfördes de fyra intervjuerna på informanternas 
respektive arbetsplatser där det fanns tillgång till ostördhet. Som hjälpmedel hade jag en 
diktafon, vilket ingen av respondenterna verkade ha något emot. Jag motiverade inspelningen 
med att jag då skulle kunna koncentrera mig på att lyssna, i stället för att anteckna svar under 
intervjuns gång. Upplevelsen av att inte behöva anteckna utan låta diktafonen göra 
inspelningen var att intervjun kunde bli mer som ett flödande samtal och materialet blev 
rikligt till mängd och innehåll. Jag inledde med att försäkra informanterna att uppgifterna 
kommer att behandlas konfidentiellt och att intervjuerna sedan skulle transkriberas av mig och 
kommer att förvaras i min ägo. Eventuella citat kommer att vara under andra namn. Jag 
förklarade åter att jag vill undersöka hur samarbetet ser ut mellan lärare och bibliotekarier på 
gymnasiet när det gäller läsfrämjande. Min intervjuguide fick tjäna som stöd och jag hade 
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inga problem med att få informanterna att öppna upp och berätta om sitt arbete på skolan. Det 
räckte ofta med de öppna frågorna för att jag skulle få utförliga svar av informanterna.  
 
Att jag själv arbetar som gymnasiebibliotekarie har jag mest upplevt som positivt under 
uppsatsarbetet. Jag har lätt kunnat sätta mig in i personernas verksamhet, jag har haft en 
förförståelse om deras yrkesvardag och därför så flöt intervjuerna på lätt då vi talade samma 
språk. En nackdel kan vara att jag är så pass initierad att jag kanske missade att ställa någon 
fråga som skulle kunna förtydliga något, att jag förbisett något. Jag fick också tänka bort mig 
själv som person lite strax innan mötet då jag ville undvika att blanda in mig i intervjun. Det 
skulle vara så lätt att det hela skulle bli ett samtal kollegor emellan och då skulle jag komma 
ifrån min undersökande roll om jag blev för aktivt deltagande. Mina egna reaktioner fick jag 
alltså härbärgera så mycket som möjligt. Annika Lantz har flera avsnitt i boken om 
intervjuteknik som tar upp det och det blev en god hjälp att ta del av dessa stycken innan 
intervjuarbetet började (Lantz 2006, s. 133-138, s. 155). Jan Trost bok Kvalitativa intervjuer 
gav mig en värdefull grund att stå på, särskilt det fjärde kapitlet som heter Allmänt om 
intervjuer (Trost 2010, s. 53-79). 

5.4 Etiska överväganden 
 
Jag försäkrade att informanternas deltagande skulle behandlas konfidentiellt. Intervjuerna 
spelades in av praktiska skäl och transkriberingen förvaras endast i min ägo. Jag försäkrade 
också vid intervjuns början att deras namn eller skolornas namn ej skulle röjas i uppsatsen. 
Därför har jag gett deltagarna fiktiva namn. Informanterna var också införstådda med att deras 
svar skulle sättas i relation till en eller flera teorier.  En total anonymitet blev inte fullt möjlig 
då flera av informanterna bad mig hälsa till personer på min nuvarande arbetsplats. Jag 
försäkrade då igen att jag skulle nöja mig med att säga att jag träffat dem i samband med mitt 
uppsatsarbete men att inget av intervjuns innehåll skulle röjas. Dessutom visste de om vem 
som mer intervjuades på samma skola.  
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6. Resultat och analys av intervjuerna 
 
I det här avsnittet presenteras först de fyra informanterna som deltagit i undersökningen. I 
uppsatsen presenteras de med fingerade namn. Genom att kalla dem vid förnamn blir 
presentationen mer levande. Citaten som följer i detta avsnitt är återgivna så som de 
uttrycktes. Ord som är satta inom parentes i citaten är mina för att återge till exempel en 
betoning av ett ord som uttalades av informanten. Jag kommer att analysera det empiriska 
materialet genom Patricia Montiel-Overalls modell över samarbete och även koppla 
materialet till Lena Folkessons studie om de olika dimensioner som präglar samarbetet mellan 
lärare och bibliotekarier. Jag utgår ifrån de fyra teman som jag använde mig av när jag 
utformade intervjuguiden och sedan genomförde intervjuerna:  
 

● Vad innebär ett läsfrämjande arbete? 
● Hur ser samarbetet ut kring läsfrämjande arbete? 
● Relationer mellan bibliotekarier, lärare och skolledning  
● Kompetensuppfattning  

 
Varje tema har sin rubrik i detta avsnitt och inom varje tema återges först vad respektive 
informant har berättat. I slutet av varje tema försöker jag koppla materialet till de två teorier 
som följer mig i arbetet, nämligen Patricia Montiel-Overalls samarbetsmodell samt Lena 
Folkessons yrkesdimensioner.  

6.1 Presentation av informanterna och deras skolor 
 
På skola 1 intervjuades Anna, bibliotekarie och Britta, lärare. Anna har arbetat i 4 ½ år som 
bibliotekarie och på nuvarande tjänst i drygt ett år. Tidigare jobbade hon på folkbibliotek, 
ibland med inriktning mot komvuxstuderande. Britta har arbetat som lärare i 42 år. Som 
gymnasielärare har hon arbetat i 15 år och på nuvarande skola i ca 10 år. Hon undervisar i 
svenska, historia samt nybörjarengelska. Skolan är en stor gymnasieskola med fler än tusen 
elever och där finns alla möjliga program, alltifrån språkintroduktionsprogram, 
yrkesförberedande program till högskoleförberedande program. Skolan är uppdelad i tre 
organisatoriska enheter som till årsskiftet 2013/2014 ska sammanslås till en enhet. Biblioteket 
är centralt beläget, har öppet varje dag och bemannas av två heltidsanställda bibliotekarier. 
Det står inte i skolans styrdokument något om bibliotekets roll. Bibliotekarierna är inte 
representerade i ledningsgruppen. De är heller inte med i något arbetslag.  
 
Bibliotekarien på skola 2, Cecilia, är utbildad bibliotekarie och har även bedrivit 
universitetsstudier i samhällskunskap, historia och litteraturvetenskap. Hon har arbetat som 
bibliotekarie i 32 år varav åtta år som folkbibliotekarie. Som gymnasiebibliotekarie har hon 
arbetat i 24 år, varav de 22 senaste åren på nuvarande skola. Hon arbetar ensam på biblioteket. 
Läraren på skola 2, Diana, har arbetat som lärare i 23 år. Hon är ämneslärare i svenska, 
historia och samhällskunskap och har tjänstgjort på nuvarande skola i 13 år. Skolan är först 
och främst ett yrkesgymnasium med ca 7-800 elever.  

6.2 Vad innebär läsfrämjande arbete för informanterna?  
 
Anna, bibliotekarien på den större gymnasieskolan, arbetar mycket med bokprat inför 
klasserna. Det innebär att hon tipsar om böcker som kan passa eleverna i en viss klass. 
Bokpraten sker ofta i ett slags konferensrum i anslutning till biblioteket. Direkt efter 
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bokpraten kan eleverna gå in i biblioteket och låna böcker. Bokpraten och att lyfta fram och 
skylta med böcker ser hon som det läsfrämjande hon arbetar med. Hon arbetar också med att 
direkt fånga upp elever för att hitta rätt bok. För Anna är det viktigt att väcka läslusten hos 
eleverna. Även om de läser böcker för att de måste, så ska de veta att man inte måste tycka 
om just den boken och att det kan finnas ett värde i att inte gilla en bok också.  
 
Läraren Britta försöker få sina elever att läsa minst två böcker per termin. Hon får förstås 
anpassa litteraturen till vilka behov som finns i svenskundervisningen. Det blir alltifrån mer 
elementär lästräning för elever som ännu inte kan svenska ljudsystemet till att väcka 
läsintresse för elever i årskurs två som inte har lust att läsa. Hon är kritisk till det svenska 
skolsystemet, för hon tycker att det brister i läsinlärningen när så många elever idag inte kan 
läsa. Många elever i hennes klasser håller inte måttet i läs- och ordförståelse när de testas. 
Testerna görs på skolan av läraren och resultatet graderas enligt en niogradig skala, en så 
kallad stanineskala. Resultat på nivå ett är det lägsta, medelvärdet brukar ligga på 4-6 och nio 
är det högsta värdet.  
 
Under läsåret 2013/2014 ska hon prova att låta eleverna i en klass få ladda ner och låna e-
böcker från huvudbiblioteket. Skolans lånekort gäller även där. Hon tänkte låta klassen läsa 
romanen Snabba cash av Jens Lapidus i förhoppning att dess innehåll med våld och 
kriminalitet i storstadsmiljö kan apellera ungdomarna.  
 
Cecilia, som är bibliotekarie på yrkesgymnasiet, brukar inte hålla bokprat, även om lärare 
önskar det. Hon tycker inte hon har tid med det då hon som ensam bibliotekarie också måste 
hålla lektioner i källkritik till alla klasser i början av terminen. Hon vill inte behöva stänga 
biblioteket mer. Hon berättar att för några år sedan gjorde en manlig svensklärare henne 
uppmärksam på att det inte fanns så mycket litteratur för pojkar i skolans bibliotek, så hon har 
satsat på att köpa in böcker som kan få pojkarna på skolan att låna. Hon tycker det har gett 
resultat: 

Ja det var senast bara för två veckor sen en elev som går om nu årskurs ett och han 
sa att du ska ha tack för förra året så lyckades jag bra i svenska för att jag fick låna 
flera olika biografier och jag lyckades få ett bra betyg sa han, oj sa jag, så jag får 
lite så här positiv feedback hela tiden så jag tycker det fungerar bra faktiskt. 

Cecilia berättar om ett läsprojekt som hela skolan var involverade i för några år sedan. Genom 
att de hade fått en större summa pengar av utbildningsförvaltningen kunde de köpa in böcker 
på mer generösa grunder än vad som är vanligt. När till exempel Twilight-serien var populär 
och många elever på skolan ville läsa den kunde bibliotekarien då köpa in flera exemplar av 
varje del för att eleverna inte skulle behöva vänta i flera månader på böckerna. På liknande 
sätt gjorde de med flera andra populära ungdomsböcker. De kunde även boka in flera 
författarbesök per termin och såg till att ha böcker till hands för elever att låna när författaren 
var där. Cecilia arbetar också mycket med att prata med eleverna om böckerna vid utlån, som 
även bibliotekarien Anna gör i sitt arbete. Hon vill alltså också väcka läslust genom att hitta 
rätt bok till rätt elev.  
 
Läraren Diana som undervisar på yrkesgymnasiet har en tydlig målbild: hon vill att eleverna 
ska upptäcka att det är kul att läsa. Hon har märkt att eleverna som kommer till skolan hon 
arbetar på ofta säger att de faktiskt aldrig har läst en hel bok, eller att de säger att läsning är 
tråkigt. Hon försöker då främja deras läsning genom att se till att de läsovana får börja med  
lättlästa böcker och att försöka hitta en ingång för att få igång läsningen: 
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Och om de är fotbollsintresserade då till exempel kan man sätta den här sista 
boken om Zlatan i händerna på dem. Att man kanske måste hitta en ingång på 
något sätt för att få igång det här.  

 
Med de elever som läser mycket tycker hon att det är viktigt att man har boksamtal, att prata 
om böcker med eleverna och att eleverna själva får rekommendera böcker till varandra. Själv 
läser hon mycket ungdomsböcker: 

När jag själv har läst boken kan jag ju sälja in den på ett annat sätt än när jag inte 
har läst den.  

Hon låter eleverna läsa ungefär 20 minuter två gånger i veckan på lektionstid. Sen pratar de 
om böckerna. Att låta mer läsovana elever få börja med böcker som är skrivna i så kallat 
lättläst format ser hon inte som ett problem.  Hon väljer istället att se det som att då blir det 
lättare för dem att klara av att läsa klart en bok. De har fått en läsupplevelse och nästa bok går 
ännu snabbare och lättare att läsa klart. I årskurs två vill hon att de ska läsa andra böcker än i 
den lättlästa varianten: 

Därför att då måste de, de måste klara mer för att också börja förbereda sig för 
livet och universitetet, för Nationella provet. De ska också utöka sitt ordförråd. Så 
då tycker jag att läser man Svenska 2 och 3 då kan man inte läsa LL-böcker, nej.  

Diana vill inte skynda på läsningen hos sina elever:  

På något sätt så måste man komma igång med hela maskineriet, gnissla igång 
läsningen. 

Därför vill hon att många läsovana börjar med mer lättlästa böcker så att de inte fastnar. Hon 
brukar kunna övertyga dem att välja lättare böcker, men i år ser hon det som ett misslyckande 
när eleverna ändå har valt böcker som de har svårt att ta sig igenom: 

Snabba cash och Jag valde brottets bana och vad de nu heter såna här böcker 
[skrattar] som handlar om kriminella då som har skrivit en bok om sitt kriminella 
liv och på sexhundra sidor tätt skrivet och då [suckar] då vet ju jag, jag vet 
[betonar] att det här går åt pipan. Och mycket riktigt, vi läser, vi har våra små 
lässtunder och då försöker jag säga att har ni läst tre kapitel och inte gillar boken, 
byt bok! 

I år har de alltså fastnat i sina böcker, de vägrar byta men kommer ingen vart, så nästa termin 
väljer Diana några titlar de får välja på istället.  
 
Yrkesgymnasiet har haft lästävlingar i samband med den lässatsning som var för några år 
sedan. Alla skrev då en liten recension och fyllde i en lapp med omdöme på. Den klass som 
hade läst flest böcker vann biobiljetter. Hon tycker att hon kunde märka på sina elever att de 
som läste mer också höjde sin läsförståelse enligt stanine-skalan. Flera elever säger till henne 
att de har blivit läsande personer. Diana berättar om de författarbesök skolan har haft, hur 
lyckade dessa har blivit och då hon och eleverna förberett sig inför besöket genom att läsa 
flera utdrag ur författarens verk och att eleverna har kunnat låna böckerna sedan.  
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6.2.1 Sammanfattning och analys av vad läsfrämjande arbete 
innebär för informanterna 
 
Läsfrämjande arbete i sig behöver inte innebära något samarbete med någon annan personal. 
Att väcka läslusten hos elever gör både bibliotekarier och lärare med hjälp av sina respektive 
beprövade metoder. När det är större projekt som skolan arbetar med, då är biblioteket med 
från början, enligt informanterna på yrkesgymnasiet. Att skolledningen då har sett till att 
resurser har avsatts till läsfrämjande som gagnar både bibliotek och lärare hör till Nivå D, 
Integrated Curriculum, som är den högsta samarbetsnivån enligt professor Patricia Montiel-
Overalls modell. Lärarna och en av de intervjuade bibliotekarierna har tagit del av 
läsförståelsemätningar enligt den niogradiga läsnivåskalan stanine. Genom en så formell 
mätning kan de mäta hur framgångsrika deras läsfrämjande insatser har varit och det ger en 
formell legitimitet till sitt läsfrämjande arbete. Det ger ett tydligare resultat än att få höra 
positiva reaktioner från elever vars läsning har utvecklats tack vare det läsfrämjande arbetet 
från skolbibliotekarien.  

6.3 Hur samarbetar bibliotekarier och lärare i det läsfrämjande 
arbetet? 
 
Både Anna och Britta på det större gymnasiet säger att det är upp till läraren om samarbeten 
uppstår. Samarbeten uppstår ofta mycket spontant, om läraren kommer in i biblioteket och 
frågar om bibliotekarierna kan hjälpa till med att ta fram böcker: 

Det är väldigt mycket upp till läraren i fråga. Vissa lärare kommer ju flera gånger 
per termin och vill ha medan vissa lärare aldrig och det beror ju också på hur pass 
mycket jag lär känna dem för det här är ju en väldigt stor skola och bygger på 
flera enheter. 

Läraren Britta menar att många lärare aldrig går till biblioteket: 

Ibland får jag den känslan av att om man inte orkar ha en lektion eller inte 
förberett eller ja, något, så säger man ’Gå ner till biblioteket och hämta en bok.’ 
Det är inte särskilt förberett. 

Hon tror också att samarbeten uppstår på grund av personliga kontakter. Att de inte uppstår 
tror hon beror på att man som lärare inte orkar: 

Brist på tid, brist på ork, brist på engagemang. Och att vi är splittrade.  

Med “splittrade” så menar hon att organisationen på skolan är uppdelad på tre enheter. 
 
Cecilia, bibliotekarien på yrkesgymnasiet, har deltagit i ett större läsförståelseprojekt som 
hennes skola aktivt arbetade med läsåret 2009/2010. Hon berättar att idén föddes året innan av 
en svensklärare och när utbildningsförvaltningen sen utlyste en tävling bland stadens skolor så 
skickade de in sin projektidé och vann prispengar till att kunna genomföra projektet. Hela 
skolan var involverad. Från ledningen hade de stort stöd som tyckte det här var viktigt att 
satsa på. De mätte årskurs 1- och årskurs 2-elevernas läsförmåga och den höjdes efter det här 
året. De hade lästävlingar, de köpte in många exemplar av populära ungdomsböcker så att 
eleverna inte behövde stå i kö och vänta på boken de önskade läsa. Enligt en lärares förslag 
gjordes bokuppställningen om i biblioteket så att böckerna var ordnade efter läsnivå. Lättlästa 
böcker placerades först, sen ungdomsböcker, sen lättare vuxenböcker och sen biografier. Över 
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huvud taget så lästes det väldigt mycket det här året, inte bara skönlitteratur utan även artiklar 
och faktatexter: 

Vi [bibliotekarie och lärare] fick också föreläsningar om genrepedagogik. Vi hade 
flera författarbesök för eleverna det året. Annars är det bara årskurs 1-eleverna 
som får författarbesök, det kostar ju en del.  

Diana som undervisar eleverna på yrkesgymnasieskolan i bland annat svenska, pratar mycket 
med bibliotekarien Cecilia om vilka böcker som kan vara en bra ingång till läsning. Hon 
berättar att hon kan tipsa bibliotekarien om en bok hon hört talas om och så köps den in av 
biblioteket: 

Då köper hon in det som vi tycker. Och så provar vi den och så märker vi att det 
här är någonting bra. Då köper vi in fler av det. Så när till exempel det var den här 
Twilight-serien med vampyrerna. Och den var ju jättepopulär. Och då hade vi 
många böcker i varje, massvis med nummer ett och två och så ganska många 
exemplar av de andra så att de flesta kunde bara gå in och låna nästa bok i serien, 
eller man fick kanske stå i kö en vecka eller nånting. Bara för att då kände vi att 
nu, nu kör vi på här.  

Det omtalade läsprojektet var ett stort samarbetsprojekt där alla på skolan var involverade. 
Bibliotekarier och lärare planerade tillsammans bokinköp i stora mängder. Och tillsammans 
planerade de författarbesöken som var flera det året.  
 
Läraren Diana beskriver också ett par andra projekt som skolan har gjort under de senaste 
åren. Skolan har haft ett par temaveckor varje år kring ett ämne, till exempel Strindberg, eller 
nu senast, svenska landskap. Då har biblioteket varit med genom att bibliotekarien tagit fram 
det material som eleverna behöver till sina arbeten och redovisningar. Tidigare hade de på 
skolan ett möte per år med biblioteket där de bestämde vad som ska hända men nu har man 
inte sådana möten längre. Hon beskriver det så att biblioteket används väldigt mycket ändå 
och hon berömmer Cecilia som alltid är så hjälpsam och plockar fram böcker. I början av 
varje läsår får alla svensklärare komma till biblioteket med sina klasser och får då en visning 
och lästips av bibliotekarien.  
 

6.3.1 Sammanfattning och analys av hur bibliotekarier och 
lärare samarbetar i det läsfrämjande arbetet 
 
På det större gymnasiet samarbetar man enligt Patricia Montiel-Overalls nivå A och B. Det är 
antingen en låg nivå av samarbete eller så är det en medelnivå. Ofta går samarbetena ut på att 
bibliotekarien har plockat fram och dukat upp böcker kring ett ämne som läraren har bett att 
få hjälp med. Makten har verkligen tillskrivits skolledning och/eller lärare, då det mesta av 
samarbetet sker på lärarnas initiativ. När de inte känner till biblioteket så använder de sig 
heller inte av det.  
 
På yrkesgymnasiet ser samarbetet mer utvecklat ut när det handlar om större projekt. 
Skolledningen har premierat samarbete och är medvetna om respektive yrkesgrupps 
kompetens. Men under terminerna i det mer vardagliga arbetet är samarbetsnivån lägre. Det är 
intressant vem som har makten här egentligen. Här har bibliotekarien sett till att erövra den 
verkliga legitimiteten genom att se till att informera ledningsgruppen om vad hon uträttar. 
Hon tar plats i de sammanhang där hon med sin bibliotekariekompetens kan komma till sin 
rätt. Hon säger att det är lärarna som står högre i skolans hierarki, men frågan om makt blir 
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ändå obetydlig här då bibliotekarien gör det hon vill, hon säger till och med nej till det hon 
inte ser sig ha tid med.  

6.3.2 Konsekvenser av samarbete, eller brist på samarbete, enligt 
informanterna 
 
På det större gymnasiet råder inget aktivt eller organiserat samarbete utan det beror till största 
delen på personliga kontakter mellan lärare och bibliotekarier om samarbeten blir av, enligt 
bibliotekarien Anna: 

Vissa lärare känner jag ganska väl och vissa träffar jag aldrig så det varierar 
mycket och det är synd för vissa elever får allt och vissa elever får ingenting och 
det finns kanske elever som hade behövt det som kanske inte får det så det beror 
väldigt mycket på läraren. 

Bibliotekarien har lämnat över makten till läraren trots att hon ser vad ett samarbete skulle 
kunna göra för nytta i det läsfrämjande arbetet.  
 
På det yrkesgymnasium där Cecilia arbetar såg man en direkt konsekvens av det aktiva 
samarbetet och det var när de mätte elevernas läsförståelse. Eleverna höjde sin läsnivå enligt 
stanineskalans nivå från 2-3 till 4 och medelnivån ligger på 4-6 av 9. Det är fortfarande lågt 
men det blev en förbättring. Även läraren såg en styrka i att hela skolan var med på 
läsprojektet.  
 
Läraren Diana förklarar bristen på samarbete mellan lärare och bibliotekarier på att lärarna har 
sina kursplaner de måste följa. Om de då måste fokusera på ett visst moment i en klass så 
finns det inget utrymme för något läsprojekt, menar hon. Nu har gymnasiet genomgått en 
förändring i och med den nya gymnasieförordningen, Gy11, och nu när de har klarat av alla 
årskurserna börjar lärarna kunna se hur de ska lägga upp undervisningen fortsättningsvis.  
Hon ser fördelar med att samarbeta med bibliotekarien, genom att bibliotekarien köper in 
böcker som elever vill läsa och hjälper elever att välja rätt bok. Hon tror inte att det är så 
mycket personkemi som styr graden av samarbete mellan lärare och bibliotekarier utan det 
handlar om attityd, att båda parter har ett gemensamt fokus, i det här fallet att ha ett bibliotek 
som köper in böcker ungdomarna verkligen vill läsa.  
 

6.3.3 Sammanfattning och analys av konsekvenser av brist på 
samarbete  
 
Läraren och bibliotekarien på yrkesgymnasiet tycks ha en uppfattning om vad som är mer 
eller mindre inblandning från bibliotekets sida och när de har haft ett mer eller mindre 
utvecklat samarbete. Precis som Patricia Montiel-Overalls modell om samarbete visar, så 
framgår det av intervjun med bibliotekarien och läraren på yrkesgymnasiet att det 
förekommer samarbete på alla fyra nivåer, och de inblandade tycks vara medvetna om 
graderna av samarbetet vilket då skapar ett gott samarbetsklimat. Likaså är det bibliotekarien 
som sätter tonen till samarbetesgraden och därför har denne då legitimitet i sitt yrke och den 
legitimiteten ifrågasätts inte.  
 
På det större gymnasiet uppfattade jag det inte som att samarbetet gavs så stort utrymme, ej 
heller att någon efterlyste mer samarbete. Därför blir inte heller graden av samarbete högre än 
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nivå B enligt Montiel-Overalls modell, det vill säga Cooperation. Läraren har bett att få tips 
på böcker kring ett visst tema, eller ett bokprat som bibliotekarien utför på beställning, helst 
med några veckors framförhållning för eventuell inläsning av material. Jag är inte säker på att 
lärare och bibliotekarier verkar ha förstått skillnaderna i olika modeller av samarbete. Därför 
tycker jag det är svårt att säga huruvida de olika parterna uppnår det samarbete de vill ha. 
Enligt Patricia Montiel-Overall är ett mer lyckat samarbete beroende av hur pass medvetna 
lärarna och bibliotekarierna är om graden av samarbete. De bägge parterna har heller inget 
”shared thinking” som är viktigt i samarbetssammanhang.  

6.4 Relationer mellan bibliotekarier, lärare och skolledning 
 
Anna, bibliotekarien på det större gymnasiet, tillhör inte något arbetslag eller deltar i 
ämneskonferenser. Hon irriterar sig på att så många beslut tas uppifrån, från ledningen, som 
även påverkar biblioteket. Men ingen har frågat bibliotekarierna hur de skulle påverkas av 
vissa förändringar som genomförs på skolan: 

Det skulle ju inte skada om det kom uppifrån att man hela tiden trycker på läraren 
att hon ska använda biblioteket så mycket det går. 

Om lärare skulle få mer kunskap om skolbibliotekens resurser under sin verksamhetsförlagda 
utbildning så skulle de också, under förutsättning att de har varit på ett bra bibliotek, också 
veta vad de får kräva av en rektor sen när de börjar jobba, tror bibliotekarien Anna.  
Läraren Britta hoppas på att nästa års omorganisation på skolan, där de tre enheterna slås ihop 
till en enhet, ska stärka samarbete och gemenskap i ämnesgruppen. Hon tycker att det kan bli 
lättare att ha endast en rektor att tala med. Om biblioteket skulle ha en plats i ledningsgruppen 
så skulle de bli mer synliga, tror hon: 

Det skulle bli en annan stadga, en vikt.  

Britta deltar i skolans mer informella läsecirkel som bedrivs av bibliotekarierna och några 
lärare. Hon tycker det är viktigt att lärare läser och pratar om böcker att rektorn borde 
uppmärksamma det mer. Hon tycker också att skolledningen mer aktivt borde bjuda in 
biblioteket:  

När vi har studiedagar, att låta bibliotekets personal vara med och inte bara låta 
dem sitta i sitt fina bibliotek.  

Hon föreslår fortbildning för lärare om biblioteket under lärarnas studiedagar. Jag uppfattar 
det som att läraren på skolan ser att nivån på samarbeten skulle kunna höjas och hon tycks 
också vara medveten om att biblioteket måste stärka sin legitimitet så att relationerna kan 
stärkas och därigenom öka samarbetsgraderna. Hon betvivlar inte alls bibliotekets eller sina 
kollegors möjligheter till ett fruktbart läsfrämjande samarbete, men hon tror att makten eller 
legitimiteten måste komma uppifrån, från rektor.  
 
Cecilia som är bibliotekarie på yrkesgymnasiet ser till att ta den plats hon tycker hon behöver 
för att kunna utföra sitt arbete. Hon vet att skolledningen lyssnar på henne och hon vet att hon 
kan informera dem, så att de får veta vad som händer. Hon ser ingen anledning till att 
biblioteket skulle finnas med i ledningsgruppen för då skulle det också krävas av biblioteket 
att de hade mer med ekonomi och administration att göra. Däremot ser Cecilia till att hon 
deltar i lärarnas APT-träffar och hon går med i de projektgrupper hon tycker att hon ska delta 
i. Nu är hon till exempel inblandad i samarbetet med IT inför skolans en-till-en-satsning som 
startar i vår, då varje elev ska få varsin bärbar dator att använda under studietiden.  
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För Cecilia är det av stor vikt att ledningen på skolan vill synliggöra biblioteket. Att ha 
ledningens stöd är en förutsättning för att de ska kunna arbeta aktivt med den typen av 
läsfrämjande projekt som hela skolan var inblandade i. Rektorn tycker att läsning är skolans 
viktigaste ämne och vill ha mer lästävlingar, men ingen har riktigt tagit tag i det nu. Likaså de 
tidigare lyckade författarbesöken får utebli nu då det handlar om ekonomi som inte finns till 
den typen av aktiviteter.  
 
Lärarna på bägge skolor saknar ytterligare en bibliotekarie, åtminstone en till på halvtid.  
Jag uppfattar det på läraren Diana som så att nu är lärarna över bibliotekarierna hierarkiskt, de 
beställer service så att säga. Hon önskar dock att skolbiblioteket kontinuerligt kunde få 
igenom på något forum lite vad som händer på andra skolor: 

Jag tror att det är jättebra att det kommer från skolbibliotekarien för vi går på här 
och har väldigt mycket att göra och de flesta lärare är väldigt öppna för samarbete 
men kanske inte har tid att direkt kläcka de där fantastiska idéerna.  

På yrkesgymnasiet ser lärare och bibliotekarier varandra och får stöd från ledning om än inte 
alltid ekonomiska resurser.  
 

6.4.1 Sammanfattning och analys av relationer mellan 
bibliotekarier, lärare och skolledning 
 
Informanterna på det större gymnasiet uttrycker sitt missnöje med att skolledningen inte 
uppmuntrar till samarbete. Informanterna hoppas på att den kommande omorganisationen ska 
förändra möjligheterna att ha en bättre kommunikation med ledningsgruppen än vad som nu 
råder.  
 
På yrkesgymnasiet finns en skolledning som värderar och uppmärksammar samarbeten 
mellan bibliotekarie och lärare. Det motsvarar nivå D enligt Montiel-Overalls modell, det vill 
säga Integrated Curriculum. Enligt den modellen, så innebär även nivå D att skolledningen 
ser till att tid avsätts för planering av undervisning med bibliotekarie och lärare. Det skedde i 
samband med det stora läsprojektet som beskrevs i avsnitt 6.3. Det projektet varade i över ett 
år och både bibliotekarien och lärare fick då tid att kunna planera och genomföra projektet.  

6.5 Kompetens 
 
Anna jämför sitt arbete som skolbibliotekarie med sitt tidigare jobb på folkbiblioteket. Nu tar 
hon på sig ett mer pedagogiskt ansvar för att eleven som lånar boken därigenom också ska 
klara skolan. Hon berättar om ett tillfälle när hon hade en diskussion med en klass om en bok 
de läst gemensamt. Hon upplevde sig då en pedagogisk resurs, och hon uppskattade att få ta 
del av resultatet av läsningen. Annars tycker hon inte att hon har några formella kunskaper i 
läsfrämjande. Hon kan sakna tips på hur man till exempel kan göra bättre bokprat och det får 
hon mest av andra bibliotekarier, tycker hon. Inte heller har hon pedagogisk formell 
kompetens tycker hon. Hon saknar någon slags fortbildning för skolbibliotekarier liknande 
kunskapslyftet för lärare. 
 
Det verkar inte som om lärare heller riktigt vet vad bibliotekarier kan. På frågan om lärare vet 
vad biblioteket egentligen kan så svarar läraren Britta:  
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Det undrar jag. Det undrar jag. Om man inte läser, om man inte går dit, om man 
inte har kontakter, om man inte privat går på bibliotek, ja men hur ska man kunna 
veta? Så att det är både en organisatorisk fråga och så är det ju en attitydfråga.  

Det finns ett tillfälle som bägge informanterna på den större och bredare gymnasieskolan tar 
upp ovetandes om att den andra nämner det. Det handlar om en slags retroutställning som 
biblioteket gjorde på en av sina väggar. Där hängde de föremål och kläder från olika 
decennier och så knöt de an till respektive decennium genom att spela tidstypisk musik och 
böcker. Sen bjöd de in skolans personal och elever till det här evenemanget. När 
bibliotekarien berättar om det här så gör hon det med en ton av besvikelse över att de fick 
mycket positiv uppmärksamhet för det, men hon ser den typen av verksamhet som mera ytlig. 
Hon uttrycker besvikelse över att de inte får någon positiv respons på när de gör något de 
själva tycker är riktigt kvalificerat. Hon tar då som exempel upp en mer kvalificerad uppgift 
där hon håller på att starta upp en digital kunskapsbank där lärare ska få hålla korta 
föreläsningar så att elever ska ha möjlighet att repetera om de missat någonting: 

För det är så ofta vi hör att ’Åh ni är så duktiga,’ men de [ledningen] vet inte 
riktigt vad det är vi gör.  

Läraren på samma skola tar under intervjun plötsligt upp den här tema-utställningen med 
olika decennier. Hon beskriver också lite om hur utställningen såg ut och fortsätter: 

Men jag undrar hur mycket feedback de har fått på det. Jag tycker de är väldigt 
duktiga. Ambitiösa.  

Här är alltså ett tydligt exempel på hur man ser på den andres kompetens. Ingen tvivlar över 
att bibliotekarien kan något, men frågan är vad de kan, och hur förmedlar bibliotekarien det? 
Anna håller på att sammanställa en broschyr som hon ska sätta i alla lärares händer. Där i ska 
det stå vad biblioteket kan göra och hon nämner till exempel bokprat, bokbord och att de har 
klassuppsättningar av en del böcker. Hon vill på så sätt synliggöra vad de kan och inte 
förringa sin roll som enbart:  

några slags mystanter som går runt här och liksom här får du en bok, utan vi gör 
verkligen vårt! 

Läraren Britta tror att bibliotekarierna skulle bli mer synliga om de fanns representerade i 
ledningsgruppen. Hon upplever bibliotekarierna som väldigt kunniga men: 

det hänger ju väldigt mycket på den enskilde lärarens intresse om man tar tillvara 
på deras kunskaper.  

Läraren Brita ser fördelar i möjligheten att bibliotekarier skulle ha mer pedagogik i sin 
utbildning. Hon menar att ju mer de känner till av varandras yrkesområden, desto mer kan 
man fläta ihop det. Om elever märker att de talar samma språk så sänder det signaler tror hon.  
 
Anna tycker det vore mycket bra om lärarstudenter får vara en del av sin verksamhetsförlagda 
utbildning på ett bra bibliotek för att då:  

är det ju någonting som de vet vad de får kräva av en rektor sen när de börjar 
jobba  

Det är alltså fortfarande lärare som står över bibliotekarier i skolans hierarki, enligt 
bibliotekarien själv. Varför kan inte bibliotekarien gå in och kräva det samma? Anna säger 
dessutom att hon har ett pedagogiskt ansvar att elever ska klara skolan: 

Det ingår i ens arbetsuppgift att om eleven blir hitskickad för att låna en bok som 
de ska läsa för skolans räkning då blir det en del av mitt ansvar att se till att de får 
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en bok som de faktiskt kan läsa ut och göra uppgiften. Så det är det man jobbar 
med, man är ju en del i att de ska nå sina mål.  

Bibliotekarien på yrkesgymnasiet, Cecilia, känner att hon får lägga mycket tid på att utbilda 
skolans specialpedagoger. De har många elever med diagnoser och läsnedsättningar i någon 
form, uppemot hälften. Cecilia tycker att det borde vara lärarnas uppgifter att ordna så att 
eleverna får det lässtöd som de behöver.  
 

6.5.1 Sammanfattning och analys av synen på kompetens 
 
Hon tycker annars att det ska vara en hierarki, där läraren ska stå över bibliotekarien. Även 
om hennes roll är underordnad lärarnas i en hierarki så är hon medveten om den roll hon 
spelar och synliggör sin kompetens oavsett var i hierarkin hon befinner sig. Så länge alla 
parter strävar mot samma mål behöver kanske inte samarbetet utvecklas mer.  
 
På den större skolan saknar inte bibliotekarierna den formella legitimiteten då de finns där på 
grund av sin formella kompetens, men deras kompetenser uppmärksammas inte i något forum 
det vill säga i till exempel några formella möten på skolan. De har en reell legitimitet som de 
själva har skaffat sig. Bibliotekarien där identifierar sig med sin yrkesroll och som sådan har 
hon ett pedagogiskt ansvar som hon tar. Alltså har hon erövrat sin makt i biblioteket.  
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7 Diskussion 
 
I avsnittet som nu följer återknyter jag det som jag funnit i tidigare forskning med det resultat 
jag fann i min undersökning. Jag följer den tematiska ordningen jag arbetade med under 
undersökningens resultatdel. I slutet av avsnittet ger jag också förslag på fortsatt forskning 
inom ämnet.  

7.1 Vad innebär läsfrämjande arbete för informanterna? 
 
De fyra informanterna jag träffade ser det läsfrämjande arbetet som en viktig del i sitt yrke. 
Läsfrämjande för dessa yrkesmänniskor innebär att väcka ett intresse hos eleverna de arbetar 
med och en lust till att läsa. Det innebär också att eleverna ska kunna ta sig igenom sin 
utbildning, att klara de mål som kursplanerna innebär. Att förbereda sig för livet, som en av 
informanterna säger. Att ta sig igenom en längre text och sen kunna diskutera den och 
uppleva att det finns olika tycken och smak, och att kunna ta del av varandras oliktänkande 
ser några av informanterna som ett mål med läsningen hos ungdomarna. Det stämmer med det 
som litteraturvetare Magnus Persson också finner när han granskar svenskämnet i gymnasiets 
kursplan. Där står att det finns en värdegrund kopplad till läsning då läsning skapar en 
förståelse för samhället (Persson 2007, s. 218-219). Vissa av informanterna låter eleverna 
välja sina böcker fritt under vissa delar av skoltiden. Andra låter dem välja inom en given 
ram, eller inom en viss språklig nivå. Att inte låta dem få välja helt fritt tycks de inte se som 
en konflikt med ett demokratiskt synsätt som Mats Dolathkah skriver om. De följer helt enkelt 
det sociala ansvarstagandet som också gör att läsningen får en stor betydelse för demokratin 
under elevens skoltid (Dolatkhah 2013, s. 128-130).  Samtliga intervjuade kan också betraktas 
som den kanal mellan läsare och litteratur som Helena Jakobsson har beskrivit i sin uppsats. 
De vill alla förmedla litteratur som de tycker verkar passa elever och de vill att eleverna helst 
ska kunna inse läsandets lust (Jakobsson 2010).  

7.2 Hur samarbetar bibliotekarier och lärare i det läsfrämjande 
arbetet? 
 
Samtliga informanter ser sig som en del i den pedagogiska omgivning eleverna har under sin 
gymnasietid. De har samma syfte med sina uppgifter, det vill säga att bidra till elevers ökande 
och/eller stimulerande läsning. Det råder olika syn på vad samarbete går ut på. På den ena 
skolan är samarbetet enligt Montiel-Overalls nivå A-B för det mesta (Montiel-Overall 2005). 
Det finns ingen större legitimitet som är förankrad hos bibliotekarien heller. Okunnigheten är 
stor då många lärare inte alls vet vad bibliotekarier gör och skulle kunna utföra. 
Bibliotekspersonalen å andra sidan har heller inget naturligt forum att göra sin röst hörd inom. 
Keith Curry Lance ser det som viktigt att det är rätt personal på rätt plats. 
Det är det här, samtliga har sina giltiga utbildningar och är anställda på grund av sin formella 
kompetens, men det brister i den kontinuerliga kontakten med ledning, i regelbundna möten 
med övrig personal på skolan.  Ingen kontinuerlig kontakt med ledningen leder till brister 
även i läsutvecklingen hos eleverna, enligt Lance (Lance 2002). Informanterna som arbetar 
som lärare uttrycker en önskan om att vilja ha mer samarbete kring läsfrämjande, men säger 
sig inte ha tid då de har fullt upp med att följa sina respektive kursplaner. För att kunna uppnå 
vissa av målen i till exempel ämnet svenska så skulle ett samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier kunna vara en hjälp för eleverna, nästintill en förutsättning för att kunna klara 
av kursen.  
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7.3 Relationer mellan bibliotekarier, lärare och skolledning 
 
Intervjuerna visar att skolledningen har betydelse för hur skolbiblioteket bedriver sin 
verksamhet och hur skolbibliotekarierna synliggör sin verksamhet. Dels genom att 
skolledningen bereder tid och plats så att bibliotekarierna också kan planera verksamhet 
tillsammans med övrig personal på skolan, och dels genom att ta del av vad som faktiskt 
händer på biblioteket. Som det är nu på den större skolan så är det en slags extrauppgift, eller 
bonus, att lärare använder sig av bibliotekariernas kompetens. När en bibliotekarie uttrycker 
sorg över att inte alla elever får möjligheter till extra lässtimulerande bokprat på grund av 
bristande samarbete, då finns det en risk för att samarbetet som finns på den skolan är ett 
gränsbevarande särarbete som Limberg och Folkesson beskriver (Limberg & Folkesson 2006, 
s. 102-103).  Ingen gemensam planering görs från början. På yrkesgymnasiet betyder inte de 
personliga relationerna lika mycket som att man har ett gemensamt fokus. Där finns en 
önskan att vara en läsande skola trots stämpeln av det motsatta då det är ett yrkesgymnasium 
som ofta lockar lite läsovana elever. Här har samarbetet setts som möjlighet till lärande och 
utveckling istället och med uppmätta goda resultat som följd.  

7.4 Kompetens 
 
Ingen av bibliotekarierna verkar ha stora möjligheter eller tillfällen att ta sig utanför sitt rum 
eller sfär för att fortbilda sig. Men att kunna ta del av aktuell forskning och studier som görs 
inom sitt yrkesområde har de ändå möjlighet att göra. En bibliotekarie ser till att annan berörd 
personal på skolan får läsa de rapporter som hon finner aktuella och relevanta för skolans 
verksamhet. En lärare uttrycker inte sitt missnöje över sin bibliotekaries kompetens, utan 
saknad av ännu en personal i biblioteket så att lärare och elever kan ta ännu mera del av 
bibliotekets resurser. Dessutom önskar hon att bibliotekarien hade större möjlighet att ta del 
av hur andra gör för att sen kunna presentera idéer inför lärarna på sin skola. Det här är det 
som Cecilia Gärdén beskriver i sin forskningsöversikt om hur skolbiblioteksforskning 
används i praktiken: det saknas tid för bibliotekarier att kunna försöka omsätta sina upptäckter 
från den senaste forskningen till praktik. Med stöd av skolchefer och myndigheter borde 
möjligheterna kunna ges skolbibliotekarier att kunna ta del av, diskutera och även kunna 
använda sig av relevant skolbiblioteksforskning. Det är ett gemensamt ansvar för 
bibliotekarier, lärare och skolledning att vilja utveckla och förbättra sin verksamhet (Gärdén 
2013, s. 99-101). 

7.5 Fortsatt forskning 
 
Vid mina förfrågningar i början av studien var det flera gymnasieskolor som inte ägnade sig åt 
något särskilt läsfrämjande, enligt deras egna uppfattningar. Att fånga upp vad det beror på 
tror jag kan ge signaler om var det brister. Är det brist på resurser i form av tid och personal? 
Hur ser relationerna där ut mellan skolledning och personal? En kvantitativ undersökning 
skulle också kunna besvara frågan hur många skolor som faktiskt arbetar aktivt med 
läsfrämjande.  
När jag skulle intervjua personal på yrkesgymnasiet blev jag positivt överraskad av att få veta 
hur skolan har arbetat med läsfrämjande. Mina fördomar föll på skam över att det var en så 
pass aktivt läsande skola. När de hade sitt stora läsprojekt under ett läsår var alla lärare 
engagerade i läsning. Att fördjupa sig i den typen av projekt och dra slutsatser därav kan leda 
till att fler skolor kan finna redskap för att öka läsningen hos sina elever. Att till exempel 
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intervjua skolledare, bibliotekarier och lärare tillsammans i en fokusgrupp kan ge en bild av 
hur skolbiblioteken kan komma att utformas eller utvecklas.  
Vad som också har påbörjats är studier om hur lärarstudenter använder sig av skolbiblioteket 
som en pedagogisk resurs och då väcks nyfikenheten vad som händer sen, när dessa 
nyexaminerade lärare börjar arbeta på gymnasieskolor och har mer kunskaper om hur 
skolbiblioteket kan nyttjas.  
  



29 
 

8 Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skolbibliotekarier och lärare samarbetar kring 
läsfrämjande på gymnasieskolor. Jag har tagit del av tidigare forskning och funnit resultat 
som visar att ett samarbete mellan yrkesgrupperna är viktigt för att öka elevers läsförmåga 
och läslust. Genom kvalitativa intervjuer har jag samlat in ett empiriskt material som 
analyserats och kopplats ihop med hjälp av teorier om samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier. Här följer de frågor jag i uppsatsens början ställde och som jag sökt svar på 
med hjälp av det empiriska materialet och den teoretiska utgångspunkten:  
 

● Hur samarbetar lärare och skolbibliotekarier i läsfrämjande arbete? 
 
När lärare och skolbibliotekarier samarbetar om läsfrämjande aktiviteter så är det för det 
första sällsynt. För det mesta sker inte mycket samarbete om läsfrämjande på de 
gymnasieskolor som ingick i min undersökning. När det sker är det främst på lärares initiativ 
och då i samband med önskemål om boktips inför ett speciellt tema, eller bokprat.  
 

● Vilken grad av samarbete är det? Och hur uppfattas graden av samarbete?  
 
Graden av samarbete är ofta låg till medelhög. Det handlar för det mesta om att lärare vill ha 
boktips av bibliotekarier. Planerade samarbeten är när läraren har kommit överens med 
bibliotekarien om ett bokprat inför en klass, eller när läraren ber bibliotekarien att ta fram 
böcker inom ett visst tema som en klass ska arbeta med. En högre grad av samarbete skulle 
vara om bibliotekarien och läraren tillsammans planerar ett projekt i undervisningen, eller när 
bibliotekarier och lärare deltar i samma möten på skolan och tillsammans, med stöd och 
uppmuntran ifrån skolledning, planerar innehållet i kommande kurser. 
 
Oavsett grad av samarbete skattas det som sker högt av både lärare och bibliotekarier. Ofta 
behöver det inte vara så mycket som bibliotekarien gör i sin verksamhet, för att det ska 
uppfattas som en hög grad av samarbete från lärarens sida. Att köpa in böcker som kommer 
som förslag från läraren ses som ett gott samarbete.  
 

● Vilka faktorer styr graden av samarbete? Personliga eller formella?  
 
När samarbetet är av en lägre grad bestäms det av personliga kontakter. Men om man ska få 
med så många som möjligt på skolan för ett aktivt läsfrämjande arbete så krävs en 
inblandning från skolledningen. Det krävs att den legitima makten tillhör både lärare och 
bibliotekarier och att bibliotekarien själv har erövrat den makten. Då spelar personliga 
kontakter eller särskilda kompetenser mindre roll. Båda parter måste se sitt gemensamma mål: 
att väcka läslusten.  
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Bilaga Intervjuguide 
 
Först några personuppgifter: 
 
Yrke?  
 
Utbildningsbakgrund? Vidareutbildning? 
 
Antal år i yrket? Antal år på nuvarande skola? Arbetar du heltid (på den här tjänsten)?  
 
Läsfrämjande: 
 
Beskriv vad läsfrämjande kan vara. 
 
Hur arbetar du med läsfrämjande i ditt arbete?  
(Hur motiverar du elever att läsa? Gör du något särskilt i ditt arbete för att locka elever till 
läslust? Vad i så fall?)  
 
Samarbete: 
 
Hur skulle du vilja beskriva samarbetet mellan lärare och bibliotekarie(r) när det gäller 
läsfrämjande här på skolan?  
 
Hur uppstår samarbeten? Spontant eller i organiserade möten?  
 
Varför tror du samarbeten inte blir av? Beror det på tidsbrist, ointresse från någon part, att det 
inte känns bra, att man inte uppnår något meningsfullt med samarbeten?   
 
Vilka fördelar kan man se med samarbete mellan lärare och bibliotek i det läsfrämjande 
arbetet? Hur tror du att elevernas läsning påverkas av att lärare och skolbibliotekarier 
samarbetar?  
 
Exempel på samarbete kring läsfrämjande: 
 
Kan du ge några exempel på lyckade och kanske mindre lyckade samarbeten som du har 
deltagit i?  
 

Vad kan det bero på tror du, att de blev så lyckade, eller inte lyckade?  

Hur brukar ni avsluta samarbeten som handlat om läsning? Ser ni några resultat i läsbarhet 
eller vad har ni fått för respons från elever och övrig personal? Vad får/ger ni för 
återkoppling?  
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Kompetens och organisation: 
 
Vad tror du främjar samarbete mellan bibliotekarie och lärare? Tror du att ett lyckat 
samarbete går att genomföra på vilken skola som helst, eller vad krävs? Är det personliga 
egenskaper, formella meriter, erfarenheter eller formella direktiv?  
 
Vilka faktorer är viktigast för att kunna arbeta med läsfrämjande? Till exempel formell eller 
reell kompetens? Tid? Materiella resurser? Personliga egenskaper? Organisatoriskt?  
 
Hur mycket tid har du till förfogande för samarbete och planering av läsfrämjande 
verksamhet?  
 
Finns det något styrdokument på skolan som berör samarbete mellan lärare och bibliotek? 
Står det där något särskilt som handlar om läsfrämjande? 
 
Brukar både lärare och bibliotekarie vara med i ämneskonferenser, eller i 
undervisningsplaneringen? När i undervisningen kommer biblioteket in? I planeringen eller 
senare? Kanske rent av innan planeringen, det vill säga brukar bibliotekarien undervisa lärare?  
 
Vad skulle du önska mer av biblioteket i din undervisning för att öka läsbarheten? Till 
läraren.  
 
Tillhör du något arbetslag? Vilket? Frågan riktas främst till bibliotekarien.  
 
Är biblioteket representerat i ledningsgruppen? Om inte: Vad tror du det skulle få för effekt 
om biblioteket fanns representerat i skolans ledningsgrupp? Skulle det påverka 
samarbetsformerna på något sätt? Hur då?  
 
Förslag på förändring: 
 
Vad ser du som viktigast att förändra för att utveckla samarbetet mellan lärare och 
skolbibliotekarier för att uppnå ökad läsbarhet bland elever? Kompetenser, organisation, 
utbildning, anställningskrav o.sv.  
 
Hur ser du på att lärarstudenter under en del av sin verksamhetsförlagda utbildning tillbringar 
tid på skolbiblioteket (för att få mer skolbibliotekskompetens)? 
 
Hur ser du på att bibliotekariestuderande får studera pedagogik i sin utbildning?  
 
 
 
Stort tack för din medverkan! 
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