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1. INLEDNING 
 
Läraren och skolbibliotekarien har olika kompetenser. Kan dessa kompetenser bättre 
tillvaratas om en ömsesidig respekt och en ökad kännedom om varandras arbetssituation 
finns samt att en arena för samarbete instiftas? För att uppnå detta bör olika faktorer 
beaktas. I vilken mån kan lärarna påverka detta skeende och i vilken mån kan 
skolbibliotekarien påverka det? Vilken betydelse har kontexten för dessa yrkesgrupper? 
Vi vill försöka finna svaren på dessa frågor i föreliggande uppsats.  
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Vi hade en idé om att skolbibliotek är något mycket positivt. Skolbibliotekarien är en 
person, som med sin speciella kompetens kan erbjuda material från olika källor, 
förutom från det egna biblioteket också från Internet och andra bibliotek. Genom att ge 
eleverna handledning i informationssökningsprocessen och ansvara för användar-
undervisningen, kan skolbibliotekarien utgöra en viktig person för elevernas lärande. 
Efter att ha kommit i kontakt med skolbibliotek där det fungerar på detta sätt, så 
förstärktes bilden. Vi har båda barn och nära kontakt med lärare och lärande. Vi har 
funderingar kring vad som utgör ett bra skolbibliotek och hur det används och framför 
allt hur lärarna använder det. Ämnesområdet tilltalar oss och vi tycker att det är viktigt i 
en framtid att det fortfarande finns tillgång till skolbibliotek. 
 
Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås, konstaterar i kunskapsöversikten Skolbibliotekets pedagogiska roll (2002), att 
problemet att få till stånd ett fungerande samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier 
är återkommande i forskningslitteraturen. I en sammanfattning av den problematik som 
berör skolbibliotek skriver Limberg: ”Integration i undervisningen kräver att lärare och 
bibliotekarier samarbetar nära och systematiskt i planering, genomförande, bedömning 
och utvärdering av elevers arbeten.” (s. 18) 
 
Efterhand, under vår utbildning, har vi i olika sammanhang träffat skolbibliotekarier, 
som givit oss en bild av sin verksamhet.  Den har företrädesvis varit av negativ karaktär, 
där skolbibliotekets bristande resurser har påtalats och där skolbibliotekariens roll 
förefaller enbart vara servicerelaterad. Skolbibliotekarierna upplever sig inte delaktiga i 
beslut gällande skolarbetet och anser att vissa lärare låter eleverna gå till skolbiblioteket 
för att de själva skall få tid till annat. De positiva omdömena, som trots allt existerar, 
uttrycker en vilja att försöka göra något bra tillsammans med lärare och att detta skall ge 
återverkningar inför ett framtida samarbete. 
 
Lena Folkesson är universitetslektor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på 
Göteborgs universitet och hon menar att samspelet mellan lärare och skolbibliotekarier 
är avgörande för hur skolbiblioteket används. Det framkom i ett projekt, som är 
dokumenterat i boken Textflytt och sökslump, att samspelet oftast skedde i form av 
spontana, informella kontakter i biblioteket, men även vid gemensamma konferenser 
och då på skolbibliotekariens initiativ. Det handlar om att skolbibliotekarien ”tar 
tillfället i akt” och skapar kontakt för fortsatt samarbete (Alexandersson & Limberg 
2004, s. 71f.).  
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Om en skola har en utåtriktad och intresserad skolbibliotekarie kan det betyda en bra 
grund för möte mellan elever, lärare och skolbibliotekarie. Personliga egenskaper kan 
vara en bidragande faktor till huruvida skolbiblioteket blir en viktig resurs eller ej. Det 
kan ha betydelse att skolbibliotekarien vinner elevernas respekt, ser dem och talar till 
dem som medmänniskor. 
 
Är det en förutsättning att inte bara eleverna uppskattar skolbibliotekarien, utan också 
att lärarna känner att denna person är en kollega, som det går att föra samtal med och 
finna stöd hos inför undervisningssituationer? I vilken utsträckning går det att påverka 
samarbetet med lärarna genom eget aktivt agerande från skolbibliotekariens sida? Hur 
stor roll spelar egentligen en aktiv och intresserad skolbibliotekarie? Om resurser finns 
är förutsättningarna då bättre? Eller kan denna person, i skolbibliotekets regi, utföra 
stordåd trots dålig ekonomi?   
 
Skolbiblioteket ser vi som en viktig resurs för eleverna. Där kan de få information, 
inspiration och vägledning direkt från en skolbibliotekarie, men även via lärarna som 
också genom skolbibliotekarien får material och råd om vidare materialtips.  
 
Carol Kuhlthau, professor i Library and Information Science vid Rutgers University 
New Jersey USA, menar att läroboken har spelat ut sin roll som läromedel i skolan. Den 
har, med sitt noga utvalda och välorganiserade innehåll, fyllt sin funktion i en värld där 
tillgången på information var knapp. Teknologin har förändrat samhället och numera 
finns ett överskott på information. Eleverna har ett mycket större behov av att lära sig 
finna information själva och utifrån olika källor skapa egen förståelse. Detta behövs för 
att rusta eleverna inför framtiden, för att de skall kunna hantera sitt vardagsliv, fungera i 
en arbetssituation och aktivt vara delaktiga i en demokrati. Skolbiblioteket spelar en 
vital roll och ett utvecklat samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie är nödvändigt. 
Båda parter bidrar med sin expertis och samarbetet bör innehålla gemensam planering, 
undervisning och utvärdering, menar Kuhlthau (2001).  
 
Vi tror inte att enbart ett befintligt skolbibliotek förbättrar undervisningen och elevernas 
lärande. Däremot tror vi att ett välfungerande skolbibliotek med goda förutsättningar, i 
form av en stödjande skolledning, engagerad och kunnig personal på skolbiblioteket och 
lärare med vilja att samarbeta, kan rusta eleverna avsevärt bättre, än en skola utan ett 
skolbibliotek.  
 
Skolbiblioteken i vårt land ser olika ut standardmässigt, alternativt kanske inte finns 
alls. I Skolbiblioteken i Sverige: Kartläggning, analys och probleminventering, står det 
att det inte går att tala om något typiskt skolbibliotek. Det finns ingen utarbetad praxis 
om vad ett skolbibliotek är. Det kan vara några bokhyllor med gammal litteratur och 
ingen ansvarig skolbibliotekarie. Det kan vara ett integrerat folk- och skolbibliotek med 
öppettider och bemanning efter skoltid, där dock lärare kan släppa in eleverna under 
skoltid. Det kan vara ett arkitektritat skolbibliotek med en lärare som är ansvarig. Det 
kan vara en bokbuss som förser eleverna med litteratur en till två gånger i månaden. Det 
kan vara ett litet rum, från början ett förråd, med dominerande del litteratur från 1970- 
och 1980-talen (Andersson 1999, s. 14ff.).  
 
Exemplen är ännu fler och det gemensamma är hur olika det kan se ut och att det beror 
på varje kommuns prioritering. Mycket av utformningen av ett fungerande skolbibliotek 
läggs också på individplan. 
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Ett väl fungerande skolbibliotek bör ha både skönlitteratur och facklitteratur. Det 
utformas sedan efter undervisningens behov. Ett skolbibliotek kan vara platsen där den 
biblioteksovana eleven upptäcker glädjen med att läsa. Men den främsta uppgiften 
ligger dock i den pedagogiska verksamheten. Hela tiden måste skolbiblioteket sättas i 
relation till varje skolas arbetsformer och undervisningskulturer (ibid., s. 16f.).  
 
Skolbiblioteken har inte utvecklats i takt med skolan i övrigt och det är i grundskolan 
som läget är värst. Generellt fungerar skolbiblioteken inte alltid som en integrerad del 
av undervisningen (ibid., s. 25).  
 
Vi tror att läraren kan vara den som i stor utsträckning kan välja om skolbiblioteket 
skall användas eller inte. Frågan är då vad lärarna har för syn på skolbiblioteket. Är det 
en oupptäckt resurs? Eller finns det egentligen inget behov av skolbiblioteket? Ligger 
det pedagogiska tankesättet till grund för eventuellt användande? Om skolan använder 
ett undersökande arbetssätt torde detta inbegripa att elever och lärare använder 
skolbiblioteket mer. Eller har läraren helt enkelt inte tid, är detta ännu ett ”måste” som 
skall rymmas inom en begränsad tidsrymd? Kan läraren påverka skolbiblioteket? Det 
kanske är så att skolbiblioteket används mycket, att samarbetet mellan lärare och 
skolbibliotekarie fungerar utmärkt. Skolledningen arbetar för att underlätta detta och 
skolbiblioteket får resurser i form av tid och pengar. Då vill vi veta varför det är så. 
 
Den pedagogiska roll skolbiblioteket får är avhängigt de undervisningsmetoder, den 
kunskapssyn och den syn på lärande som den enskilde läraren har. Det vill säga att även 
om skolbibliotekarien med sitt engagemang och kunnande kan påverka hur 
skolbiblioteket används, är det lärare och även skolledning som tillsammans ytterst 
avgör detta (Limberg 2002, s. 45f.). 
 
Samarbete. Detta nyckelord skulle vi ta fasta på och försöka få svar på vilka uttryck det 
kan ta sig. Vår grundsats är att vi tror att ett gott samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarien bidrar till en mer gynnsam lärosituation för eleven. Eleven är det 
gemensamma intresset för de båda yrkeskategorierna.  
 
Vi avser i denna uppsats att ta reda på hur en grupp lärare och skolbibliotekarien på en 
högstadieskola uppfattar sitt samarbete. Vi vill undersöka i vilken kontext samarbetet 
förekommer och vilka yttre faktorer som ger återverkningar på samarbetet. Vårt syfte 
och våra frågeställningar kommer att presenteras i kapitel fem, efter teoriavsnittet, för 
att sambandet mellan teorin och våra frågor skall framstå tydligare. 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat oss till skolbibliotek på grundskolan med fackutbildad 
skolbibliotekarie, då detta är målet för vår empiriska undersökning. Vid 
litteraturstudierna har det dock inte varit möjligt att enbart utgå från grundskolenivå, 
möjligen kan detta bero på att det är vanligare med utbildad bibliotekarie på 
gymnasieskolor. Det framgår dock inte alltid i alla texter vilken skolnivå som 
avhandlas.  
 
Vi har valt att avgränsa oss till svenska förhållanden i fråga om t.ex. styrdokument.  
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1.3 Definitioner 
 
Vi definierar nedan tre av de begrepp som är centrala i vår uppsats. 
 
Skolbibliotek 
I rapporten Skolbiblioteken i Sverige från Statens kulturråd, definieras skolbibliotek som 
en plats i anslutning till skolan, där det finns resurser i form av medier, teknik och 
personal. Avsikten är att förmedla, söka och värdera information samt ge läsupplevelser 
av olika slag. Uppgiften för skolbiblioteket är att i första hand ge  biblioteksservice för 
att tillgodose den egna organisationens behov och att tillsammans med landets 
biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice (Andersson 1999, s. 10). 
 
Skolbibliotek är främst pedagogiska bibliotek som skall fungera i ett pedagogiskt 
sammanhang. De har två roller: den som informationsförmedlande och den som 
läsfrämjande (ibid., s. 7f.). 
 
Fackutbildad skolbibliotekarie 
I vår undersökning har vi intervjuat en fackutbildad skolbibliotekarie. Med detta menar 
vi en person med bibliotekarieexamen eller examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det är av vikt då yrkesidentitet och utbildning är centralt i 
uppsatsen. Skolbibliotek i allmänhet, i grundskolan, kan vara bemannat med 
fackutbildad personal, men är det inte alltid. Gymnasiebiblioteken är oftast bemannade 
med fackutbildad personal. 
 
Samarbete 
I NE (2004) lyder definitionen av samarbete: ”Arbete som bedrivs av två eller flera 
tillsammans med gemensamt syfte.”  
 
Med samarbete avser också vi, i vår undersökning, att lärare och skolbibliotekarie 
arbetar mot ett gemensamt mål. För att uppnå detta bör båda parter ges möjlighet att 
påverka och framföra sina synpunkter. De bidrar med sin expertis för att uppnå målet på 
bästa sätt. Gemensam planering är grundläggande och att enbart ge eller mottaga service 
menar vi inte är att samarbeta. 
  

1.4 Litteratursökning 
 
Det har inte varit svårt att finna litteratur, det finns mycket skrivet om samarbetet 
mellan lärare och skolbibliotekarier. Vi har valt litteratur om samarbetet i allmänhet, för 
att utifrån den finna intressanta och relevanta aspekter inom vårt intresseområde.  
 
Vi har sökt litteratur i databaserna Eric, Lisa, Libris  och Borås högskolas 
uppsatsdatabas. Vi har också sökt litteratur utifrån referenslistor i magisteruppsatser, 
böcker och artiklar. Viss litteratur från tidigare kurser under utbildningen har också varit 
användbar. Skolbibliotek är ett stort intresseområde i andra länder och vi har bland 
annat funnit artiklar i tidskrifter.  
 
Förutom ovanstående har vi använt oss av personliga kontakter för att finna litteratur. 
Vi har valt bort texter som är alltför praktiska till sin natur. Vi har också valt bort äldre 
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texter, skrivna före 1990, eftersom förutsättningarna för styrdokument, skolans 
verksamhet och annat förändras förhållandevis snabbt. Det har skrivits mycket om 
skolbibliotek från olika synvinklar och en hel del om samarbetet mellan lärare och 
skolbibliotekarie.  
 
Vi har valt att använda både svensk litteratur och litteratur från engelsktalande länder, 
då vi funnit att det förekommer intressant forskning som bidrar till att förtydliga vårt 
syfte. Limberg skriver i en litteraturstudie om skolbibliotekets pedagogiska roll, att det 
finns likheter mellan skolsystemet i angloamerikanska länder och i Sverige och att man 
därför har en liknande syn på skolbibliotek i dessa länder (2002, s. 21). 
Förutsättningarna för samarbete ser dock annorlunda ut där, då skolbibliotekarien ofta 
har en annan bakgrund än svenska skolbibliotekarier. I Nordamerika krävs t.ex. en 
bakgrund som lärare för att få utbilda sig till skolbibliotekarie (Bergvall & Edenholm 
2000, s. 40f.).  
 
I denna uppsats förekommer en del forskning som är gjord på uppdrag av Skolverket. 
Det kan tolkas som en önskan från myndighetens sida att få till stånd ett ökat samarbete.  
Vi tolkar också det som att flertalet texter i grunden förespråkar ett samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarier och en gemensam faktor som rör vår valda litteratur, är att 
den är skriven av personer med närmare anknytning till biblioteksvärlden snarare än till 
skolvärlden. Lärarnas inställning är oftare i fokus och texterna tenderar kanske därför att 
problematisera lärarnas inställning snarare än skolbibliotekariernas. 
 

1.5 Disposition 
 
För att tydliggöra uppsatsens struktur följer här en presentation: 
 
I kapitel ett har vi en inledning med bakgrund och problembeskrivning, avgränsningar, 
definitioner och den litteratursökning vi gjort under arbetets gång.  
 
I kapitel två kommer vi att göra en genomgång av styrdokument och litteratur med 
anknytning till vårt intresseområde. Det finns mycket skrivet om samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarier och den litteratur som tas upp handlar om samarbete på 
olika sätt. Vi redogör t.ex. för olika styrdokument som reglerar ansvarsområden för 
biblioteksverksamhet, nationellt och lokalt. Vi ser också på vilka faktorer som påverkar 
samarbetet och vad ett undersökande arbetssätt i skolan är. Detta utgör en grund för att 
tydliggöra vår teoretiska utgångspunkt som redovisas i kapitel tre. Därpå följer en 
sammanfattning av och reflektioner om litteratur och teori i kapitel fyra.  
 
I kapitel fem beskriver vi vårt syfte och de frågeställningar som baseras på teorin. 
 
I kapitel sex redogör vi för den metod, d.v.s. e-postintervjuer, som vi använt oss av för 
att få svar på våra frågeställningar.  
 
I kapitel sju beskriver vi den delstudie som lade grunden för vårt fortsatta arbete. 
Resultatet från vår undersökning och analys sammanförs i kapitel åtta och där använder 
vi oss av både teorin och övrig litteratur i analysen. Sedan följer diskussion och 
slutsatser i kapitel nio och uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning i kapitel tio.  
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2. LITTERATUR OCH FORSKNING 
 
Nedan följer en redovisning av litteratur som vi funnit relevant för vår undersökning. 
Litteraturen beskriver samarbetet utifrån styrdokument, olika faktorer som kan påverka, 
olika sätt att samarbeta på och olika syn på samarbete. Vi beskriver också det 
undersökande arbetssättet.  
 

2.1 Styrdokument 
 
Vårt mål är att undersöka hur det går till i verkligheten, då det är på skolan som 
samarbetet sker. Det finns naturligtvis ändå anledning att studera styrdokumenten som 
ligger till grund för skolbibliotek och skola och därför väljer vi att inleda med dessa, då 
vi menar att styrdokumentens utformande ytterst påverkar verksamheten.  
 
Vi börjar med en global nivå, Unescos skolbiblioteksmanifest. Bibliotekslagen och 
läroplanen Lpo 94 är författade på en nationell nivå, skolplanen på en kommunal nivå 
och arbetsplanen på en lokal nivå liksom skolbibliotekariens mål- och handlingsplan. Vi 
har främst lyft fram de delar av texterna som berör skolbibliotek samt samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarier, då detta är av betydelse för vår uppsats. 
 
Statens kulturråd (Andersson 1999) skriver i sin utredning Skolbiblioteken i Sverige att: 
”Läroplan, skolplan och arbetsplan bör alltså ge uttryck för samma mål, men i olika 
grad av precisering och konkretion.” (s. 42) Vi kommer att börja på en global nivå. 

2.1.1 Unescos skolbiblioteksmanifest 
 
Unesco är FN:s organ för samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur 
och kommunikation. 
  
I Unescos skolbiblioteksmanifest, som utfärdades 1999, betonas ansvarsfrågan för den 
fackutbildade skolbibliotekarien, som tillsammans med övrig personal ansvarar för 
planering av arbetet samt samarbete med bl.a. skola och folkbibliotek 
(Folkbiblioteksmanifestet 2000, s. 17).  
 
Det har tillkommit riktlinjer, IFLA/Unescos riktlinjer för skolbibliotek, som översattes 
till svenska år 2004. Riktlinjerna utgår från manifestet och är inriktade på tillämpning. I 
kapitlet om personal står att skolbibliotekarien i samarbete med skolledning, 
administrativ personal och lärare skall vara involverad i planering och tillämpning av 
läroplanen. En avgörande förutsättning för att fullt ut kunna nyttja bibliotekstjänsternas 
möjligheter är att ett samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie föreligger (2004, s. 
11f.). 
 
Genom att samarbeta kan elevernas inlärning i alla ämnen gynnas. Elevernas kunskaper 
i informationssökning kan utvecklas genom särskilda projektarbeten som genomförs i 
t.ex. skolbiblioteket. Dessutom kan de få tillgång till olika kulturaktiviteter och IT kan 
integreras i läroplanen. Även elevernas föräldrar bör få kunskap om vikten av 
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skolbibliotekets betydelse. Rektorn bör vara ansvarig för att möjliggöra samarbetet 
mellan lärare och skolbibliotekarie (ibid., s.12).  
 
Vi har valt att placera Unescos dokument först i vår genomgång av styrdokument, då de 
är av internationell karaktär och då vi anser att dessa är mycket relevanta för vår 
undersökning. De betonar betydelsen av att det finns tillgång till en fackutbildad 
bibliotekarie på skolan samt att samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie bör vara 
en grundförutsättning för att tillgodose elevernas behov på bästa sätt. Dessa dokument 
är dock inte styrande utan endast rekommendationer. 
 
I Unescos skolbiblioteksmanifest slås fast att skolbibliotekarien ansvarar för ledning, 
planering och samarbete. Detta är ett tydligt och konkret dokument som inte enbart 
betonar behovet av samarbete, utan även fastställer vem som har ansvaret. I riktlinjerna 
beskrivs detaljerat inom vilka gemensamma områden lärare och skolbibliotekarie bör 
samarbeta och att det är rektorns ansvar att möjliggöra samarbetet. I vår undersökning 
undersöker vi också informanternas uppfattning om skolledarens roll för ett fungerande 
skolbibliotek. Det framgår även, mer eller mindre underförstått, att lärarnas 
undervisningsmetoder ligger till grund för skolbibliotekets användning, något som vi 
kommer att diskutera närmare senare i föreliggande uppsats.  

2.1.2 Bibliotekslagen  
 
Bibliotekslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1997, stadgar bl.a. att det inom 
grundskolan och gymnasieskolan skall finnas lämpligt fördelade skolbibliotek. Eleverna 
skall få möjlighet att vidga intresset för läsning och litteratur samt erbjudas material för 
utbildningen. Kommunerna har ansvaret för folk- och skolbiblioteken och dessa skall 
ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar. Målet är bl.a. att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 
 
I Bibliotekslagen hänvisas särskilt till skolbibliotek, barn och ungdomar. Lagen är 
mycket allmänt och kortfattat hållen och betonar inte särskilt elevernas rättigheter till ett 
fungerande skolbibliotek. Kulturrådets utredning påpekar att lagen är medvetet allmänt 
hållen, dels för att inte tvinga kommunerna till ökade utgifter, dels för att ta hänsyn till 
kommunernas självstyre (1999, s. 66). Vår uppfattning är att lagen är vagt formulerad 
och kan tolkas på många skilda sätt, det gäller t.ex. frasen ”lämpligt fördelade”, som 
inte är närmare specificerad. Lagen är inte förpliktigande i någon större utsträckning 
och leder till, som vi tidigare poängterat, att skolbiblioteken ser mycket olika ut i 
Sverige (Andersson 1999, s.14ff.). Kommunen har dock det övergripande ansvaret. 
Skolbibliotekariens yrkesroll betonas inte i denna lag överhuvudtaget.  

2.1.3 Läroplanen Lpo 94 
 
I läroplanen Lpo 94, som trädde i kraft 1994, finns det mål som kan kopplas till 
skolbibliotekets verksamhet. Läroplanen poängterar t.ex. att eleverna skall få kunskap i 
att finna information och använda informationsteknik samt kunna förhålla sig kritiska 
till fakta. Läroplanen är också tydligt inriktad på ett elevaktivt och undersökande 
arbetssätt (1994, s. 7, 12). Det är dock först i slutet som skolbibliotek nämns och då 
endast som ett redskap bland andra. Rektorn har ansvar för att eleverna får tillgång till 
bra läromedel, handledning och stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper. 
Detta kan uppnås t.ex. genom att ett skolbibliotek inrättas (ibid. s.18f.).  
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Konsekvenserna av detta kan bli att varje enskild skola tolkar Lpo 94 på olika sätt. Detta 
medför i sin tur att skolbiblioteken kan vara, och är, utformade ytterst varierat. Det står 
ingenting om personal och inte heller om ett eventuellt samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarier. Läroplanen framhäver inte betydelsen av nödvändigheten att det 
finns ett skolbibliotek.  

2.1.4 Den kommunala skolplanen 
 
Skollagen (SFS 1985:1100) anger i kapitel 1 § 8 att det i alla kommuner skall finnas en 
av kommunfullmäktige antagen skolplan, som visar hur skolan skall uppnå de nationella 
målen.  
 
Vi har tagit del av skolplanen som finns i den kommun där vår undersökning äger rum. 
För att säkerställa att våra informanter inte kan igenkännas på något sätt, har vi valt att 
inte skriva ut vilken kommun det rör sig om. Detta gäller även den lokala arbetsplanen 
och skolbibliotekets mål- och handlingsplan. Dokumenten finns dock i vår ägo.  
  
Skolplanen anger beträffande skolbibliotek att det skall finnas välutrustade 
bibliotek/mediatek samt en väl utbyggd IKT-miljö i skolan. Biblioteken skall ha en 
central roll i skolan och utgöra en kraftfull resurs för ökad läslust och läsförståelse.  
 
I rapporten från Statens kulturråd, nämns oftast inte skolbiblioteket i den kommunala 
skolplanen, men det gör det här. Skolbibliotekets roll uttrycks med begrepp som; 
kraftfull resurs och välutrustad. Det nämns dock inte huruvida skolbiblioteket skall vara 
bemannat eller ej och heller inte vilken kompetens personalen skall besitta och därmed 
heller inget om samarbete (Andersson 1999, s. 53). 

2.1.5 Lokal arbetsplan 
 
Det är skolledarens ansvar att målen uppfylls på den enskilda skolan (Andersson 1999, 
s. 40). I Grundskoleförordningen kap 2 § 23 (1994:1194) står att det på varje skola skall 
finnas en lokal arbetsplan, som anger hur man konkret skall uppnå de mål som föregivs 
i läroplan och kommunal skolplan. Det är rektors ansvar att den upprättas och 
utvärderas. 
 
I vår skolas arbetsplan kan man läsa om den pedagogiska idén. Skolbiblioteket nämns 
inte, men man skriver om att främja ett elevaktivt arbetssätt och dra nytta av 
personalens olika kompetenser samt att samverka såväl inom ämnesgrupper som över 
ämnesgränser och yrkeskategorier.  
 
Arbetsplanen beskriver utförligt vikten av att kunna läsa, skriva och ta del av kulturarvet 
samt att ha ett kritiskt förhållningssätt. De olika ämnenas mål är noggrant redovisade, 
det är beskrivet vad som ingår i de olika ämnena och delvis varför detta är av vikt och 
det finns utförliga bedömningsgrunder för betygssättning. Skolbiblioteket är som sagt 
inte nämnt och därmed har inte skolbibliotekets roll konkretiserats. Vi upplever att den 
lokala arbetsplanen snarare är kopplad direkt till läroplanen än till den kommunala 
skolplanen, åtminstone i fråga om skolbibliotek. 
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2.1.6 Skolbibliotekariens mål- och handlingsplan 
 
På skolan i vår undersökning arbetar en skolbibliotekarie som själv har utformat en mål-  
och handlingsplan,  som hon har fått godkänd av rektorn. Enligt henne fanns det ingen 
utarbetad plan tidigare. Fokus ligger på den pedagogiska resursen som skolbiblioteket 
utgör för skolan. Det skall också vara en mötesplats för kunskap och studier.  
 
Skolbibliotekets mål innebär att biblioteket och bibliotekarien skall vara en pedagogisk 
resurs för hela skolan och verka för att göra elever och lärare till vana 
informationsanvändare. Skolb ibliotekarien och skolbiblioteket skall fungera som ett 
verktyg för lärarna i arbetet med elevernas språkutveckling och läsglädje. 
Skolbiblioteket skall vara en mötesplats på skolan och en lugn plats för kunskap och 
studier, där alla elever känner sig välkomna. 
 
Handlingsplanen innefattar uppgifter som bokprat och klassbesök av elever till 
skolbiblioteket. Detta berör de lägre klasserna. Undervisning i informationssökning och 
biblioteksanvändning sker kontinuerligt under hela skolgången. Lärare undervisas 
speciellt i databassökning för att de sedan själva skall kunna handleda sina elever. 
Sökskola och länksamling på skolans hemsida tillhör skolbibliotekariens 
ansvarsområden. För att utveckla eleverna till kompetenta informationsanvändare, så 
uppmuntras de att öva sig att själva hitta bland böcker, uppslagsverk och databaser. 
Skolbibliotekarien finns i bakgrunden och bedömer från elev till elev hur mycket 
vägledning som måste ges.  
 
Materialet i form av boksamlingar, både skön- och facklitteratur, måste hela tiden fylla 
de behov som finns på skolan. Där ansvarar skolbibliotekarien för att skolbibliotekets 
anslag används på bästa sätt. Genom inköpsförslag från både lärare och elever förenklas 
detta arbete. Biblioteksrådet har stor inflytande på skolbiblioteket verksamhet. 
 
En boksamling måste hela tiden vara aktuell och tillgänglig och detta uppnås genom 
nyförvärv, gallring, organisation och exponering. En komplettering av facklitteraturen 
sker via elektroniska resurser som databaser. 
 
Vi anser att skolbibliotekarien har nedtecknat en tydlig och fast ram för verksamheten. 
Den uppfyller de mest elementära kraven för ett fungerande skolbibliotek, men 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier nämns inte heller på denna nivå. 
 

2.2 Varför samarbete? 
 
Nedanstående litteratur beskriver varför ett samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarier är av stor betydelse.  
 
Samarbete är ett komplext ord för en komplex företeelse. Det kan uppfattas och tolkas 
på olika sätt. Helena Sundstedt och Maj-Len Wärnlund (2000, s. 61) skriver i sin 
magisteruppsats, Kommunikation och samarbete: En studie av bibliotekariers och 
lärares förhållningssätt gentemot varandra gällande samarbete, att de intervjuade 
lärarna definierade ordet samarbete olika, beroende på vem som deltog i samarbetet. 
Flera lärare menade att samarbete med skolbibliotekarien innebar att använda 
skolbiblioteket, medan samarbete med en annan lärare innebar gemensam planering. 
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Med detta vill vi belysa att begreppet samarbete kan tolkas olika, vi återkommer till 
deras slutsatser längre fram i uppsatsen. 
 
Myndigheten för skolutveckling startade år 2000, på uppdrag av regeringen, projekt 
Språkrum, som bl.a. hade syftet att stärka skolbibliotekets pedagogiska roll. I den 
slutrapport som publicerades 2003 (s. 30) står: 
 

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

 
Det framhålls också som viktigt att det råder jämlikhet och respekt mellan lärare och 
skolbibliotekarier, att dessa har en gemensam kunskapssyn och att tid måste avsättas för 
samarbete. 
 
Malin Ögland som är bibliotekschef i Bålsta, har skrivit om att utveckla samarbete 
mellan skolbibliotek och arbetslag. Hon skriver så att texten känns aktuell och ger oss 
en inblick i verklighetens villkor. Hon har sin utgångspunkt i en skola, Gransäterskolan, 
där frågor om skolbibliotekets funktioner och skolbibliotekariens arbetsuppgifter 
diskuteras (2002, s. 10). 
 
Fem huvudfunktioner kan urskiljas: 
 

1. Systematisera och marknadsföra skolans material 
2. Lära elever informationssökning 
3. Stimulera till läsning 
4. Lära elever och personal att hantera skolans digitala verktyg 
5. Utgöra skolans kulturella nav 

 
Ögland menar vidare att lärarna och skolbibliotekarien måste börja planera temaarbeten 
tillsammans. Den gemensamma planeringen mellan lärare och skolbibliotekarie bör tas 
på allvar. För att undvika anstormning av elever på jakt efter samma facklitteratur, så 
kan vid en gemensam planering skolbibliotekarien vara mer förberedd och därmed 
undvika frustration. Skolb ibliotekarien kan uppmana läraren att ändra ämne eller 
inriktning om inga lämpliga böcker för åldern finns att tillgå. Möjligheten att köpa in 
böcker för ändamålet eller beställa från andra bibliotek finns också. Materialet kan 
mycket väl finnas i skolbibliotekets samlingar, men vara utlånat och då kanske klassen 
kan vänta ett tag. Många lärare är inte vana att samarbeta med någon annan än sina 
lärarkollegor. Det krävs en inkörningsperiod och sedan blir även detta till något som 
ingår i planeringen (ibid., s. 21).  
 
Då det gäller skolbibliotekariens huvuduppgifter så behövs en pedagogiskt intresserad 
person, som ser biblioteket som ett av de verktyg skolan har för att nå läroplanens mål. 
Skall man satsa på informationssökning och det undersökande arbetssättet, så måste det 
finnas tillgång till en pedagogisk bibliotekarie (ibid., s. 10).  
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Genom att ha en gemensam bas då det gäller kunskaper om informationssökning, 
kompletterar de båda yrkesrollerna varandra (ibid., s. 42). Vi tror att det gäller att våga 
föra fram både sig själv och de kunskaper man som skolbibliotekarie har. Om en bra 
dialog finns mellan lärare och skolbibliotekarie borde skolverksamheten underlättas. 
Skolbibliotekarien kan t.ex. vara behjälplig vid elevernas formulering av 
frågeställningar.  
 

2.3 Olika sätt att samarbeta på 
 
David V Loertscher (2000) är professor vid Utah universitet och har tidigare bl.a. varit 
ordförande för The American Association of School Librarians. Han har utformat 
taxonomier för hur skolbiblioteket kan fungera i skolan utifrån olika aktörers 
perspektiv. Vi redogör i vår uppsats för lärare och skolbibliotekarier, men det finns även 
motsvarande taxonomier för elever och skolledning.  
 
En taxonomi är en hierarkisk skala i flera nivåer, i detta fall åtta för läraren och tio för 
skolbibliotekarien. Loertscher poängterar att alla nivåer av taxonomin är viktiga och 
menar att det finns en risk att bli alltför upptagen av någon nivå, till nackdel för de 
övriga. En skolbibliotekarie riskerar t.ex. att ägna en stor del av sin arbetstid åt att 
organisera bibliotekets mediebestånd och inköp samt underhålla samlingar och 
informationsnätverk. Detta arbete tar aldrig slut och faran är om all tid går åt till detta. 
Bemanningen av skolbib lioteket är en nyckelfråga för att spontant samarbete skall 
kunna uppstå. Ett spontant samarbete som består i att finna information och material, 
som lärare och elever behöver direkt i undervisningen. Skolbibliotekarien måste då vara 
tillgänglig direkt. En låg personalbemanning på skolbiblioteket medför naturligtvis en 
ännu större risk att alla nivåer inte hinns med. 
 
Loertschers taxonomi utifrån skolbibliotekariens perspektiv 
 
I tio nivåer beskriver han en skolbibliotekaries möjlighet att utföra sitt arbete från de 
enklaste arbetsuppgifter, där skolbibliotekarien är passiv gällande samarbete med 
lärarna och där skolbiblioteket fungerar endast som en lagerlokal, till avancerad 
delaktighet i lärandeprocessen. I den sista nivån medverkar skolbibliotekarien 
tillsammans med övriga pedagoger på skolan vid planering av verksamheten. Loertscher 
menar att ett exempel på hur ett samarbete kan uppnås, är att börja med de lärare som är 
positiva till detta och efter hand utöka samarbetet även med de övriga lärarna på skolan. 
En viktig aspekt av skolbibliotekariens arbete är att marknadsföra skolbibliotekets 
resurser för elever, lärare och skolledning. Råd och tips om webbplatser, böcker eller 
annat material kan lämnas under informella former, som t.ex. i personalrummet eller i 
korridoren (Loertscher 2000, s. 17ff.). 
 
Taxonomin utifrån skolbibliotekariens perspektiv kan delas in i tre större delar:  
 
skolbibliotekarien ansvarar för en lagerlokal med ett mediebestånd (nivå 1-2) 
skolbibliotekarien ger service till lärare och elever (nivå 3-7)  
skolbibliotekarien utgör en del av den pedagogiska verksamheten (nivå 8-10) 
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Loertschers taxonomi utifrån lärarens perspektiv 
 
I åtta nivåer beskriver han hur en lärare från att ha arbetat helt ensam, till slut uppnår ett 
nära samarbete med skolbibliotekarien. I första nivån utför läraren sin undervisning med 
hjälp av läromedel, men helt utan inblandning utifrån. Det existerar ingen användning 
av skolbibliotekariens kompetens eller skolbibliotekets resurser. I sista nivån finns ett 
pågående samarbete som innebär att läraren konsulterar skolbibliotekarien på ett tidigt 
stadium inför pedagogiska förändringar, så att skolbibliotekarien hinner uppdatera 
bibliotekets bestånd. Samarbetet har på detta sätt utvecklats till en naturlig del av 
verksamheten. Skolbiblioteket är integrerat i undervisningen och eleverna förväntas 
använda skolbiblioteket för att uppnå målen (Loertscher 2000, s. 33ff.). 
 
Taxonomin utifrån lärarens perspektiv kan delas in i tre större delar:  
 
läraren klarar sin undervisning i stort sett själv (nivå 1-2) 
läraren använder skolbiblioteket (nivå 3-5)  
läraren samarbetar i olika former med skolbibliotekarien (nivå 6-8) 
 
De båda yrkeskategorierna närmar sig varandra genom att ju högre nivå de når i 
Loertschers taxonomi desto mer samspel. Taxonomin kan liknas vid en trappa där målet 
är att sträva högst upp och där uppe möts de i totalt samspel. Ett samspel som är till 
fördel både för deras personliga arbetssituation och för elevernas lärande. Då det gäller 
vår undersökning har vi försökt ha taxonomierna som en mall för vad respektive 
yrkeskategori kan utföra. Det går att arbeta både som lärare och skolbibliotekarie och 
befinna sig på den första nivån. Men genom att utöka sitt arbetsområde och bli mer 
delaktig i respektive yrkeskategoris arbete, så kan de båda grupperna närma sig 
varandra och därmed kan förutsättningarna öka för att uppleva sin arbetssituation som 
mer givande och ansvarsfull. Skolbibliotekets roll blir allt mer aktiv ju mer lärare och 
skolbibliotekarie samarbetar. 
 
Patricia Montiel-Overall (2005), lärare på School of Information Resources and Library 
Science vid universitetet i Arizona, beskriver i artikeln A theoretical understanding of 
teacher and librarian collaboration, olika former av det hon kallar TLC, teacher and 
librarian collaboration. Hon noterar att det inom biblioteks- och informationsvetenskap 
anses som viktigt med samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier. Inom 
undervisningen är det också viktigt med samarbete, men det är snarare föräldrar, 
rektorer och andra lärare, än skolbibliotekarier som nämns som samarbetspartners i 
pedagogisk litteratur. Det kan bero på brist på kunskap om skolbibliotekariens 
kompetens, men även brist på tydlighet kring samarbete och utveckling av 
samarbetsformer (s. 25).  
 
Den definition av samarbete som hon vill basera sin text på lyder (ibid., s. 32): 
   

Collaboration is a trusting, working relationship between two or more equal 
participants involved in shared thinking, shared planning, and shared creation of 
innovative integrated instruction. 

 
Hon poängterar att med shared thinking menas att lärare och skolbibliotekarie inte 
nödvändigtvis tänker samma sak, men tänker tillsammans. De flesta skolbibliotekarier 
kan inte samplanera med alla lärare regelbundet p.g.a. tidsbrist. De bör dock deltaga i 
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övergripande planering för att försäkra skolbibliotekets aktiva deltagande i skolans 
verksamhet (ibid., s. 32). 
 
Montiel-Overall beskriver fyra typer av samarbete som är baserade på Loertschers 
taxonomi och de attribut som leder till effektivt samarbete. 
 
Nedan en omarbetad version av hennes modell (ibid., s. 35). 

 

        Samarbetsnivå                       Loertschers nivåer 

 

A, Coordination låg 2-4   

B, Cooperation  mellan 5-6 

C, Integrated instruction hög 7 

D, Integrated curriculum högst     8-10 

 

Som vi ser ovan kräver:  

A, Coordination. En låg nivå av samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare. 
Det handlar om att planera och organisera lektioner och aktiviteter etc., så att allt 
sker så effektivt som möjligt. 

B, Cooperation. Läraren och skolbibliotekarien arbetar lite närmare varandra. 
Man delar upp uppgifter sinsemellan och undervisar kanske tillsammans, men 
utan att ha arbetat fram ett gemensamt mål. 

C, Integrated instruction. Ett djupare samarbete där man tänker tillsammans, 
planerar tillsammans och arbetar för att integrera respektive parts expertis i 
undervisningen. 

D, Integrated curriculum. Samarbetet genomsyrar all planering på skolan. 
Skolbibliotekarien deltar regelbundet vid möten. Rektorns roll är avgörande, då 
denne ansvarar för att det finns tid och andra resurser för samarbete. Det råder 
jämlikhet vid beslutsfattande och ett klimat som stödjer samarbetet (ibid., s. 36ff.). 

 
Montiel-Overall påpekar också att ju tätare samarbete, desto mer krävs av dem som 
deltar. På den lägre nivån krävs ett minimum av kommunikation, respekt och 
förtroende, men ju högre upp i nivåerna ju mer krävs det. På den högsta nivån krävs att 
parterna ser varandra som jämlika och erkänner varandras expertis samt att 
kommunikationen är mycket god. Relationen innebär att man ger och tar, är vänlig och 
visar stor respekt etc. (ibid., s. 39). 
 
Vi väljer att kort redogöra för Loertscher och Montiel-Overall, för att deras modeller för 
samarbete ger oss ett gemensamt tankegods att använda när vi ser på samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarie.  
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2.4  Faktorer som påverkar samarbetet 
 
I kommande avsnitt kommer vi att redogöra för litteratur som belyser faktorer som 
påverkar samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier på olika sätt. Vi menar att den 
kontext där ett samarbete förekommer i hög grad påverkar detsamma. För att kunna 
åskådliggöra hinder och möjligheter väljer vi att redogöra för aspekter som har 
inflytande över samarbetssituationen. 
 
Brigitte Kühne (1993), numera gästprofessor i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Växjö universitet, tidigare bl.a. överbibliotekarie vid nämnda universitet, undersökte 
i sin avhandling ett projekt. Projektet syftade till att integrera skolbiblioteket i 
undervisningen, för att stödja ett undersökande arbetssätt i grundskolan. Hon fann fyra 
övergripande kategorier av faktorer som påverkade denna integration (s. 227 ff.).  
 
-  fysiska; t.ex. lokalens läge, storlek, öppethållande, bemanning, ekonomi 
-  psykologiska; t.ex. personkemi, skolledningens inställning, lärarens intresse 
-  utbildning; lärarnas och skolbibliotekariernas 
-  verksamhetens mål; övergripande och lokala 
 
De psykologiska faktorerna innefattade sådant som lärarens intresse och villighet att ta 
emot skolbibliotekariens hjälp. Detta skiftade mycket från lärare till lärare och Kühne 
fann också att lärarens inställning var helt avgörande för elevernas attityd gentemot 
skolbibliotekarien (ibid., s. 202).  
 
Enligt Kühne förekommer det en diskussion kring vem som är mest lämpad att utbilda 
elever i informationssökning, lärarna som har en pedagogisk kompetens eller 
skolbibliotekarierna som har kunskap i informationssökning? Kühne föreslår två olika 
lösningar, antingen utbildas lärare i bibliotekskunskap och informationsökning och får 
rollen som skolbibliotekarie eller så utbildas skolbibliotekarier i pedagogik och 
psykologi. En tredje väg att gå, som enligt Kühne kanske är den bästa, är att lärarna får 
undervisning i informationssökning och sedan lär ut informationssökning och 
bibliotekskunskap kontinuerligt i anslutning till olika ämnesområden (ibid., s. 233f.). 
 
För att verksamheten skall fungera krävs det att det finns ett mål för den. Det är viktigt 
att alla är överens om detta mål och sedan strävar mot det. Det är likaså viktigt att man 
är överens om den pedagogiska metoden (ibid., s. 227, 233f.). Kühne menar att ett 
undersökande arbetssätt inte nödvändigtvis måste innebära att skolbiblioteket får en 
central roll i detta. Men att använda skolbiblioteket är enkelt och praktiskt och 
förbereder eleverna väl inför framtiden (ibid., s. 232). Hon konstaterade också att om 
skolbiblioteket skall vara basen i det undersökande arbetssättet krävs: ” … ett stort mått 
av samarbete mellan lärare och bibliotekarier.” (ibid., s. 201)  
 
Problem i samarbetet förekom i varierande grad. En del lärare delgav inte 
skolbibliotekarierna sin långsiktiga planering och försvårade därmed skolbibliotekariens 
deltagande. I vissa fall glömdes skolbibliotekarien bort när det skedde tillfälliga 
schemaförändringar. Trots tydlig information och trots att projektet utgick från skolans 
villkor, skedde missuppfattningar om skolbibliotekariens roll. Det var allt från att 
bibliotekarien skulle planera undervisning själv, till att läraren inte alls brydde sig om 
att det fanns en överenskommelse om samarbete. Kühne konstaterar att skolbiblioteket 
inte integrerats som önskat i undervisningen.  
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Christina Tilander och Harriet Runevad (2004) har skrivit en magisteruppsats, Lärare 
och bibliotekarie – funkar det?: En fenomenografisk studie av gymnasielärares 
uppfattningar om gymnasiebibliotekariens betydelse i undervisningen, med syftet att 
undersöka vilka faktorer som påverkar samarbetet mellan lärare på gymnasiet och 
skolbibliotekarier. 
 
De kom bland annat fram till att lärare uppskattade skolbibliotekarierna och gärna ville 
utöka samarbetet, som i de flesta fall var mycket dåligt. Tilander och Runevad fann flera 
faktorer som påverkade samarbetet och spelade stor roll: tidsbrist, den rådande 
samarbetskulturen på skolan, lärarens och skolbibliotekariens olika och otydliga 
yrkesroller samt skolledningens syn på skolbiblioteket och samarbete. Mindre roll 
spelade skolbibliotekets placering och resurser och lärarnas syn på skolbiblioteket.  
 
Louise Limberg har tillsammans med Frances Hultgren och Bo Jarneving, båda 
adjunkter vid Högskolan i Borås, sammanställt en forskningsöversikt, 
Informationssökning och lärande (2002). I denna redogör de för andras forskning kring 
informationssökning och lärande. Flera forskare har sett på samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarier och identifierat olika hinder för detta. Samarbete som de anser vara 
nödvändigt för att kunna integrera informationssökning i ämnesundervisningen. 
Hindren kan utgöras av brist på tid och skilda synsätt på lärande och kunskap (s. 132f.).   
 
Brist på tid för samarbete nämns även i andra texter. Bland annat i Sundstedt och 
Wärnlunds studie (2000), där brist på tid anfördes som ett vägande argument för att 
samarbetet inte fungerade. Författarna funderar på om inte ett fungerande samarbete i 
stället kan spara tid och ser välplanerade inköp av litteratur och utbildning av elever 
och lärare i informationsanvändning som områden med möjliga samarbetsvinster (s. 62, 
73). 
 
Kuhlthau (2004) undersökte vilka möjligheter och problem som lärare och 
skolbibliotekarier på ett antal skolor upplevde i samband med att arbeta processinriktat 
med elever. Kortfattat kan sägas, att Kuhlthau med detta avser, att utifrån en 
frågeställning, söka svar på denna med hjälp av en mängd olika källor (s. 144).  
 
Hon fann tre faktorer som påverkade arbetet negativt. Den första är tidsbristen, som 
påverkar skolbibliotekariens och lärarens samarbete. Det resulterade ofta i att de 
arbetade utifrån traditionella roller, i stället för att pröva sig fram till ett bättre 
fungerande arbetssätt. Den andra faktorn är lärarens och skolbibliotekariens otydliga 
roller och detta upplevdes också som ett problem. Den tredje negativa faktorn var dåligt 
utformade uppgifter (ibid., s. 148ff.). 
 
De skolor som lyckades, arbetade i team där skolledning, lärare och skolbibliotekarier 
hade tydliga roller samt samma syn på lärande och respekt för varandras kompetens 
(ibid., s. 152). 
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2.4.1 Yrkesrelaterade faktorer 
 
Hur påverkar yrkestillhörighet samarbetet? 
 
I magisteruppsatsen Skolbibliotekariers yrkesidentiteter: En diskursanalys, skriven av 
Karin Brunnegård och Carina Böhlmark (2004), gjordes en analys av flera artiklar med 
syftet att belysa skolbibliotekariers olika yrkesidentiteter i relation till lärare. Artiklarna  
är tagna ur svenska tidskrifter och är skrivna om och/eller av skolbibliotekarier, vilket 
innebär att förutom att skolbibliotekarien kan ha intagit en viss hållning, även kan ha 
tilldelats denna. Yrkesidentiteten uttrycks genom att gruppen skolbibliotekarier ges eller 
tar vissa attribut, egenskaper, kunskaper etc., gentemot andra grupper, i detta fall lärare, 
och även genom att uttrycka vad gruppen inte är. Författarna menar att i de artiklar som 
studerats benämns oftast lärarna i plural och skolbibliotekarien i singular, vilket skulle 
kunna tyda på den senares underläge (s. 35). Det synliggör också det faktum att 
skolbibliotekarien ofta arbetar ensam. De fann uttryck för att det kan vara svårt för 
lärare och skolbibliotekarier att samarbeta, delvis för att parterna har olika syn på vad 
samarbete är och delvis för att de har olika syn på kunskap.  
 
I fråga om kompetens fann de att yrkesgrupperna lärare och skolbibliotekarier allmänt 
står i ett jämlikt förhållande till varandra. Skolbibliotekarien har dock en särskild 
kompetens, informationskompetensen, som läraren saknar. Slutligen kan sägas att de 
diskurser författarna fann i materialet ger skolbibliotekarien tre möjliga identiteter att ta; 
den som pedagog med möjlighet att undervisa både elever och lärare, den som 
professionell expert inom informationshantering och den som en mer traditionell 
skolbibliotekarie, som har kunskap om olika medier och läsfrämjande. 
 
Tilander och Runevad (2004) skrev en uppsats där syftet var att delvis också undersöka 
gymnasielärares uppfattning om skolbibliotekariens yrkesroll. Utifrån undersökningen 
kunde de urskilja och kategorisera fyra roller. Dessa är; servitris, ordningsvakt, lärare 
och ensamrollen. 
 
Servitrisrollen innebär att skolbibliotekarien servade lärarna. Rollen som ordningsvakt 
är snarast baserad på personliga egenskaper, som att kunna arbeta med ungdomar och 
skapa ett trevligt klimat. Författarna påpekar att denna förmåga ger en högre status. Att 
ha rollen som lärare innebär att ha pedagogiskt ansvar. Det förekom skilda 
uppfattningar bland lärarna i studien. En del menade att skolbibliotekarien hade en 
pedagogisk roll vare sig hon ville eller ej. Andra att hon inte hinner med att vara 
pedagog.  Den sista - ensamrollen - påverkar samarbetet negativt, då det är svårt för en 
person att hinna med ett samarbete med många lärare och det kan också vara svårt för 
skolbibliotekarien att hävda sig ensam gentemot en större grupp.  
 
Lärarna respekterar skolbibliotekariens kompetens, kännedom om litteratur och 
informationssökning, men menade att skolbibliotekarien oftast inte tillhör lärarna 
organisationsmässigt, utan ”annan personal”, vilket kan medföra annat personalrum och 
andra planerade möten. Enligt lärarna råder det ingen skillnad i status mellan 
yrkesgrupperna. Det som avgör samarbetet är inte skillnad i yrke och utbildning, utan 
snarare personlighet och inställning. Det mest betydelsefulla, förutom kompetens, är 
därför skolbibliotekariens personliga egenskaper. 
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Sundstedt och Wärnlund (2000) har intresserat sig för vilka faktorer som påverkar 
samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare och hur de upplever samarbetet 
sinsemellan. De har genomfört sin undersökning genom litteraturstudier och kvalitativa 
intervjuer på ett integrerat folk- och skolbibliotek på gymnasienivå, men vi anser att 
resultaten ändå är relevanta för vår studie.  
 
Lärarna menade att bibliotekarierna kan bidra till skolarbetet med sin kännedom om 
litteratur och uppmuntra till läsupplevelser. Undervisning i informationssökning är 
också en viktig del av skolbibliotekariens arbete. Lärarna ansåg att skolbibliotekarien 
bör ha pedagogisk kunskap, inte nödvändigtvis formell sådan, men en kännedom om 
hur man arbetar i skolan. Den skulle kunna tillägnas genom att ”gå bredvid” en lärare 
eller ”praktisera”. En skolbibliotekarie bör också ha kunskap och intresse om skolans 
värld i allmänhet och även kunskap om elevernas förmåga. 
 
Lärare och skolbibliotekarier befanns tillhöra olika verksamhetssystem. 
Biblioteksvärlden baseras på frivillighet och kanske inte ens förknippas med lärande, 
medan skolans värld omfattar en särskild kommunikation där lärandet står i centrum. 
Avslutningsvis kan sägas att författarna fann att lärare och skolbibliotekarier besitter 
stor okunskap om varandra, varandras kunskapssyn och arbetssituation. Detta kan lätt 
leda till missförstånd. 
 
Elsa Gómez, biblioteksansvarig vid Sambiblioteket i Härnösand och Margareta Swenne, 
lektor i svenska vid Högskolan i Kalmar, menar att det är två kulturer som möts när 
skolbibliotekarier och lärare samarbetar och att det därför kan uppstå svårigheter. Den 
senare kanske inte känner till bibliotekets resurser och villkor och inte heller 
bibliotekariens kompetens. Skolbibliotekarien kanske saknar pedagogiskt kunnande och 
insikt i skolan. Uppfattningar och missuppfattningar om varandras roller, status och 
krav kan också påverka samarbetet negativt (1996, s. 70).  
 
Jean Donham van Deusen (1996), verksam (assistant professor) vid School of Library 
and Information Science, University of  Iowa, gjorde en studie på en nystartad skola där 
hon undersökte vilken roll skolbibliotekarien spelade i arbetslaget och vad lärarna 
uppfattade att denna person bidrog med. 
 
Skolan, vars lärare var indelade i fyra arbetslag, arbetade med ett undersökande 
arbetssätt. van Deusen kom fram till att skolbibliotekarien hade en unik position på 
skolan som gjorde hennes roll mycket speciell. Hon hade kontakt med alla arbetslag och 
deltog oftast i deras planering. Hon hade en ifrågasättande roll, men inte på ett negativt 
sätt, utan hennes frågor tvingade lärarna att förtydliga sina mål och ringa in vilka 
kunskaper eleverna förväntades uppnå. Eftersom hon inte var lärare blev dessa pressade 
att formulera sig ännu tydligare. Denna roll som en outsider, där hon deltog i 
skolverksamheten, men från ett annat perspektiv och samtidigt befann sig på samma 
nivå i hierarkin, uppfattade lärarna i studien som mycket positivt. Som van Deusen 
skriver: ” … an ally of the team but not really an inside member.” (s. 239) Samtidigt 
hade hon rollen som en insider, hon befann sig på samma nivå i hierarkin och hon 
deltog i alla möten kring undervisningen. Skolbibliotekarien underlättade också 
kommunikationen mellan arbetslag, eftersom hon hade kontakt med alla och kunde 
berätta om var och ens planering.  
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2.4.2 Maktrelaterade faktorer 
 
Brunnegård och Böhlmark (2004) fann tre diskurser i sin magisteruppsats om 
skolbibliotekariers yrkesidentiteter. Den första är professionaliseringsdiskursen som 
visas genom att uttrycka att skolbibliotekarierna har en annan utbildning och därmed en 
särskild kompetens och därför kan anses vara specialister i relation till lärarna, vilket i 
sin tur medför en högre position än dessa. Brunnegård och Böhlmark tyckte sig finna en 
vilja från skolbibliotekariernas sida att ta mer plats i skolan som pedagoger utifrån 
denna kompetens. Detta är ett utryck för makt och författarna skriver att 
skolbibliotekarierna :  ” ... går i strid med lärarna som annars är den grupp som 
kontrollerar lärandet i skolan.” (s. 50) Det förekommer även nedsättande utsagor från 
skolbibliotekarier gentemot lärare om till exempel det pedagogiska arbetssättet. 
 
Den andra är informationskompetensdiskursen som också har inslag av makt, där 
skolbibliotekarien har en specialistkompetens inom informationshantering och genom 
den hävdar sig mot lärarna. Brunnegård och Böhlmark menar att det handlar om att bli 
sedd som någon med för skolan viktiga kunskaper och därmed jämlik med lärarna. Som 
författarna själva påpekar tangerar dessa två diskurser varandra i fråga om 
utgångspunkt, men skiljer sig åt i relationen till lärarna. 
 
Den tredje diskursen kallas biblioteksdiskursen och innefattar mer traditionellt 
biblioteksarbete, som litteraturkunskap och läsfrämjande. I denna diskurs finner inte 
författarna inslag av makt och tolkar det som att det är etablerade arbetsuppgifter som 
inte tangerar lärarnas. 
 
Brunnegård och Böhlmarks uppsats är exempel på att olika faktorer påverkar varandra. I 
detta fall var det yrkeskunskap och utbildning som ledde till att en maktkamp uppstod.  
 
Sundstedt och Wärnlund (2000) diskuterar revirtänkande i sin uppsats rörande 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier. Något som vi uppfattar som en del i 
makttänkande. Undersökningen rörde ett integrerat folk- och skolbibliotek och 
konflikter handlade till viss del om dessa bibliotekariers dubbla roll. Men det framkom 
också att lärarna uppfattade att bibliotekarierna tyckte att biblioteket var deras, medan 
bibliotekarierna tyckte att vissa lärare betedde sig som om biblioteket tillhörde dem     
(s. 56). Konflikten verkade främst röra sig om tillgång till lokalen och mediesamlingen. 
 
Limberg (2002) hänvisar i en forskningsöversikt, till en studie gjord av Mark Dressman. 
Han menar att skolbibliotekarien, oavsett hur engagerad och aktiv denna person är, 
ytterst är beroende av lärarna och deras syn på kunskap och lärande. Skolledningens 
agerande är också avgörande för om och hur skolbiblioteket används (s. 45f.). 
 
I sin magisteruppsats, Skolbibliotekets vara eller icke vara i undervisningen: En 
litteraturstudie i syfte att identifiera olika lärar-, bibliotekarie- och skolledarrelaterade 
faktorer som påverkar skolbibliotekens integrering i undervisningen, gjorde Patrik 
Bergvall och Sofia Edenholm (2000) en litteraturstudie av svenska och 
nordamerikanska källor. Deras syfte var att belysa olika faktorer som kunde vara av 
betydelse för skolbibliotekets utveckling och integrering i skolan. Dessa faktorer 
begränsades till dem som kunde anknytas till tre aktörer: lärare, skolbibliotekarie och 
skolledning. De attityder och den kunskap dessa aktörer har om varandra, spelar mycket 
stor roll för skolbibliotekets del. De fann, både i svensk och i nordamerikansk litteratur, 



19 

att lärare och skolbibliotekarier har konkurrerande yrkesroller. Skolbibliotekarier vill 
ofta vara mer delaktiga i undervisning och planering, medan lärare och skolledning 
endast förväntar sig en mer traditionell biblioteksservice. Författarna tror att en tänkbar 
förklaring kan vara den bristande kommunikation de fann mellan aktörerna, i 
kombination med otydliga roller. Skolbibliotekariens roll är otydlig och det råder 
förvirring om denna roll även hos dem själva. Dessutom medför bristande 
kommunikation att parterna har dålig kännedom om varandra, vilket är ett hinder för 
gott samarbete (s. 51ff., 73f.). 
 
I föregående kapitel framkom olika syn på om skolbibliotekarier har en pedagogisk roll 
eller inte. Kulturrådet rekommenderar i sin rapport Skolbiblioteken i Sverige, att 
bibliotekarieutbildningarna bör innehålla obligatoriska kurser i pedagogik (Andersson 
1999, s. 12).  

2.4.3 Legitimitetsrelaterade faktorer 
 
Legitimitet kan uppstå genom att skolbibliotek erkänns, via styrdokument och 
instiftande och tilldelning av ekonomiska medel. Men legitimiteten bör också bibehållas 
genom att visa att funktionen är viktig, att den tillför något till skolan. 
 
I sin magisteruppsats kom Sundstedt och Wärnlund (2000) fram till, när de intervjuade 
ett antal lärare, att förutom en gedigen yrkeskunskap var de personliga egenskaperna 
mycket viktiga för en skolbibliotekarie. Hon eller han skulle vara utåtriktad, 
serviceinriktad och positiv. Det var också viktigt att det fanns intresse för pedagogiska 
frågor och skolans värld. I undersökningen uttryckte en lärare att det är lättare att 
använda skolbiblioteket då bibliotekarien är närvarande i den dagliga verksamheten, 
man blir som lärare påmind om möjligheten att använda denna resurs. Närheten till 
lokalen innebar också en stor fördel.  
 
I denna uppsats framkom det att samarbetet på en gymnasieskola inte fungerande väl. 
Lärarna och skolbibliotekarier uppfattade inget intresse för skolbiblioteket från 
skolledningens sida. Det innebar att lärare och skolbibliotekarie fick mindre tid för 
samarbete, eftersom skolledningen inte ansvarade för detta. Det förekom sällan eller 
aldrig diskussioner om skolb ibliotekets roll och det var långt ifrån alla som kände till att 
det fanns ett biblioteksråd. Skolbiblioteket är inte omnämnt i skolans utvecklingsplan.  
 
Kühne (1993) uppfattade att de psykologiska (personliga) faktorerna hade en stor 
inverkan på integrationen av skolbiblioteket i skolans verksamhet. Skolledningens 
inställning var en sådan faktor och de inblandades inställning till varandra en annan.  
 
van Deusen (1996) framhåller också att skolbibliotekariens kunskaper gav henne stor 
respekt. Hon deltog i planeringsmöten på skolan, ägnade tid åt att leta material och 
försökte förutse lärarnas behov. Lärarna litade på att det material hon valde ut var av 
god kvalitet.  
 
Kulturrådet slår i sin rapport fast att det är skolledningens ansvar att se till att det finns 
bibliotek och att de fungerar på ett tillfredsställande sätt (Andersson 1999, s. 17). Det 
arbete som föregick rapporten gav vid handen att skolledningens intresse och stöd är 
nödvändigt för att kunna utveckla en skolbiblioteksverksamhet. Skolledarnas brist på 
kunskap om skolbibliotek var ofta stor, de kände inte till Bibliotekslagens innehåll, 
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skolbiblioteket glömdes bort i det pedagogiska arbetet och därför fanns det inte heller 
någon angiven funktion för detta (ibid., s. 63f.). Följaktligen rekommenderar 
Kulturrådet att detta uppmärksammas vid skolledarutbildningar (ibid., s. 12). 
 
I rapporten Tid för lärande (2003) från projektet Helvetesgapet beskrivs i kapitlet, Inte 
utan min rektor, hur rektorer på olika sätt drivit skolans utvecklingsarbete (s.15). Det 
räcker inte med att rektorn ger organisatoriskt stöd till ett förändringsarbete, utan denne 
måste också agera som pedagogisk ledare och ställa utmanande frågor likt den roll 
lärare kan ta gentemot elever i en lärandesituation (ibid., s. 16f.). 
 
I den litteraturstudie Bergvall och Edenholm (2000) gjorde om olika aktörers inverkan 
på skolbibliotekets utveckling, framhävdes ofta skolledare som nyckelfigurer. I 
litteraturen hävdades att skolledare var okunniga om skolbibliotekets verksamhet och 
möjlighet att stödja undervisningen. Skolledarnas inställning till undersökande 
arbetssätt och kunskaper om skolbibliotek var avgörande för utveckling och integration 
av dessa. De menar att de skolbibliotek som är framgångsrika har skolledare som 
stödjer skolbibliotekens verksamhet (s. 33ff.).  
 
Det framkom i kapitel 2.4.1 i Tilander och Runevads magisteruppsats (2004) att 
förutom kompetens, var skolbibliotekariens personliga egenskaper viktigast för ett 
samarbete. 

2.4.4 Pedagogiskt arbetssätt 
 
Begreppet undersökande arbetssätt återkommer i litteraturen och även i våra 
intervjufrågor. Därför försöker vi i detta kapitel redogöra lite närmare för detta begrepp. 
 
I magisteruppsatsen, Läromedelsresurs eller boksamling: Gymnasiebibliotekets roll i 
undervisningen i samhällskunskap och naturvetenskapliga ämnen (1997), ämnade 
Malena Sjöstrand undersöka vilken roll gymnasiebiblioteket hade i undervisningen i 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Samhällskunskapslärarna 
arbetade problembaserat, använde sig sällan av läroböcker i undervisningen och därmed 
blev skolbiblioteket en viktig läromedelsresurs. Dessa lärare hade någon form av 
samarbete med skolbibliotekarien. Naturkunskapslärarna utgick från kursböckerna, 
eftersom de inte ansåg sig hinna med att arbeta undersökande och hade därför inget 
behov av att använda skolbiblioteket i undervisningen. Därmed förekom heller inget 
samarbete mellan naturkunskapslärarna och skolbibliotekarien (s. 71f.).  
 
En annan magisteruppsats, Gymnasiebiblioteket – i och för undervisningen: En 
intervjuundersökning med lärare i naturkunskap och samhällskunskap av Veronica 
Wilsson (1997), är förhållandevis lik föregående magisteruppsats i sitt syfte. Hon 
undersökte hur naturkunskapslärare och samhällskunskapslärare integrerar och 
använder gymnasiebiblioteket i och för sin undervisning. Samhällskunskapslärarna 
använde biblioteket främst för att hämta material för sin egen undervisning. Det var 
naturkunskapslärarna som mest samarbetade med bibliotekarien och använde biblioteket 
på olika sätt (s. 54f.). 
 
Båda dessa magisteruppsatser undersökte huruvida lärarens ämnestillhörighet påverkar 
användandet av skolbibliotek, men gav olika resultat och kan användas som exempel på 
att det inte är ämnesområdet som avgör om läraren använder skolbiblioteket. Limberg 
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(2002) kommenterar dessa uppsatser och drar slutsatsen att det snarare är pedagogiska 
metoder och syn på lärande, än ämnestillhörighet, som avgör hur lärare använder 
biblioteket (s. 33).  
 
I läroplanen står att elever: ” … skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.” Vidare är det: ” … också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden 
och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lpo 94, s. 7) 
 
Anette Eliasson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och Rigmor Lindö, lektor 
vid Göteborgs universitet, resonerar kring begreppet undersökande arbetssätt i sin bok 
Det öppna lärorummet (1999). Boken beskriver en fiktiv idealskola och ett tänkt 
arbetssätt kring ett tema. De skriver att ett undersökande arbetssätt är: ” … ett 
vetenskapligt förhållningssätt som innebär att eleverna aktivt söker belysa olika 
kunskapsfrågor med hjälp av olika källor som de själva söker.” (s. 17) De menar att 
lärande bygger på tidigare kunskap, erfarenhet och förståelse. Nya tankar, erfarenheter 
och upplevelser tillkommer och införlivas med det gamla och det är då lärande sker 
(ibid., s. 11). Undersökande arbetssätt utgår från detta antagande. Det är alltså eleven 
och vad hon eller han tidigare vet som är utgångspunkten. Författarna poängterar att 
lärarens roll är att hjälpa eleverna formulera frågor, söka, bearbeta och strukturera 
information, men utifrån elevernas nyfikenhet och intresse (ibid., s. 14ff.).  
 
I Pedagogisk uppslagsbok (1996, s. 647) definieras undersökande arbetssätt så här: 

 
Undersökande arbetssätt inom förskolan är en enklare form av tema- eller 
projektarbete. Barnens intresse styr innehållet i vad som skall undersökas. De 
utforskar, tränar sig i att se likheter och olikheter, dra slutsatser och sammanfattar. 
Detta arbetssätt gör det möjligt för barnen att få en större erfarenhetsvärld. 
Inlärningen sker alltså på barnens villkor. 

 
Gómez och Swenne (1996) använder sig av en definition som lyder: ”Eleverna ställer 
lämpliga frågor inom ett temaområde. Med olika metoder samlar eleverna in 
information för att kunna besvara den ställda frågan. På olika sätt visar eleverna vilket 
eller vilka svar de kommit fram till.” (s. 44) 
 
Kuhlthau (2004) benämner denna typ av arbetssätt att arbeta processinriktat, vilket 
också antyder arbetssättets art. Gemensamt för dessa olika definitioner är att det handlar 
om att elever skall komma fram till svar genom att använda olika källor och metoder 
samt därefter dra egna slutsatser. 
 
I IFLA/Unescos riktlinjer för skolbibliotek (2004) står att lärarens undervisningsmetoder 
kan medföra att skolbiblioteket inte används, men att skolbibliotekarien i så fall skall 
marknadsföra skolbiblioteket genom att framhäva dess förtjänster (s. 16).  
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Vi inleder med en kort presentation av Lena Folkessons studie. Därefter följer hennes 
definitioner av dimensionerna: yrke, makt och legitimitet. Vårt syfte är att undersöka 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie  utifrån dessa. Folkessons dimensioner ger 
en god struktur till våra frågeställningar som sedan analyseras efter samma dimensioner. 
 

3.1 Allmänt om Lena Folkessons studie 
 
Myndigheten för skolutveckling ansvarar för att stimulera utveckling inom förskola och 
skola (Myndigheten för skolutveckling 2005). Där arbetar man bland annat med att 
utveckla skolbibliotekets roll.  
 
I myndighetens projekt Språkrum, som vi tidigare skrivit om, ingår ett projekt kallat 
Helvetesgapet som gjordes på uppdrag av Skolverket. I Helvetesgapet deltog sju skolor 
i Västra Götaland och en fråga man ställde var vilken roll skolbiblioteket kan spela i 
skolans utveckling. Det benämndes ett kunskaps- och medvetenhetsprojekt och har 
delats in i tre områden: ett medvetandespår, ett kursspår och ett forskningsspår. Det 
senare hade som syfte att dokumentera och analysera processer på skolorna 
(Helvetesgapet 2001). 
 
Forskningsprojektet Lärande via skolbiblioteket (LÄSK), utgjorde det s.k. 
forskningsspåret i utvecklingsprojektet Helvetesgapet. Inom ramen för LÄSK-projektet 
genomförde Lena Folkesson en studie om samspelet mellan lärare och 
skolbibliotekarier. Studien ingår i boken Textflytt och sökslump (Alexandersson & 
Limberg 2004). De sju ovan nämnda projektskolorna deltog i studien och en fråga som 
ställdes var: ”Hur kan samspelet mellan bibliotekspersonal och pedagoger vid 
projektskolorna beskrivas?” (s. 71)  
 
Olika yrkeskategorier arbetade i de undersökta skolbiblioteken. Vi redogör för vad 
studien visade utifrån de tre skolor som hade fackutbildad skolbibliotekarie, när det är 
uttalat i texten. Det framkom i studien att inget skolbibliotek är det andra likt 
beträffande bl.a. bibliotekspersonalens formella kompetens, öppettider, själva 
biblioteksrummet och de ekonomiska förutsättningarna. Ansvaret ligger på individerna 
själva att utforma ett samspel. I de skolor som ingick i studien fanns en mängd olika 
personalkategorier och likaså skiftande former av organisation kring samarbete och 
arbetslag. I arbetslaget där bibliotekarien ingår kommer det av naturliga skäl att uppstå 
en närmare och tätare kontakt (ibid., s. 72f.).  
 
Det finns, enligt Folkesson, en symmetri i samspelet mellan lärare och 
skolbib liotekarier, det sker mellan två jämställda parter. Båda har en yrkeskompetens, 
även om den är olika så är den värdefull och båda grupper har samma intresse då det 
gäller elevernas lärande. Trots detta så råder bristande kunskap bland lärarna om 
bibliotekariekompetensen. Det är lärarnas förväntningar på skolbiblioteket som styr 
användandet, inte faktisk kunskap om skolbibliotekariens kompetens. Detta hindrar att 
skolbiblioteket integreras i undervisningen. Lärarnas förväntningar på skol-
bibliotekarien är att denna person skall hålla ordning i biblioteket, hjälpa användare att 
hitta i biblioteket och ha kunskap om litteratur och varierande källor för elevernas 
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skolarbeten. Folkesson skriver att om skolbiblioteket varit en del av t.ex.  läsfrämjande 
arbete, påverkas dess status positivt. Både lärare och personal på biblioteket framhöll att 
skolbibliotekets huvudsakliga roll var den som läsfrämjare, i förhållande till den som 
informationscentral, men det visade sig att ju äldre eleverna var desto fler områden 
användes skolbiblioteket till. Undersökningen visade att variationen av undervisnings-
metoder var större på en stor skola, på mindre skolor fanns en mer enhetlig metod. Detta 
är något som påverkar den roll skolbiblioteket får på en skola. Folkesson fann inte något 
tecken på att skolbiblioteket och dess personals roll förekom i mer formella 
diskussioner. I de fall synpunkter på verksamheten fanns, framfördes de och 
diskuterades informellt. Skolbibliotekets roll i skolans verksamhet ifrågasattes eller 
problematiserades ej (ibid., s. 73ff.). 
 
Folkesson kom fram till att samspelet kan förstås bättre vid en indelning i tre områden:  
 
Yrkesdimensionen  
Maktdimensionen 
Legitimitetsdimensionen  
 
I vår studie är dessa tre dimensioner i fokus då vi väljer att undersöka samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarie i deras kontext. Resultatet av vår undersökning kommer 
sedan att presenteras under respektive dimension. I kapitel två har vi till viss del föregått 
vår teoretiska utgångspunkt då vi redogjort för tidigare forskning, som på olika sätt 
relaterar till de dimensioner Folkesson valt att använda.  

3.1.1 Yrkesdimensionen 
 
Denna innehåller två underdimensioner: yrkesidentitet och yrkeskultur. 
 
Folkesson skiljer på yrkesroll och yrkesidentitet. Yrkesroll innebär att andra, som 
rektorer, kan definiera rollen och tilldela rollen egenskaper, medan yrkesidentitet, som 
Folkesson föredrar att använda, innebär individens egen tolkning av yrket. I 
yrkesidentiteten ligger alltså det som individen själv hänför till den yrkesgrupp man 
tillhör inklusive värderingar och känslor utifrån den kultur man tillhör. Yttre och inre 
villkor formar yrkesidentiteten.  Folkesson resonerar kring det faktum att det är personer 
från två olika yrkeskulturer som möts och skall samspela. Kulturen har växt fram bl.a. 
ur de långa traditioner de båda yrkena har bakom sig. Samhälle och arbetsgivare har 
skilda krav på yrkena och dessa regleras på skilda vis genom fackliga avtal, lagar och 
liknande. Utbildningarna är också annorlunda (2004, s. 78). 
 
Folkesson menar att de olika yrkeskategorierna, lärare och fackutbildade 
skolbibliotekarier, är jämbördiga. Det finns en symmetri i relationen såtillvida att de har 
en likvärdig utbildning och status, något som kan anses gynnsamt för samspelet (ibid., s. 
73f.). Det finns dock skillnader i yrkeskultur och yrkesidentitet som kan leda till 
svårigheter att kommunicera, då det finns risk att man ser enbart utifrån sitt eget 
perspektiv och inte talar samma språk. Folkesson benämner det stereotypisering. Man 
möts alltså utifrån skilda utgångspunkter och då finns det en risk att man drar alla i en 
annan grupp ”över en kam”. Man överdriver skillnader mellan individer som tillhör 
olika grupper, medan skillnaderna mellan individer inom samma grupp tonas ner. 
Olikheterna bedöms på en värdeskala, där det som är typiskt för den egna yrkesgruppen 
bedöms som positivt och det som är typiskt för den andra yrkesgruppen bedöms som 
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negativt. Egna och andras förväntningar styr hur skolbibliotekarien utför sitt uppdrag 
och om ingen ifrågasätter detta arbete sker heller ingen förändring (ibid., s. 75, 79). 

3.1.2 Maktdimensionen 
 
Folkesson diskuterar utifrån Michel Foucault kring makt. Makt är en del av varje 
relation. Vetandet är oskiljbart från makten och beroende på vem som besitter vetandet, 
vems kompetens som är störst, avgör var makten finns. Denna maktkamp behöver inte 
innebära något negativt i relationen och var makten finns skall inte heller ses som något 
beständigt. Folkesson skriver: ”Makt är inte heller något primärt destruktivt eller 
negativt utan kan betraktas som en neutral kapacitet att verka, påverka och förändra. På 
så sätt kan man också se makt som operationell till sin karaktär.” (2004, s. 80) 
 
Skolbibliotekarien är en del av en pedagogisk verksamhet, makten kan då sägas vara 
hos lärarna, som har det pedagogiska vetandet, ämneskompetens och kunskap om 
skolans mål. Lärare och skolledning är ”ägare” av den pedagogiska verksamheten och 
definierar skolbibliotekariens roll. Lärarnas undervisningsmetoder påverkar 
skolbiblioteket och skolbibliotekarien. Folkesson skriver att eftersom det pedagogiska 
vetandet finns hos lärarna är det dessa som har makten över undervisningen. I 
skolbiblioteket är det däremot bibliotekarien som har vetandet och makten, som känner 
till bibliotekets organisation, klassifikationssystemet och hur information är organiserad 
i skolbiblioteket. Därmed kan lärare känna en viss osäkerhet i skolbiblioteket. 
Skolbibliotekarierna i undersökningen gav signaler om att de tyckte att deras kompetens 
inte nyttjades fullt ut, medan lärarna var mycket positivt inställda till dem och menade 
att de motsvarade förväntningarna (ibid., s. 79). 

3.1.3 Legitimitetsdimensionen 
 
Det finns en formell legitimitet och en reell sådan. Den formella kommer utifrån, från 
skolledning, utbildning, styrdokument och liknande. Skolledningen visar genom att 
anställa en fackutbildad skolbibliotekarie sin syn på skolbiblioteket; att biblioteks- och 
informationskompetens är av vikt för skolan. Genom detta är skolbibliotekarien och 
skolbiblioteket formellt legitimt. Folkesson menar att den reella legitimiteten måste 
skolbibliotekarien själv erövra. Skolbibliotekarien som person och denna persons 
engagemang och kunskap kan påverka bibliotekets status. Genom att visa sin 
kompetens kan skolbibliotekarien fördjupa och utveckla samarbetet (2004, s. 80). 
 
Folkesson skriver om ”det professionella objektet”, det som ett yrke är till för att 
åstadkomma. Utifrån intervjumaterialet fann hon att det gemensamma professionella 
objektet i samspelet mellan skolbibliotekarier och lärare var att underlätta för varandra. 
Detta skall utföras så att båda parter skall kunna sköta sitt arbete så väl som möjligt 
utifrån verksamhetens behov. Lärare kan t.ex. underlätta för skolbibliotekarien genom 
att i god tid meddela vilka temaområden som eleverna skall arbeta med och 
skolbibliotekarien kan underlätta lärarens undervisning genom att finna och samla ihop 
relevant material.  Folkesson fann inget som visade på ett intresse för att förändra eller 
fördjupa samarbetet, inte heller något intresse från de inblandade att rollerna skall 
närma sig, snarare tvärtom. Elevernas lärande fanns inte heller som en komponent i det 
professionella objektet. Vidare menar hon att en pedagogisk diskussion krävs för att 
utveckla skolbibliotekets roll på en skola (ibid., s. 80f.). 
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4. SAMMANFATTNING AV OCH REFLEKTIONER OM  
LITTERATUR OCH TEORI 
  
I detta kapitel gör vi en sammanfattning och reflekterar över litteratur och tidigare 
forskning och även över den teori vi redogjort för i föregående kapitel.  
 

4.1 Styrdokumenten  
 
Det är värt att notera att skolbibliotekarier eller annan personal inte nämns i 
dokumenten förutom i Unescos dokument  och i skolbibliotekariens mål- och 
handlingsplan på den undersökta skolan. Det är bara i den förra som vikten av 
samarbete och beskrivning av detta ingår. Det är också dokument som inte är tvingande 
på något sätt, bara eftersträvansvärda. Övriga dokument vi redogjort för är mer allmänt 
hållna. Bibliotekslagen är inte tydlig med vad som menas med ”lämpligt fördelade 
skolbib liotek” eller vad begreppet skolbibliotek egentligen innebär. Lagens vaghet 
bidrar antagligen till att skillnaderna mellan skolbiblioteken i landet är så stora. Det kan 
vara allt från ett undangömt rum med några böcker, till en väl utbyggd mediecentral 
med fackutbildad personal.    
 
Kulturrådets rapport (1999) slår också fast att det inte finns en direkt koppling mellan 
läroplan och förekomsten av skolbibliotek. Läroplanen anger endast skolbiblioteket som 
ett redskap bland andra (s. 17).   
 
Den kommunala skolplanen skriver att skolbiblioteket skall utgöra ”en kraftfull resurs”, 
men i den lokala skolplanen står ingenting som direkt berör skolbiblioteket, vilket skulle 
kunna antyda skolledningens inställning till detsamma.  
 
I skolbibliotekariens mål- och handlingsplan står det däremot mycket utförligt om 
verksamheten. Den pedagogiska resurs som skolbibliotekarien och skolbiblioteket utgör 
betonas. Ansatsen är ambitiös och tydlig. Det kan upplevas godtyckligt att det före den 
nuvarande skolbibliotekarien inte fanns någon utarbetad plan att hålla sig till.  
 

4.2 Samarbete, olika faktorer och pedagogiskt arbetssätt 
 
Forskarna verkar vara överens om att ett optimalt användande av skolbiblioteket och 
integration i skolans verksamhet av detsamma, kräver samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarie. Ett undersökande arbetssätt i skolan underlättas om skolbiblioteket är 
delaktigt och Kuhlthau (2001) menar att detta arbetssätt är det enda som är meningsfullt 
i dagens samhälle, då vi har ”ett överskott av information”. 
 
Det undersökande arbetssättet innebär att pedagogen utgår från elevens kunskap, 
intresse, erfarenhet och genom olika former av stöd, som att ställa relevanta frågor, 
vägleds eleven att finna svar med hjälp av olika källor. Den syn på lärande som läraren 
har, verkar vara avgörande för huruvida denne använder skolbiblioteket eller inte, 
snarare än ämnestillhörighet. Även Folkesson (2004) menar att undervisningsmetoden 
på en skola får betydelse för den roll skolbiblioteket får. 
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Många lärare är i ett inledningsskede inte vana att samarbeta med skolbibliotekarien. 
Det finns ett flertal olika sätt att samarbeta på, med varierande grad av engagemang från 
både lärare och skolbibliotekarier. Loertscher (2000) har utformat en taxonomi för 
lärare och skolbibliotekarier och Montiel-Overall (2005) har utifrån denna formulerat 
kategorier kring samarbete, som visar på olika nivåer ett samarbete kan befinnas på. 
 
Flera faktorer påverkar samarbetet, men några förekommer oftare och framstår som mer 
betydande. Tid är en sådan faktor, det är svårt att hinna med att samarbeta både för 
skolbibliotekarierna, som i så fall har många samarbetspartners, och för lärarna. 
Otydliga roller är en annan faktor som påverkar samarbetet negativt. Kuhlthau (2004) 
och Tilander och Runevad (2004) påpekar detta och Folkesson (2004) menar att 
skolbibliotekarierna i hennes studie inte anser att deras kompetens fullt nyttjades.  
 
En gemensam syn på verksamheten är en förutsättning och som Kühne (1993) 
framhåller, så är de fysiska förhållandena viktiga, liksom utbildning, psykologiska 
förutsättningar och verksamhetens mål. Hon menar att det måste finnas ett gemensamt 
mål för ett lyckosamt samarbete och detta i sin tur kräver en gemensam metod. Trots att 
forskarna i det projekt som Kühne deltog i var noga med att delge målet för all personal, 
förekom ändå missuppfattningar. De psykologiska förutsättningarna omfattade 
skolledningens intresse. 
 
Vi har valt att närmare studera de tre dimensionerna yrke, makt och legitimitet. Annan 
forskning har också beskrivit samarbete med nära anknytning till dessa och vi har 
försökt dela upp litteraturen sålunda i nedanstående kapitels korta sammanfattning.  
 

4.3 Yrkesdimensionen 
 
Samarbetet kan försvåras av flera faktorer kopplade till yrkesidentitet och yrkeskultur. 
De båda yrkena är baserade på långa traditioner och tillhör olika verksamhetssystem. I 
de olika studierna har det framkommit att lärare och skolbibliotekarier ser olika på 
samarbete och kunskap.  
 
Det finns också en risk att grupperna har förutfattade meningar om varandra, vilket 
hindrar att man ser varandra (Limberg 2002, s. 24). Sundstedt och Wärnlund (2000) 
anser att skolbibliotekarien inte heller hade kunskap om lärarens kompetens. Tilander 
och Runevad (2004) kom fram till att lärarna hade respekt för skolbibliotekariens 
kompetens, men att denna person oftast inte tillhörde lärarna organisatoriskt. 
 
Skolbibliotekarien har en informationskompetens och kunskap om läsning och litteratur, 
men lärare har påtalat en brist på kunskap om pedagogik och kännedom om skolan hos 
skolbibliotekarierna. I en studie framkom att lärarna ansåg att skolbibliotekarien hade en 
pedagogisk roll vare sig hon eller han ville eller ej. 
 
Folkesson (2004) och även Brunnegård och Böhlmark (2004) menar att det råder en 
symmetri mellan lärare och skolbibliotekarier. Symmetrin baseras på ett formellt plan, 
båda har en högskoleutbildning. Men om inte lärare känner till vad skolbibliotekarien 
kan erbjuda och endast ser de ytliga tecknen för kompetens, som t.ex. förmåga att ordna 
böcker efter klassifikationssystemet, kan inte den upplevda symmetrin eller förtroendet 
för skolbibliotekarien vara välgrundat. Det finns en annan påtaglig brist på symmetri, då 
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man betänker det antal som finns av lärare resp. skolbibliotekarier på en arbetsplats. 
Brunnegård och Böhlmark (2004) liksom Tilander och Runevad (2004) påtalar att 
skolbibliotekarien arbetar ensam och att det kan medföra ett underläge gentemot lärarna. 
 
Vi funderar på det som Folkesson (2004) kallar stereotypisering, att man sammanför 
alla i en grupp och betonar skillnaderna i den jämfört med sin egen grupp, snarare än att 
se variationer inom grupperna. I vår undersökning och även i många andra fall, 
förekommer det oftast ingen grupp av bibliotekarier i skolan i dag, utan lärare möter 
oftast endast en skolbibliotekarie. Lärare kan naturligtvis ha funderingar om 
skolbibliotekarier som grupp, men möter dem sällan så. En skolbibliotekarie möter 
dagligen flera lärare, enskilt eller i grupp. Frågan är hur detta påverkar lärarnas syn på 
skolbibliotekarien? Finns det en risk att lärarnas stereotyp av en skolbibliotekarie blir 
mer ensidig på grund av detta? Och måste en duktig och ambitiös skolbibliotekarie 
kämpa hårdare om föregångarna gjort ett dåligt intryck?   
 
Det finns forskning som visar att samarbetet påverkas negativt av skillnaderna men 
också, som i van Deusens (1996) fall, att det kan vara positivt att samarbeta med någon 
som har en annan roll och infallsvinkel. Skolbibliotekarien var både en insider och en 
outsider och kunde utifrån detta tillföra verksamheten något positivt. 
 

4.4 Maktdimensionen 
 
Makt är en del av varje relation, detta behöver inte innebära något negativt. Folkesson 
skriver att den som besitter vetandet har också makten (2004, s. 79). I föregående texter 
tycks makten främst röra vetandet, vem som har kunskap om vad och vem som kan 
hävda företräde inom området. Maktkamp kan också uppstå om själva rummet. Lärarna 
besitter det pedagogiska vetandet medan skolbibliotekarierna har makten i 
skolbiblioteket.  
 
Detta går att se på två sätt, dels att det är positivt att yrkeskategorierna har olika vetande 
och berikar verksamheten med dessa, dels att parterna inte förstår varandra, inte vill 
dela med sig och att det uppstår en konflikt. Vi tycker oss ha funnit belägg för båda 
dessa synsätt i olika texter. Bergvall och Edenholm (2000) skriver om 
skolbibliotekariers och lärares konkurrerande yrkesroller och att lärare och skolledare 
ofta är okunniga om bibliotekariens kompetens. Detta går även att utläsa i kapitlet om 
yrkesidentitet. En stötesten tycks vara brist på pedagogisk kompetens hos 
skolbibliotekarien. Trots denna brist på formell kompetens, vill de ändå i Brunnegård 
och Böhlmarks uppsats (2004), ta plats i skolan som pedagoger utifrån sin kompetens 
som specialister. Vi finner det intressant att Bergvall och Edenholm menar att 
skolbibliotekarien kan ta olika identiteter, det visar den möjlighet skolbibliotekarien har 
som individ, enligt dem. Skolbibliotekarierna i undersökningen hade också synpunkter 
på lärarnas undervisningsmetoder. Limberg (2002) fann även i sin forskningsöversikt att 
skolbibliotekarien befinner sig i underläge gentemot lärarna. Det är ju lärarna och även 
skolledningen som slutligen avgör om skolbiblioteket används.  
 
Kühne (1993) beskriver en konflikt gällande vem som ansågs vara mest lämpad att 
bedriva undervisning i informationssökning, kanske det område där saker ställs på sin 
spets. Vetandet, fast olika vetande, kan sägas finnas hos båda parter, informations-
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kompetensen hos skolbibliotekarien och den pedagogiska kompetensen hos läraren. 
Debatten borde kanske utgå från vilket som gagnar eleverna bäst. 
 
I vår studie har vi med anledning av maktbegreppet försökt ta reda på hur informanterna 
upplever sin egen roll i maktspelet. Denna roll kan vara svår att upptäcka och erkänna. 
 

4.5 Legitimitetsdimensionen 
 
Det finns en formell legitimitet som kommer utifrån, från skolledning, lagar, planer och 
liknande, och en reell som skolbibliotekarien på plats själv måste erövra genom sin 
personlighet och kunskap. 
 
Styrdokumenten som redogjordes för i kapitel 2.1 är en del av den formella 
legitimiteten, där vissa dokument ger mer tyngd åt skolbiblioteken än andra. 
Skolledningen ger också formell legitimitet genom att ge anslag, t.ex. till medier och 
genom att anställa fackutbildad skolbibliotekarie. Skolledningens fortsatta ansvar är 
stort, t.ex. att organisera verksamheten så att skolbibliotekarien får deltaga och ta plats 
på möten, ingå i ett arbetslag och inrätta ett biblioteksråd. Montiel-Overall (2005) 
framhåller att om samarbetet skall nå de högre nivåerna i Loertschers taxonomi (2000), 
måste skolledningen ta ansvar. I rapporten Tid för lärande (2003) framkom att rektorn 
måste inta en pedagogisk roll i lärarlaget för att driva utvecklingen av skolbiblioteket 
framåt och Bergvall och Edenholm (2000) kallar skolledaren för nyckelfigur. 
 
Den reella legitimiteten måste erövras och kan ses som intäkt för vikten av att vara 
proaktiv som skolbibliotekarie. De personliga egenskaperna väger tungt, liksom att visa 
ett intresse för skolan och att uppvisa de kunskaper som man har. Tilander och Runevad 
(2004) fann att skolbibliotekariens personliga egenskaper påverkar skolbibliotekets 
status. Likaså fann Sundstedt och Wärnlund (2000) att förutom yrkeskunskap, vägde de 
personliga egenskaperna hos skolbibliotekarien mycket tungt. Även Loertscher (2000) 
menar att skolbibliotekarien måste marknadsföra sig. 
 
Vi finner att dessa tre dimensioner, sålunda uppdelade, har starka beröringspunkter och 
ofta är det svårt att separera dem. Otydliga yrkesroller och skilda yrkesidentiteter skapar 
en grogrund för maktkamp. Andra faktorer påverkar även samarbetet. Tidsbrist kan leda 
till traditionell undervisning, som inte gagnar skolbibliotekets användande. Brist på tid 
leder också till avsaknad av kommunikation, som därmed inte kan överbrygga de 
otydliga rollerna och minska kampen om makt. Finns inte en kännedom, beroende på 
kommunikationsproblem, om varandras kompetens kan detta leda till otydliga roller. 
Skolledaren har en stor roll i spelet om skolbibliotekets legitimitet och påverkar 
därigenom indirekt samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie.  
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5. SYFTE 
 
Vi vill undersöka hur lärare och skolbibliotekarie uppfattar sitt samarbete i den specifika 
kontext som en högstadieskola utgör. Vi vill försöka tydliggöra hinder och möjligheter 
för samarbete samt de faktorer som påverkar detta, t.ex. skolledarens roll och 
användningen av ett undersökande arbetssätt. Vi menar att dessa faktorer har en 
avgörande betydelse för hur det faktiska samarbetet kan utvecklas.  
 
För att uppnå vårt syfte har vi fyra frågeställningar varav tre grundar sig på Lena 
Folkessons dimensioner om samarbete. Hon har undersökt lärares och 
skolbibliotekariers syn på sitt samspel. Projektet är dokumenterat i boken Textflytt och 
sökslump (Alexandersson & Limberg 2004). Då vår undersökning behandlar samarbete 
anser vi att följande dimensioner är relevanta för vår studie: yrkesdimensionen, 
maktdimensionen och legitimitetsdimensionen.  
 

5.1 Frågeställningar 
 
De frågeställningar vi utgår från är: 
 
1. Hur uppfattar lärare och skolbibliotekarie att yrkesdimensionen påverkar 

samarbetet? 
 
2. Hur uppfattar lärare och skolbibliotekarie att maktdimensionen påverkar 

samarbetet? 
 
3. Hur uppfattar lärare och skolbibliotekarie att legitimitetsdimensionen påverkar 
  samarbetet? 
 
4. Vad framkommer ytterligare som lärare och skolbibliotekarie uppfattar påverkar 
 samarbetet?  
 
Dessa frågeställningar besvarar vi genom e-postintervjuer med åtta lärare och en 
skolbibliotekarie. Vi vill undersöka hur lärare och skolbibliotekarie på en 
högstadieskola uppfattar hur dessa dimensioner och ytterligare faktorer påverkar 
samarbetet.  
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6. METOD 
 
Kvalitativ forskning kan bedrivas på många olika sätt. Inga val är lätta eller helt rätta. 
De färdiga recepten finns inte. Denna forskning har inte de metodologiska begrepp, 
tekniker och metoder som utvecklats inom kvantitativ forskning (Widerberg 2001, s. 
188f.).  
 
Vi valde kvalitativa intervjuer eftersom de bäst kunde uppfylla vårt syfte och våra 
frågeställningar. Intervjuerna genomfördes via e-post, därför att vi var av den åsikten att 
det skulle kunna ge oss den information som vi eftersträvade. Kvantitativa intervjuer 
hade inte gått på djupet på samma sätt och inte heller visat på eventuella motsättningar. 
Den kvalitativa infallsvinkeln gav oss också möjlighet till att fråga vidare och reda ut 
eventuella oklarheter.  
 
E-postintervjuer är en ny sorts intervjuteknik och därför har vi inte funnit någon 
relevant litteratur om detta. Vi har dock en kvalitativ inriktning i vår metod och därför 
har vi använt oss av metodböcker av Karin Widerberg, som är professor i sociologi vid 
universitetet i Oslo och Pål Repstad, som är professor i religionssociologi vid 
Högskolan i Agder.  
 
Widerberg anser att man alltid bör fråga sig om metoden är den rätta för just den fråga 
man vill ha svar på. Olika metoder ger självfallet olika typer av svar (ibid., s. 65). 
Genom att använda en kvalitativ undersökningsmetod får vi inte fram någon absolut 
sanning, i form av mätbar kunskap som är objektiv och generaliserbar, vilket är möjligt 
med en kvantitativ metod (ibid., s. 24). 
 
Skulle vi verkligen få fram något om hur ett skolbibliotek fungerar? Skulle vi få reda på 
om det förekom något samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie? Vi ansåg att med 
de frågeställningar som vi hade, kunde vi få relevanta och intressanta svar, genom att 
informanterna fick fundera och därefter skriva ner sina erfarenheter. 
 
Vi hade inte tagit med i beräkningen att lärare ofta är mycket upptagna hela terminen. 
Inget tillfälle visade sig vara helt bra. Vid terminsstart är det mycket på gång, under 
terminen är det möten och uppdrag m.m. Vid terminsavslutning finns stressen med 
betygssättning och avslutning. Under sommaren verkar tiden heller inte räcka till. Ingen 
tid på året är med andra ord riktigt bra för intervjuer med dagens lärare. Vi fick vänta 
länge på svaren. Två lärare hoppade dessutom av på slutet då stressfaktorn var för hög. 
Vi ersatte dem med två andra lärare. 
 
Valet av e-postintervjuer kan tyckas djärvt eller rent av onödigt. Från första början var 
vi också inställda på att genomföra kvalitativa intervjuer ”öga mot öga”. Skulle det inte 
ha varit mer givande med ”riktiga intervjuer”? I vårt fall ansåg vi att fördelarna med e-
postintervjuer övervägde. Repstad skriver att: ”Den kvalitativa intervjun ska vara 
helhetsorienterad men samtidigt målinriktad.” (1999, s. 65) Han skriver vidare att en bra 
intervju behöver en grundlig planering av vilka teman som skall beröras. Allt för att 
undvika att drunkna i irrelevant prat. Sådana tankegångar passade våra ambitioner bra, 
då vi ville få fram konkreta fakta om hur det fungerar och vad som ansågs bra eller 
dåligt.  



31 

6.1 Tillvägagångssätt 
 
Vi valde att intervjua åtta lärare och en skolbibliotekarie på en högstadieskola. Vi ville 
få fram flera uppfattningar om samma företeelse och därför ansåg vi att åtta var ett 
rimligt antal. Färre informanter hade kanske givit oss ett mindre material och fler hade 
medfört svårigheter med både tidspress och överblick. Att använda endast en skola som 
underlag gav oss möjlighet att få en djupare bild av samarbetet än om vi hade valt två 
eller flera. Rektorn har stora möjligheter att få ett samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarie att fungera. Har rektorn en vision om att skolbiblioteket är i centrum 
för den pedagogiska verksamheten så kan denna förverkligas. Vi har trots det valt att 
inte intervjua rektorn på vår undersökta skola, då det var nödvändigt att begränsa vår 
undersökning.  
 
Vi ville ta reda på om informanterna uppfattar samarbete på samma sätt. Medvetet valde 
vi lärare med olika kön och i olika åldrar, dock ingen helt nyutbildad eller nyanställd 
eftersom vi ville att personen i fråga skulle ha erfarenhet av det eventuella samarbetet. 
 
Redan under ett tidigt stadium, halvåret innan magisteruppsatskursen tog sin början, 
testade vi med att göra två bandinspelade intervjuer med lärare på den undersökta 
skolan. Resultatet av detta utföll väl, vi fick en inblick, samtidigt som vi förstod att 
lärare, elever och skolbibliotekarie på just denna skola verkade ha ett gott samarbete. Vi 
stärktes i vårt val av magisteruppsatsämne och blev inspirerade att utveckla ännu mer 
belysande frågor med fokus på samarbete. Vi insåg att det fanns goda chanser att 
genomföra vår studie. En risk som kunde uppstå, var att vi bara kom i kontakt med de 
lärare som var mest positiva till samarbete och därmed kanske möjligheterna att ta del 
av eventuella konflikter minskade. En nackdel med intervjuer på plats var att en del 
frågor krävde eftertanke och vid en av intervjuerna i delstudien bad en av lärarna att få 
återkomma med svaret. Tanken på e-postintervjuer föddes. 
 
Vid förfrågan på skolan bland lärarna framkom också att e-postintervjuer vore att 
föredra. En viktig anledning till detta är att lärare arbetar under stor tidspress samt att 
vissa frågor kan vara betjänta av bra formuleringar, för att svaret skall bli riktigt 
genomtänkt och intressant. De ges chansen att kunna återkomma till en viss fråga, som 
de tänkt igenom ett tag och de kan då förhoppningsvis ge ett tydligt och resonerande 
svar. Lärare är ofta verbala och engagerade människor, som oftast kan uttrycka sig väl i 
skrift och därför anser vi att e-postintervjuer som metod passar våra syften bäst.  
 
Likaså har ofta bibliotekarier vana att uttrycka sig och därför tror vi inte att valet av 
metod har medfört problem med att uppnå syftet. Tvärtom fick informanterna en 
möjlighet att fundera på frågor och svar. Flera av de problem som kan förekomma vid 
en personlig intervju, intervjuareffekter som t.ex. ledande kroppsspråk, undviks. 
Spontana svar och uttryck som inte är verbala kommer att gå förlorade, men våra 
frågeställningar är inte sådana att vi tror det gör en märkbar skillnad. E-postintervjuerna 
gick inte att utveckla efterhand, men det fanns möjlighet att återkomma till 
informanterna och eventuellt göra en kortare muntlig intervju som utvecklade den 
första. Denna möjlighet avstod vi från då vi ansåg oss ha tillräckligt med material. 
 
Vi genomförde en intervju med skolbibliotekarien och åtta intervjuer med lärare från 
olika ämnesområden. I bakgrunden fanns även en intervju med en skolbibliotekarie från 
en annan skola samt de nyss nämnda två intervjuerna med lärare från den undersökta 
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skolan. Denna delstudie utgör en viss förförståelse, som gör att vi i analysen har vissa 
möjligheter till en större tolkningsbredd. 
 
Vi har funderat mycket på om vi avslöjar för mycket om informanterna, genom att bara 
använda oss av en skola, och om problemet med att hålla materialet konfidentiellt blir 
för stort. Skolbibliotekarien har dock inte kommenterat enskilda lärare, men lärarna 
kommenterar skolbibliotekarien. Dessa är å andra sidan fler till antalet och deras svar 
behandlas konfidentiellt.  
 

6.2 Förförståelse 
 
Vår förförståelse om skolan i allmänhet och skolbibliotek i synnerhet, är i viss mån 
begränsad. Visserligen kommer vi i kontakt med skolan via våra barn och en av oss är 
förskollärare och den andra har sedan skrivandet tog sin början arbetat som 
skolbibliotekarie en tid.  Men den egna upplevelsen som elev och mottagare av lärares 
och skolbibliotekariens omsorg, kan vi av naturliga skäl inte ta del av. Under vår tid 
som elever på högstadiet fanns förvisso skolbibliotek, men inte med de uttalade mål 
som finns i dag. Det var ett ställe där elever ibland satt på rasterna och bläddrade i 
böcker och pratade. Någon skolbibliotekarie med ett ansikte är inget vi minns.  
 
Våra studier i biblioteks- och informationsvetenskap har bidragit med kunskap om 
värdet av skolbibliotek. Vi har också genom våra studier insett de existerande 
skillnaderna mellan skolbibliotek på olika platser i Sverige. 
 
Intresset för pedagogik och lärande har alltid funnits hos oss och vi har, som de flesta, 
samarbetat med många människor under årens lopp. 
 

6.3 Val av skola 
 
På ett tidigt stadium hyste vi förhoppningen om att finna en skola i vår närhet, allt för 
att underlätta vårt studium. Lyckligtvis föll alla bitar på plats, då vi via en kontakt hörde 
talas om en högstadieskola, som hade en engagerad skolbibliotekarie och där lärarna 
verkade mycket nöjda. Vi blev nyfikna och började genast tänka hur vi på ett bra och 
intressant sätt kunde närma oss detta ständigt aktuella tema och samtidigt komma med 
någon nyare infallsvinkel.  
 
Vi valde skolan för att vi har en personlig kännedom om den. Vi visste till exempel att 
lärarna var nöjda med skolbibliotekarien, men att det tidigare arbetat andra personer i 
skolbiblioteket som fungerade sämre i samarbetet. Detta kan göra att lärarna blir 
medvetna om vikten av ett gott samarbete och att de kanske reflekterat över det. Risken 
för att det uppkommer känslig information eller kritik mot den aktuella 
skolbibliotekarien är mindre, eftersom lärarna totalt sett är nöjda. 
 
Tiden gick och vi tvekade inför vårt val. Flera uppsatser fanns sedan tidigare som 
behandlade skolbibliotek. Hur skulle vi kunna bidra med något nytt? Samtidigt kände vi 
att ämnet är viktigt, det handlar om unga människor, som får möjlighet att ta del av 
medier i olika former samt lära sig söka i det stora utbudet och på så sätt få verktyg till 
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fortsatt lust att lära. Detta kunde vi inte släppa taget om, så under hösten 2004 
genomförde vi två intervjuer med lärare, för att överhuvudtaget se om det var något att 
forska vidare i. Efter intervjuerna insåg vi att det fanns saker som intresserade oss och 
gjorde oss nyfikna. Vi upplevde en stor entusiasm, när de intervjuade lärarna talade om 
skolbibliotekarien och hennes verksamhet. Vad var det som denna person gjorde så bra?  

6.3.1 Skolan och skolbiblioteket 
 
I vår studie följer skolan i den undersökta kommunen de huvudprinciper som 
Bibliotekslagen förespråkar, eftersom skolan har ett skolbibliotek.  
 
Skolan blev färdigbyggd i början av 1950-talet. Den ligger i en mellanstor svensk stad i 
ett relativt välbeställt område. Merparten av eleverna har svenska som modersmål. 
Läsåret 2004/05 bestod skolans rektorsområde, F-9, av cirka 700 elever fördelade på 
drygt 30 klasser. Enbart på högstadiet går drygt 400 elever, fördelat på 20 klasser och 
där arbetar ett 40-tal lärare, indelade i fyra arbetslag.  
 
Skolans elever uppfattas som trevliga, sociala och välmotiverade av alla våra 
informanter. Flera av dem poängterade de fina eleverna och att stämningen är mycket 
god på skolan. Det finns endast ett fåtal elever med sociala problem. Högstadieeleverna 
består av en blandning av barn både från innerstaden och från landet och detta ses som 
positivt. En gemensam nämnare för många av eleverna är att de kommer från 
akademikerhem med en tradition att studera. Skolan har bland de högsta betygsnivåerna 
i landet. Det finns en mycket god kamratanda som genomsyrar mötet mellan lärare och 
elev. Lokalerna beskrivs som gamla och nedslitna, men trivsamma. Lärarna har olika 
åldrar: en stor grupp 50+ samt en stor grupp 25–40, men däremellan är det relativt tomt.  
 
Det finns ett biblioteksråd på skolan och det består av både lärare, elever och 
skolbibliotekarien. Det finns en representant från varje ämnesområde och olika stadier, 
omkring 8-10 personer. De träffas ungefär var åttonde vecka eller när andan faller på. 
Möjligheten finns att bestämma vilka inköp som är aktuella eller vad som måste lånas 
in. Biblioteksrådet kan ha stort inflytande på bibliotekets verksamhet. Skolledningens 
medverkan vid biblioteksrådets möten uppmuntras. Elevrådet har rätt att påverka vilka 
beslut som tas i biblioteksrådet.  
 
Skolbiblioteket är beläget på högstadieskolan, men även yngre åldrar har tillgång till 
det. Det nyttjas förvisso mer frekvent av högstadieeleverna. Detta är det viktigaste 
skälet till varför vi har valt att begränsa våra intervjuer till högstadielärare. Lokalen där 
skolbiblioteket är beläget, uppgår till cirka 100 kvm. Skolbiblioteket är öppet under 
skoltid alla skoldagar utom en.  
 

6.4 Urval av informanter 
 
Vi tog tidigt kontakt med skolans biträdande rektor för att få ett godkännande. Det har 
varit svårt att knyta personliga kontakter med lärarna, då det är en yrkesgrupp som 
verkar vara mycket tidspressad. Vi hade förmånen att en av våra informanter blev en 
länk till de andra informanterna, vilket underlättade vår undersökning. 
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Själva undersökningen består alltså av kvalitativa e-postintervjuer med ett urval lärare 
och en skolbibliotekarie på en högstadieskola. Urvalet av lärare skedde med tanke på 
kön, ålder och ämneskompetens, för att vi skulle få en bredd. Trots det relativt lilla 
urvalet, åtta lärare, så ville vi se om det skiljde sig markant mellan t.ex. en ung lärare 
och en något äldre.  
 
Den stora frågan, som vi hade i starten av vår undersökning, var vilka av lärarna vi 
skulle välja? Vem kunde tänka sig att vara med? Hur skulle vi få den bredd vi 
efterstävade? Genom den gemensamma kontakten på skolan, som även är ledare för ett 
arbetslag, presenterades vi ett antal personer. De var valda utifrån våra önskemål. 
Repstad skriver att: ”I praktisk forskning kommer man ibland att vara beroende av hjälp 
och stöd från viktiga informanter, till exempel chefer och ledare, när det gäller att få tag 
i de personer som ska intervjuas.” (1999, s. 67) Det finns dock en risk med detta 
förfarande, då denna person medvetet eller omedvetet kan rekommendera de bästa 
tänkbara informanterna. Med detta i minnet, var vi extra kritiska till de informanter som 
kunde och ville ställa upp. Vi tyckte ändå inte att vi stötte på något problem med detta, 
då vi fick den bredd vi önskade samt att det fanns representanter från olika arbetslag. 
 
Det etiska ansvaret är stort och det gäller framför allt vid kvalitativ forskning 
(Widerberg 2001, s. 189). Repstad beskriver vikten av att alla uppgifter om de personer 
som deltar i undersökningen, skall behandlas med största möjliga konfidentialitet och 
förvaras på ett betryggande sätt (1999, s. 68). Vi har med detta i åtanke namngett alla 
informanter med ett fiktivt namn. Men då ålder och varje persons antal år på skolan 
samt ämnestillhörighet kan vara av vikt, ansåg vi det nödvändigt att presentera det i 
undersökningen. 
 

6.5 Intervjufrågor 
 
Vi använde oss av en intervjumanual med många öppna frågor med förhoppningen att 
dessa skulle leda till utförliga svar. Genom e-post fick våra informanter ta del av 
frågorna, som presenteras i bilaga 1 och 2, för att därefter besvara frågorna via e-post. 
Till skillnad från en muntlig intervju måste frågorna vara tydliga och utförliga så att 
informanten inte tvivlar på vad som efterfrågas. Vi inleder med några allmänna frågor 
om t.ex. hur länge informanterna har varit verksamma på den undersökta skolan. Vi ber 
dem också kort beskriva skolan för att vi skall får en tydligare förståelse för den kontext 
där vår undersökning sker. Sedan följer en indelning i olika avdelningar, där 
utgångspunkten är Folkessons dimensioner om yrke, makt och legitimitet. Vi frågar 
därför först efter informanternas syn på kompetens inom de båda yrkeskategorierna 
samt uppfattningen om delaktighet inom varandras yrkesområde. Därefter behandlar vi 
frågan om makt inom den egna yrkessfären och sedan följer frågor om skolbibliotekets 
legitimitet. Vi avslutar våra intervjuer med frågor om ett undersökande arbetssätt och 
hur de konkret ser på samarbete mellan yrkeskategorierna. Vi har analyserat svaren 
utifrån ovanstående tre dimensioner.  
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6.6 Studiebesök på skolbiblioteket 
 
Vi ville besöka skolan och få glimt av den miljö som våra informanter befinner sig i. 
Widerberg menar att inför intervjun kan man samla intryck och få en miljökänsla som 
bakgrund (2001, s. 129). Ett studiebesök på skolbiblioteket skulle ge oss en ökad 
möjlighet till att skapa en helhetsbild.  
 
Vid vårt studiebesök på skolan blev vi visade skolbiblioteket och träffade 
skolbibliotekarien, som var mycket tillmötesgående. Vi fick en uppfattning om lokalens 
storlek och interiör samt bokbestånd. Biblioteket låg lite avsides i ett hörn av skolan. 
Vår uppfattning var att lokalen kändes ljus och öppen. Teckningar som elever gjort 
fanns på olika ställen och utgjorde ett intressant avbrott på de ganska slitna väggarna. 
Det fanns även figurer målade direkt på väggen. Skolbibliotekarien hade ett eget 
arbetsrum, som var placerat i mitten av bibliotekslokalen. Elever kom och gick när vi 
var där och stämningen kändes god och skolbibliotekarien tog sig tid att lyssna på alla. 
Från taket hängde skyltar som visade olika genrer eller specialböcker, som t.ex. Länder 
i fickformat .  
 
Biblioteket var inte påkostat, det fanns mycket att göra, som t.ex. renovering av lokalen 
och inköp av facklitteratur. Trots detta uppskattade skolbibliotekarien sin arbetsplats 
och känslan av att själv bestämma mycket av verksamheten bidrog till detta. Kontakten 
med lärarna var en del av vardagen och dessutom ingick skolbibliotekarien i ett 
arbetslag, vilket hon tyckte var viktigt. Skolbibliotekariens arbete kan kännas extra 
ensamt, då man ofta är ensam ansvarig för verksamheten i skolbiblioteket.   
 

6.7 Delstudie 
 
En skriftlig intervju via e-post, utfördes med en annan engagerad skolbibliotekarie med 
liknade arbetssituation som vår informant har, men från en annan skola i en annan 
kommun. Denna skolbibliotekarie svarade tydligt och utförligt och gav oss feedback på 
intervjufrågornas utformning. Denna intervju gav oss en del nya infallsvinklar och det 
resulterade i att vi delade upp frågorna i teman och förändrade dem till viss del. Det gav 
oss också en förståelse för hur en intervju i skriftlig form kan genomföras och vikten av 
att vara mycket tydlig i frågorna. De två muntliga intervjuerna var också av stor vikt då 
de gav oss inspiration till fortsatt arbete. Bekantskapskretsen har även tillfrågats för att 
ge sin tolkning av frågorna främst för att kunna avgöra om missförstånd kan ske. 
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7. DELSTUDIE 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för delstudien, som föregick vår undersökning 
och som utgör underlag för den slutliga utformningen av våra intervjufrågor. Det 
innebär att intervjufrågorna använda i delstudien inte är exakt de frågor som vi använde 
i huvudstudien. Genom delstudien mognade också våra teman fram. Vi förändrade även 
vår intervjumetod från muntliga intervjuer till skriftliga intervjuer. I delstudien använde 
vi båda dessa metoder. Vi valde den skriftliga då den utföll väl. Åsikterna ges en 
övergripande sammanfattning under tydliga rubriker. Skolbibliotekarien i vår 
undersökta skola, Vera, omnämns  redan i delstudien. Resultatet av delstudien gav oss en 
vidare inblick i villkoren för samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie. Vi har valt 
att redovisa dessa tre intervjuer då vi anser att de ger ett bidrag till vår studie. 
 

7.1 Presentation av informanterna i delstudien 
 
Följande personer ingår i vår delstudie, som tidigare nämnts är namnen fiktiva men 
övrig information är överensstämmande med verkligheten.  
 
ANNA - Skolbibliotekarie 
Född i slutet av 1950-talet 
Hon har en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap.  
Har arbetat 15 år på en annan skola än den undersökta.  
 
NIKOLAJ - Slöjdlärare  
Född i slutet av 1940-talet 
Han är utbildad lärare. 
Har arbetat 12 år på skolan. 
 
ALEXANDER – Svenska/Idrott 
Född i början av 1970-talet 
Han har gått grundskolelärarutbildningen 1-7. 
Har arbetat sex år på skolan. 

7.1.1 Samarbete 
 
Anna ser att lärare och skolbibliotekarie kompletterar varandra. Hon ber dem om hjälp 
när hon behöver sprida information och lärarna ber henne om hjälp vid inköp av 
klassuppsättningar. Samarbete sker ofta genom informella kontakter, d.v.s. lärarna 
kommer till henne och diskuterar något de vill ha hjälp med och vice versa. Annas skola 
saknar biblioteksråd eller liknande för personalen och de har inte heller något skrivet 
styrdokument.  
 
Anna är inte särskilt delaktig i lärarnas dagliga planering. Hon ser gärna att hon hade 
fått vara med ännu mer i lärarnas planering, så att hon vet vad som är på gång. Men som 
så ofta är det en fråga om tid. Lärarna vet var hon finns om de behöver henne, t.ex. för 
att ge förslag på böcker att köpa in. Samarbetet, som Anna upplever det, innebär att hon 
finns i biblioteket och hjälper eleverna och att hon kommer till klassen för att 
introducera ett nytt ämnesområde, eller ge tips på klassuppsättningar.  
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En skolbibliotekarie måste vara lyhörd och våga lyssna och lägga sig i och erbjuda sin 
hjälp när lärarna planerar något. Därför anser Anna att det är viktigt att man syns och 
hörs som bibliotekarie och inte gömmer sig inne i sitt bibliotek. Det viktiga samtalet 
mellan lärare och skolbibliotekarie är en förutsättning för att kunna ge rätt service. Om 
biblioteket skall vara en resurs, måste lärarna veta vad eleverna kan få hjälp med och 
vad de gör på biblioteket. Skolbibliotekarien måste därför veta t.ex. om någon elev har 
läs- och skrivsvårigheter. Framförhållning är ett ledord. Anna vill att läraren i god tid 
talar om för henne att klassen skall jobba med ett särskilt område, så att hon hinner 
samla på sig material. Efteråt önskar hon sig lite mer feedback på sitt arbete, lite mer 
uppföljning. Var det rätt böcker hon plockade ihop? 
 
Anna menar att lärarna förlitar sig alltför mycket på att biblioteket har lösningen på alla 
frågor och skickar eleverna dit utan att veta om de kan hitta någon information. Om det 
då inte finns något går eleverna från biblioteket och tycker att de inte fått någon hjälp!  
 
Mycket verkar bero på hur bibliotekarien agerar för hur lärarna uppfattar biblioteket. 
Nikolaj är också övertygad om att en bra skolbibliotekarie kan skapa en förutsättning 
för ett bra samarbete. Men är det däremot ett dåligt bibliotek och en dålig bibliotekarie, 
så finns det ingen anledning att gå dit. Allt det där hänger ihop, menar han. 
 
Hans elever använder biblioteket för att få inspiration eller kunskap om hur t.ex. en 
fågelholk kan se ut. Då letar de information på skolbiblioteket på egen hand eller med 
skolbibliotekarien Veras hjälp. Något direkt samarbete mellan honom och Vera finns 
dock inte, men han betonar att han använder biblioteket. 
 
Alexander anser att Vera och han samarbetar mycket, men någon planering tillsammans 
har de inte. Han brukar informera henne om vad de sysslar med, så att hon vet när 
eleverna kommer till henne. Då kan hon hjälpa till med att plocka fram information och 
litteratur. Han har mycket stor nytta av skolbiblioteket. Servicen är hög, både när det 
gäller databaser, datorer, litteratur och tidningar. För egen del så får han hjälp med 
referenslitteratur till studier. 
 
Angående mötet med skolbibliotekarien så sammanfattar Alexander: ” … det finns inga 
problem egentligen, utan det finns bara lösningar.” 
 
Han fortsätter: 
 

… i dessa tider när det inte satsas så mycket pengar på biblioteksverksamheten, så 
är det jättebra att ha en bibliotekarie som kan arbeta det lilla man har till max, så att 
säga, och vända och vrida på saker och ting så att man får ut max av verksamheten. 
Och det gör hon verkligen. Det är jättebra. 

 
Det borde vara så att aktiv medverkan i biblioteksrådet, stärker inställningen för att 
skapa och bibehålla ett bra skolbibliotek. Alexander känner att han får en annan insyn 
genom sin medverkan i biblioteksrådet och kan därmed påverka ännu mer än om han 
inte varit engagerad.  
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Vilken roll spelar skolledaren för skolbiblioteket? 
 
Enligt Anna uppmuntras samarbete, men hon anser att skolledningen kanske inte alltid 
vet hur samarbetet ser ut och vad hon kan hjälpa till med. Inser lärarna vilken resurs hon 
egentligen är? Hon ansvarar själv för hela biblioteksverksamheten, från att köpa in 
böcker till att sätta upp dem på hyllan och se till att de lånas ut. Arbetet handlar framför 
allt om lässtimulering och att öka elevernas informationskompetens. En förändring, som 
ökat Annas pedagogiska roll, är att hon gått från att själv plocka ihop en låda till läraren, 
till att tillsammans med eleverna välja material. På detta sätt är hon mer delaktig i hela 
processen. Hon känner också att hon ibland fungerar som polis, socialkurator och 
medmänniska. Det är ett omväxlande jobb, där hon dock hävdar att hennes pedagogiska 
roll är den viktigaste. Pedagogik ingick dock inte under hennes utbildning, men 
pedagogiska metoder är aldrig fel att lära sig tycker Anna, som också ser att arbetet 
hade varit betjänt av lite barn- och ungdomspsykologi. 

 
Nikolaj uttrycker sin åsikt rakt på sak: 
 

Ja, alltså … dom fem, sex bibliotekarier som jag har sett på skolan har aldrig haft 
nåt stöd utav skolledningen, för dom har varit kassa, va. Dom har inte varit … dom 
har inte stått upp i sin yrkesroll. Dom har varit på väg nån annanstans och bara 
klagat på sånt som inte kostar pengar. Sagt till dom att dom skriker för mycket, 
eller käkar där inne eller gastar eller slåss eller välter omkull sakerna där ... Men 
det gör inte Vera [vår anm.], det är snyggt och prydligt ändå utan att nån skriker. 
Så att hon har en auktoritet, så att hon kan nog utifrån dom förutsättningar som 
finns sno åt sig en större del av kakan. För hon vet vad hon ska ha pengarna till, 
kan motivera det.  

 
Om man inte har någonting att stå på, ingen idé om vad man som bibliotekarie sysslar 
med, då får man heller inga pengar, menar Nikolaj. Nu finns det någon som vill 
någonting och som kan formulera det.  
 
Alexander: ”Dom säger ju att dom vill satsa på biblioteket, men samtidigt så har dom 
inte mer pengar för det, utan det är hela tiden … man får välja så att säga.”   
 
Han fortsätter: 
 

Jag tycker att det är viktigt att satsa på skolbiblioteket, för att i och med den här 
läroplan som vi har nu, så bygger den på att man ska kunna söka information på 
egen hand och tillsammans med handledare och lärare. Så att det är väldigt viktigt 
att man bygger upp verksamheten kring det här så att det fungerar. Tycker jag. Det 
får gärna vara mitt i, alltså biblioteket får gärna ligga mitt i skolan så att säga och 
vara en mittpunkt, tycker jag. 

 
En skolledning som inte betraktar skolbiblioteket som den viktiga resurs det utgör, kan 
begå ett allvarligt misstag och tar inte hänsyn till de olika styrdokumenten, som tidigare 
redovisats.  
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Vad utmärker ett bra skolbibliotek? 
 
Den viktigaste aspekten är att det är öppet och bemannat, av fackutbildad bibliotekarie, 
hela skoldagen, enligt Anna.  Hon anser att det skall finnas gott om arbetsplatser, 
datorer och ett stort utbud facklitteratur samt ett varierat utbud skönlitteratur. Det är 
viktigt att elever och lärare ser biblioteket som ett pedagogiskt rum, inte som ett 
uppehållsrum. Tillgänglighet är viktig och därför bör skolbiblioteket ligga centralt i 
skolan, eleverna skall kunna gå dit ”i strumplästen”.  
 
Skolbibliotekets roll diskuteras annars inte i någon större utsträckning. Anna känner det 
som om man tar kontakt med henne direkt, om det uppstår några bekymmer. När hon 
var ny försökte hon flera gånger få igång diskussioner bland lärarna, hon ville att alla 
skulle känna att skolbiblioteket var ”allas”, men det blev aldrig någon respons. Och med 
ålderns rätt så litar hon nu på att det hon gör faktiskt är bra så länge ingen reagerar. Och 
att biblioteket används så mycket som det gör tar hon som ett gott betyg. Men hon 
önskar ändå att ännu fler hade synpunkter och idéer. 
 
Nikolaj ger ett snabbt svar på hur ett skolbibliotek kan se ut: 

 

Jag tror att det kan se ut hur fan som helst, bara det finns nån idé med det och folk 
där som bemannar det, som vet vad de sysslar med. Vi har inget bra skolbibliotek i 
skolan, det fattas en jäkla massa där. Men vi har en dålig lokal och vi har en jävligt 
bra bibliotekarie. 

 
Alexander tycker inte att bibliotekslokalen är ändamålsenlig, den är för liten för 
elevantalet. Ett skolbibliotek blir oftast en samlingspunkt och därmed blir det lätt 
stökigt. Det är många som måste dela på mycket begränsade resurser på biblioteket. 
Bristen på pengar är dagens verklighet och de pengar som finns går i första hand till 
prenumeration av tidningar, databaser och inköp av böcker. Möblemang och datorer och 
övrigt får komma i andra hand. 
 
Vad kännetecknar en bra skolbibliotekarie? 
 
Skolbibliotekarien måste vara pedagogiskt intresserad så att eleven kan handskas på rätt 
sätt med materialet. Det måste finnas en lyhördhet, då det gäller vilken typ av böcker en 
viss elev behöver. 
 
Vikten av en bra skolbibliotekarie framkommer när Nikolaj säger: 
 

Och det beror ju på den där tjejen som jobbar där, som både vet att hon är bland 
ungar och vet vad ett bibliotek är och är jäkligt serviceinriktad och kan sina saker 
alltså så det lyser om henne och så va och det är … mycket, mycket viktigt alltså. 
Vi har haft en hel räcka med folk där som har varit odugliga. Ja, dom har velat va 
alltså på nåt forskningsbibliotek eller UB eller bland vuxna … eller nån annan va 
… Bara inte på en skola bland 15-åringar va. Det är problemet. 
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Alexander tillägger: 
 

Skolbibliotekarien tycker jag är klockren så att säga, det är … hon är som klippt 
och skuren för det både med elever och biblioteket så att säga. Sen kan man ju 
alltid … jag skulle vilja ha fler tidsskrifter, fler referensböcker. En annan miljö 
skulle jag vilja ha, så att det blir mer av … man måste kombinera det här med 
rastverksamhet och biblioteket, det kommer man inte ifrån att folk är där på 
rasterna och så. Det måste man försöka bygga in i vartannat tycker jag. Hur man nu 
löser det vet jag inte. Nån sorts lösning där man kan ha en del som är lite mer 
uppehålls där man kan ha datorer och sånt som fungerar som chattdatorer eller vad 
det är och så en del där det är mer allvar så att säga, som är mer skolrelaterad då. 

 
Nikolaj vet svaret: ”Ja, alltså, för det första om man är i en skola så måste man ju veta 
vad det är för sorts folk man jobbar med va, lärare och en jäkla massa barn.” 
 
Denna uppfattning sammanfattar klart och tydligt vad en skolbibliotekarie bör tänka på 
redan innan tjänsten tillträds.              
 

7.2 Sammanfattning av delstudien 
 
Vid delstudien visade det sig att samarbete ofta är en informell kontakt och att det sällan 
innebär verkligt samarbete, utan mer servande av material. Samtalet mellan 
skolbibliotekarien och läraren är en förutsättning för att skapa möjligheter till adekvat 
service. Men någon annan gemensam planering finns inte. Tiden anges som en brist i 
sammanhanget.  
 
Att synas och höras för en skolbibliotekarie blir en viktig faktor. Det beror ofta på hur 
skolbibliotekarien uppträder och uppfattas om skolbibliotekets verksamhet skall få en 
positiv stämpel. Biblioteksrådet anges som en viktig källa till insyn i verksamheten. 
 
Skolledningens agerande är ofta avgörande vid tillvaratagandet av de resurser som 
skolbibliotekarien och skolbiblioteket utgör. 
 
Tillgänglighet är nyckelordet för hur ett bra skolbibliotek skall se ut. Men nummer ett är 
hur skolbibliotekarien är i sin yrkesutövning. Personen i fråga bör gilla barn och 
ungdomar. 
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8. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Vi kommer först att kort presentera våra informanter och därefter redovisas och 
analyseras de resultat vi fått fram genom våra kvalitativa intervjuer. Resultaten 
analyseras först efter samarbete i allmänhet, därefter utifrån vår teoretiska utgångspunkt, 
som omfattar: yrke, makt och legitimitet, samt slutligen utifrån övriga faktorer. I kapitel 
nio följer sedan diskussion och slutsatser. 
 

8.1 Presentation av informanterna 
 
Följande personer ingår i vår studie, som tidigare nämnts är namnen fiktiva men övrig 
information är överensstämmande med verkligheten. 
 
VERA – Skolbibliotekarie 
Född i slutet av 1970-talet 
Hon har en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap.  
Har arbetat drygt två år på skolan.  
 
IVAN – SO/Bild 
Född i början av 1970-talet 
Han är utbildad lärare i samhällsorienterade ämnen. 
Har arbetat åtta år på skolan.  
 
BORIS – Ma/NO 
Född i slutet av 1960-talet 
Han är utbildad lärare i matematik och naturorienterade ämnen. 
Har arbetat två år på skolan. 
 
LEO – SO 
Född i mitten av 1960-talet 
Han är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap, religion och historia. 
Har arbetat sex år på skolan. 
 
ANTON – Engelska/Spanska/Slöjd  
Född i slutet av 1950-talet 
Han är utbildad lärare i engelska, spanska och slöjd. 
Har arbetat fyra år på skolan.  
 
KATJA – Tyska/Svenska 
Född i slutet av 1970-talet 
Hon är utbildad gymnasielärare i tyska och svenska. 
Har arbetat tre år på skolan.  
 
NINA – Ma/NO 
Född i slutet av 1950-talet 
Hon är utbildad lärare i matematik och naturorienterade ämnen. 
Har arbetat åtta år på skolan.  
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SONJA – Hem- och konsumentkunskap 
Född i slutet av 1940-talet 
Hon är utbildad hushållslärare. 
Har arbetat 27 år på skolan. 
 
MARIA – Svenska/SO 
Född i slutet av 1940-talet 
Hon är utbildad Fil. mag. + ämneslärarutbildning. 
Har arbetat 26 år på skolan. 
 

8.2 Samarbete i allmänhet 
 
De flesta av våra informanter upplever att de har ett samarbete med skolbibliotekarien 
när hon har bokprat, ger boktips, sammanställer boklådor och bokar in eleverna en viss 
vecka då lärarna introducerar ett speciellt tema. Skolbibliotekarien kan då komma med 
råd till läraren för att underlätta undervisningen. Ofta betraktas det också som samarbete 
när läraren skickar högstadieeleverna till skolbiblioteket för att själva söka information, 
dock utan planerad kontakt mellan läraren och Vera. Enligt Sundstedt och Wärnlund  
(2000) är samarbete ett komplext ord för en komplex företeelse. Lärarna i deras 
undersökning definierade ordet samarbete olika, många menade att samarbete med 
skolbibliotekarien innebar att använda skolbiblioteket, medan samarbete med en annan 
lärare innebar gemensam planering (s. 61). Vissa av våra informanter upplevde likaså 
att de samarbetade när de i själva verket nyttjar skolbibliotekariens service, som ingår 
naturligt i hennes yrkesutövning.  
 
Informanterna uppmanades att beskriva samarbetet och det framkom att det upplevdes 
som samarbete när de lånade rekommenderade böcker och beställde böcker eller när 
skolbibliotekarien hade schemalagd undervisning i informationssökning. Detta 
nyttjande kan naturligtvis vara samarbete, se t.ex. Loertscher (2000), men ingen 
informant beskrev ett djupare eller närmare samarbete som gemensam planering av 
tema. 
 
Enligt Loertschers taxonomi skulle samarbetet sett från skolbibliotekariens perspektiv 
hamna mellan 2-7 av 10 nivåer. Det innebär kort att Vera organiserar skolbibliotekets 
material, tar fram detta material direkt vid förfrågan eller samlar ihop det efter att i god 
tid fått förfrågan från lärarna. Hon samarbetar spontant och informellt med lärarna, 
marknadsför skolbiblioteket och är till viss del på nivå 8 när hon återkommande 
genomför utbildning i informationskompetens och bibliotekskunskap för elever i år 7. 
Från lärarnas perspektiv hamnar samarbetet mellan 2-5 av 8 nivåer. Lärarna lånar från 
skolbiblioteket, använder det som idékälla, använder skolbiblioteket för att söka 
information och ber i förväg om material att använda i undervisningen.  
 
Utifrån Loertschers taxonomi har Montiel-Overall (2005) utformat en modell och enligt 
denna har skolan ett samarbete som endast sträcker sig till coordination och 
cooperation. Det innebär att man gemensamt organiserar verksamheten, samarbetar lite 
närmare utan att ha kommit fram till något gemensamt mål och ibland undervisar de 
tillsammans. För ett effektivt samarbete, collaboration, krävs bland annat shared 
thinking, att man tänker tillsammans och shared planning, gemensam planering. 
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Samarbetet sträcker sig inte till ett djupare samarbete, där man t.ex. använder sig av 
bådas expertis i undervisningen, där det råder jämlikhet vid beslutsfattande, där man 
planerar, utför och utvärderar arbetet tillsammans. 
 
Läraren kan också komma oplanerat med sin klass till biblioteket, fö r att eleverna 
behöver hjälp med sökning av olika slag. Genom mötet i själva biblioteket uppstår 
ibland samtal, som kan leda till att bättre verktyg för just det informationsbehovet kan 
tas fram, till nytta för alla parter. Men eftersom det inte finns någon schemalagd tid 
tillsammans med Vera för att planera samarbete, så finns det inte alltid relevant litteratur 
i skolbiblioteket. Ögland menar att lärare och bibliotekarien måste börja planera 
tillsammans. En förändring av arbetsformer kräver dock en period av anpassning, 
därefter blir den ett naturligt inslag. Vid en gemensam planering kan bibliotekarien vara 
mer förberedd och därmed vidtaga nödvändiga åtgärder inför t.ex. planerade större 
temaarbeten (2002, s. 21).  
 
Informationssökning är däremot det område där planering förekommer. Vera är, som 
tidigare nämnts, inte inblandad i den pedagogiska planeringen och det menar många är 
en brist. Här kommer den klassiska tidsbristen in i bilden, det finns alltså ingen 
budgeterad tid avsatt till planering tillsammans med skolbibliotekarien och inte heller 
mellan kollegor inom och mellan ämnesgrupperna. Troligen så skulle tid i stället kunna 
sparas om lärare och skolbibliotekarie hade en regelrätt planering vilket Sundstedt och 
Wärnlund (2000) menar och också ger förslag på.   
 
Ivan funderar kring samarbete: 
 

Det är skolans allra största problem att de flesta arbetar så individuellt och inte tar 
hjälp av varandra. Det är på många håll vattentäta skott mellan ämnena och det 
skapar ingen helhet i undervisningen. I mitt arbetslag har vi som ambition att 
samarbeta mellan oss lärare i alla möjliga konstellationer när vi anser att det ger en 
större helhet för eleverna för att förstå och lära sig något. Samarbete är inget 
självändamål men ofta ger det mer och vi har ofta beröringspunkter, även om de 
olika ämnena har sina karaktärer men det är inget problem i ett samarbetsområde 
att få med ämnets karaktär och det gemensamma arbetsområdet. Svårigheterna är 
att få skolkulturen att ändras från förmedlingspedagogik till ett undersökande och 
reflekterande arbetssätt.  

 
Ivan vill att det skall finnas en tillit till att eleverna faktiskt kan lära sig på detta nya sätt. 
Det gäller att lyfta fram och bygga på elevens inneboende kvaliteter och kunskaper. Här 
kommer mötet mellan skolbibliotekarien och lärarna in, som en grundläggande väg för 
att nå en utmanande, men framkomlig, väg för eleven. 
 
Folkesson fann inget som tydde på att lärare och skolbibliotekarier ville fördjupa 
samarbetet (2004, s. 80f.). Våra informanter var över lag positivt inställda till att 
samarbeta med Vera och de ville gärna utveckla samarbetet om tid hade avsatts till 
detta. Nästa steg skulle kunna vara att berörda parter fick möjlighet att fundera kring hur 
ett sådant samarbete skulle kunna se ut.  
 
Informanterna verkar inte vara helt missnöjda med rådande ordning, det skulle i så fall 
vara brist på samarbete i skolan som helhet och brist på gemensamma mål- och 
undervisningsmetoder. Folkesson menar att just undervisningsmetoder ligger till grund 
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för den roll skolbiblioteket får på en skola, vilket kan vara orsaken till hur 
samarbetskulturen ser ut, vilket Ivan också poängterar. 
 

8.3 Yrke 
 
Lärare och skolbibliotekarie borde ha samma mål - elevens lärande - trots olika 
kompetens och utbildning. Vera anser att de båda yrkesgrupperna kan komplettera 
varandra, i strävan att uppnå en så bra undervisning som möjligt för eleverna. Hon ser 
samtidigt en risk med att bristen på insyn i och kunskap om respektive kompetens, kan 
bidra till att det uppstår svårigheter i samarbetet. Den effekt som kan uppstå då man tar 
hjälp av varandra kan utebli.  
 
Folkesson (2004) påpekar att skillnader i bakgrund och yrkesidentitet kan innebära 
svårigheter att kommunicera. Det är dock endast Vera som resonerar kring detta och vi 
undrar om det beror på att hon är ensam skolbibliotekarie på skolan. Skillnader upplevs 
kanske ha större betydelse när man är den enda inom en yrkeskategori på en arbetsplats. 
Samtidigt skriver Folkesson att skolbibliotekarier i hennes undersökning kände att deras 
kompetens inte nyttjades fullt ut, vilket skulle kunna bero på svårigheter i att 
kommunicera. Skolledare har oftast en bakgrund som lärare och tillhör därmed den 
”andra yrkeskulturen”, sett från skolbibliotekariens sida, och är kanske därför också 
mindre benägna att förstå skolbibliotekarien. 
 
En skolbibliotekaries uppgift är att ständigt marknadsföra sig själv, sin kompetens och 
verksamhetens innehåll, både mot lärare och mot skolledning. I IFLA/Unescos riktlinjer 
för skolbibliotek (2004), betonas vikten av att skolbibliotekarien skall marknadsföra 
skolbiblioteket genom att framhäva dess förtjänster (s. 16).  
 
På frågan om vikten av olika kompetens och effekten därav, säger Ivan: 
 

… vi kompletterar varandra. Vi är och ska vara proffs på våra olika områden. Det 
är omöjligt för en lärare att ha koll på vilken litteratur som finns inom det egna 
ämnesområdet och i vilken form det finns. Likaså är det omöjligt att ha den bredd 
på hur man söker information, vilka vägar man kan ta. I dag finns det så mycket 
information och vi lärare har ett litet hum om var och hur man gör, men det är där 
bibliotekarien är ett stöd.  

 
Boris tycker att kunskapssynen blir mer nyanserad och kompetensen mer riktad till 
uppdraget, när mötet mellan lärare och skolbibliotekarie sker. Men han anser dock att 
han som lärare i specifika ämnen, av naturliga skäl, har vissa uppsatta mål att nå för just 
dessa och därför ser han extra till sitt område. Anton ser också att lärarna naturligtvis 
har en större, ren ämneskunskap och de har dessutom tränats i pedagogik och metodik, 
som oftast är riktad mot undervisning i de enskilda ämnena. 
 
Många kommenterar också dessa två tydliga kompetenser som de besitter i egenskap av 
lärare. Dels att de är pedagoger och har en roll att kunna handleda och förmedla 
kunskap till eleverna, dels att de har en ämneskompetens. Den kunskap som 
skolbibliotekarien har, är först och främst en medie- och multimediekunskap, men också 
en bredare ämneskunskap. Maria poängterar att skolbibliotekarien har något som lärarna 
saknar och det är kunskap om facklitteratur, framför allt nyutkommen sådan, samt 
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kännedom om skönlitteratur med inriktning på ungdomar. En lärare hinner sällan hålla 
sig uppdaterad inom detta, även om det finns undantag.  
 
Lärarna ger skiftande svar rörande vad som ingår i bibliotekariekompetensen. Nina tror 
att t.ex. kurser i barn- och ungdomsläsning och lite pedagogik, metodik samt en bredare 
ämneskunskap ingår i utbildningen. Det är flera informanter som är säkra på att Vera 
har stor kunskap om litteratur och att det ingått i hennes utbildning. Några anser att 
Vera är en duktig pedagog inom sitt område och bättre än de på att hitta information. En 
del är dock osäkra på om hon har en pedagogisk kompetens, men är överens om hennes 
förmåga att söka information. Flera informanter poängterade dock att en 
skolbibliotekarie saknar formell pedagogisk utbildning.  
 
Till viss del innehåller dock utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 
pedagogik i vissa delkurser. Därigenom uppfylls delvis detta, men en skolbibliotekarie 
bör ändå ha pedagogiska ambitioner och även förmåga, då det gäller att kunna förmedla 
informationssökning till eleverna. Det finns alltid en uppenbar risk att 
bibliotekarierollen enbart blir till en servicefunktion. Tilander och Runevad (2004) 
diskuterar just detta och belyser i sin uppsats skolbibliotekariens yrkesroll ur 
gymnasielärarnas perspektiv. Där ingick bl.a. servitrisrollen, som innebar att 
skolbibliotekarien servade lärarna.  
 
Formellt tillhör Vera ”övrig personal” men hon betraktar sig själv och uppfattar att hon 
blir betraktad av lärare och skolledning som pedagogisk personal. Hon menar att hon 
har ”kommit in i lärarkretsen” och går på samma möten och föreläsningar som lärarna, 
men är på samma gång ändå inte med på lärarnas planeringar. 
 
Vera tror att hon kan tillföra en spetskompetens när det gäller informationssökning och 
informationshantering av olika slag. Lärarna bidrar, som tidigare nämnts, med en 
pedagogisk vinkel, som inte alla bibliotekarie r har formell utbildning i, men som ändå 
är av stor vikt även i den rollen. Därför menar Vera att hon som bibliotekarie har 
mycket att lära av lärarna när det gäller pedagogik och det är viktigt att man verkligen 
nyttjar deras kompetens.  
 
Olika synsätt kan ge en bra grund för vidgad förståelse. Det kan gynna alla inblandade 
att eleverna ses ur olika perspektiv. Alla informanter är också överens om att de olika 
kompetenserna är en fördel. Det är bra att se eleverna ur olika perspektiv och det kan bli 
effekten om utgångspunkten är olika. Nina: ”Ett bibliotek ska skötas av en bibliotekarie  
och undervisning av en lärare. Sedan kan vi gemensamt serva eleverna.” De båda 
yrkeskategorierna kan se saker genom olika synvinklar och många informanter tror att 
detta gör att de kompletterar varandra bra. Skolbibliotekarien kan hjälpa till där läraren 
inte räcker till. Folkesson resonerar om att det finns en symmetri i relationen. De kan 
anses vara jämbördiga, eftersom de båda yrkeskategorierna har en likvärdig utbildning 
och status. Detta är något som kan vara fördelaktigt för samspelet (2004, s. 73). 
 
Den positiva syn på skolbibliotekarien som en insider och en outsider, som van Deusen 
(1996) fann belägg för, tycker vi oss upptäcka i svaret från Anton: ”Vi ser saker med 
lite olika ögon och jag tror att detta gör att vi kompletterar varandra.” I van Deusens 
undersökning var visserligen skolbibliotekarien med på planering och alla möten, men 
lärarna i vår undersökning tycker ändå att skolbibliotekarien kan bidra med en 
kompletterande syn på verksamheten. 
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Leos uppfattning är att det inom grundskolan är viktigt med bredd i kompetensen och 
därför är det bra om all personal kring eleven har pedagogisk utbildning. Mycket av 
elevens behov består i att få hjälp med att bearbeta material utifrån vissa syften. Lärare 
och bibliotekspersonal kan samarbeta i detta, men optimalt vore kanske att de båda har 
en gemensam kompetens i att söka och bearbeta information, menar Leo. Han tycker 
dessutom att pedagogik och metodik är bra ämnen för en bibliotekarie att utbilda sig i, 
likväl som att en lärare behöver mer utbildning i sökkunskap. Gómez och Swenne 
menar att när de olika kulturerna, som lärare och skolbibliotekarier representerar, möts 
kan svårigheter uppstå. En skolbibliotekarie saknar oftast pedagogiskt kunnande. 
Missuppfattningar om varandras roller och kompetenser stör ett effektivt samarbete 
(1996, s. 70).  
 
Hur är Vera delaktig i lärarnas undervisning? 
 
Vera kopplar läraren direkt till sin verksamhet, genom att få dem att lämna en 
terminsplanering till henne. Diskussioner om metoder för lärande är något som ofta ger 
ett givande samtal mellan de båda parterna. Dessa diskussioner förekommer när tillfälle 
ges utan att vara planerade. 
 
I samarbete med SO- och/eller svensklärare har Vera informations- och 
biblioteksundervisning med samtliga 7:or varje hösttermin. Eleverna söker också själva 
upp skolbiblioteket för att söka information till arbeten. Då kan den ansvarige läraren ha 
förvarnat Vera om den ”kommande invasionen” eller så ber lärarna om aktuellt material 
inför arbetet. Möjligheten att gå ut i klasserna och vara behjälplig direkt i 
undervisningen sker sällan, då hon varje gång måste stänga biblioteket för att hon är 
ensam ansvarig.  
 
När vi frågar lärarna om skolbibliotekariens delaktighet i undervisningen, svarar flera 
informanter att hon ger tips till de enskilda lärarna om vad som kan vara av intresse, 
både gammalt och nytt och det är ovärderligt. Det kan handla om att hitta intressanta 
länkar på Internet eller att få fram material genom Skolbibliotekscentralen. Många ser 
fördelarna med servicen till eleverna i form av sökning efter källor och beställning av 
böcker. Hon hjälper till vid teman och lotsar eleverna rätt då eleverna arbetar 
undersökande.  
 
Flera lärare värderar samtalet med skolbibliotekarien högt. Där kan önskemål om 
tidskrifter eller böcker föras fram. Biblioteksrådet ses också som en möjlighet för att få 
insyn i verksamheten, även om många inte utnyttjar den möjligheten. Vera har även 
datorundervisning med inriktning mot informationssökning. Det uppfattas som mycket 
viktigt. 
 
Hur är lärarna delaktiga i skolbibliotekets verksamhet? 
 
Det är genom att diskutera med skolbibliotekarien vid olika tillfällen som gemenskap 
och delaktighet kan skapas, tycker alla lärare som vi intervjuade. När det gäller mer 
formell möjlighet att påverka, så är biblioteksrådet det forum där lärarna har denna 
chans. Det kan handla om diskussioner kring både bibliotekets verksamhet och 
skolbibliotekariens tjänst. I biblioteksrådet finns representanter från alla stadier och alla 
ämnesområden. Meningen är att skolbiblioteket skall fungera som ett verktyg för 
undervisningen. Enligt Vera bestämmer biblioteksrådet tillsammans med henne 
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skolbibliotekets verksamhet, t.ex. när det gäller inköp eller författarbesök. Tyvärr tar 
inte alltid lärarna vara på möjligheten att använda biblioteksrådet, som forum för insyn 
och förändring.  
 
När Leo tänker på delaktighet i verksamheten, så är det som användare av biblioteket 
och den hjälp han får med att hitta böcker och samla ihop boklådor utifrån teman. 
Internetsupport och datasökningar är två andra viktiga bitar som Vera bistår med. Vissa 
lämnar önskemål om bokinköp som har anknytning till deras ämnen.  En del tycker att 
delaktighet kan vara att skicka eleverna att låna böcker vid de tillfällen då detta behövs.  
 

8.4 Makt 
 
Makt kan betraktas som hot eller möjlighet, något positivt eller negativt, beroende på 
vilket perspektiv man intar, resonerar Folkesson (2004, s. 79). 
 
Vi uppfattar makt som ganska brett, som den möjlighet människor har att påverka stort 
och smått.  I svaren på andra frågor kan vi utläsa olika tecken på makt och önskan om 
makt som våra informanter har. 
 
Vera uppfattar sin stora sociala kontakt med eleverna som en maktfaktor, som lärarna 
inte kan påverka och ha makt över. Anton menar att det är Vera som styr och har makt i 
biblioteket. Hon kan t.ex. rekommendera böcker eller låta eleverna använda datorerna. 
Några informanter menar att det är skolbibliotekarien som har makten då det gäller 
skolbibliotekets bokinköp. Själv känner Vera att hon skulle vilja ha mer makt i frågan 
om inköp av läromedel. 
 
Lärarna har egentligen en större makt än de tror, då de kan vara med och påverka 
biblioteksverksamheten, genom engagemang i biblioteksrådet, menar Vera. Nina är en 
av lärarna som också inser att hon inte har någon makt alls över bibliotekets domäner, 
eftersom hon inte är med i biblioteksrådet. Ett annat sätt att utöva viss makt är då att 
lämna inköpsförslag. Den möjlighet till påverkan lärarna har är alltså att deltaga i 
biblioteksrådet, som är det formella forumet för skolbibliotekets utveckling. Men det 
verkar som det informella mötet är viktigare.  
 
Ivan medger att det är han som bestämmer vad eleverna skall arbeta med och därmed 
påverkar han skolbibliotekariens arbete. Han anser sig också ha ett ganska stort 
inflytande då det gäller budgeten. Eftersom han är SO-lärare, upplever han sig som 
beroende av ett fungerande bibliotek. Det blir mycket viktigt för honom att se till att det 
finns pengar till bokinköp och att även få vara delaktig när böckerna köps in. 
Huvudansvaret för bokinköp ligger dock på skolbibliotekarien. Hon har budgetansvar 
och kan därmed bestämma vad som skall köpas in och väga mellan olika intressen. 
Lärarna bestämmer naturligtvis över den egna undervisningen och betygssättning tillhör 
lärarnas helt egna sfär och där har de den yttersta makten. Maria hävdar att Vera har 
makten över skolbibliotekets tider och lokalens utformning. Detta är troligtvis något 
hon skulle önska, men besluten om dylikt fattas ofta högre upp. 
 
Under vårt studiebesök kunde vi notera tecken på att det är Vera som bestämmer i 
skolbiblioteket. Eleverna frågade henne först innan de tog material och hon gav t.ex. 
tillåtelse att använda teknisk utrustning, som kopiatorn. Andra tecken på Veras 
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maktbefogenheter är t.ex. hennes skyltning av böcker som hon är ensam ansvarig för 
och att hon låser dörren när hon går från skolb iblioteket. 
 
Några informanter har tidigare medgivit att Veras kompetens, hennes vetande, består av 
kunskap om media. Det är Vera som har ansvaret för att köpa in litteratur och annan 
media. Lärarna uppger, som nämnts, att de har makt över undervisning och betyg och 
där finns deras kunskap. Detta bidrar därmed till att bekräfta Folkessons tankar om 
vetande och makt. 
 
I intervjuerna kan vi utläsa att det är lärarna som har makten att avgöra om 
skolbiblioteket skall användas eller inte. Oavsett hur aktiv Vera är i sin roll som 
skolbibliotekarie, kan vissa lärare ändå säga att de inte hinner med att ta del av 
bibliotekets utbud. Även om Vera köper in litteratur, organiserar och skyltar i 
skolbiblioteket, avgör lärarna om de vill använda det. Detta har också Limberg kommit 
fram till (2002, s. 45f.). 
 

8.5 Legitimitet 
 
Vi tolkar begreppet legitimitet, i detta fall, som något som berättigar en företeelse att få 
finnas och kosta tid och pengar. 
 
Skolbibliotekets legitimitet,  behövs det och varför? Folkesson skriver att skolledaren 
ger den formella legitimiteten, genom att denne har befogenhet att anställa en utbildad 
bibliotekarie. Bibliotekarien å sin sida har sedan som uppgift att erövra den reella 
legitimiteten, genom att synliggöra sin kompetens i samspelet med lärarna (2004, s. 80). 
För övrigt så regleras skolbibliotekariens verksamhet av styrdokumenten. 
 
Kommunen har budgeterat för ett skolbibliotek och skolledningen har anställt Vera och 
på så sätt gett henne den formella legitimiteten. Det som skolledningen däremot inte har 
insett till fullo, är att det krävs stora resurser för att kunna bedriva en bra verksamhet. 
Med detta menar vi att skolledningen inte fortsatt att ge sin legitimitet till 
skolbiblioteket, eftersom flertalet informanter påpekar skolledningens ointresse. Vera å 
sin sida förstår betydelsen av att synas och att tydliggöra sin yrkesroll gentemot både 
lärare och skolledning. Den reella legitimitetens betydelse har hon fullständigt tagit till 
sig. 
 
Då det gäller verksamhetens utövning, så är det ganska olika om man jämför de äldre 
eleverna med de yngre. För år F-6 fungerar biblioteket främst i ett läsfrämjande syfte. 
Både lärare och elever förser sig med skönlitteratur och är då intresserade av bokprat 
och författarbesök. När år 7-9 besöker biblioteket är det primärt för informationssökning 
och faktainhämtning. Vera menar att i dessa åldrar är efterfrågan på bokprat och annan 
lässtimulerande verksamhet mindre än för de yngre eleverna. Hon säger att hon tror att 
lärarna i svenska känner att de klarar av den delen själva och använder kanske därför 
inte hennes kompetens inom detta område. Högstadieeleverna lånar förvisso 
skönlitteratur, både för egen del och på uppmaning av lärare.  
 
Skolbiblioteket är elevernas arbetsrum, de kan leta information och arbeta i grupp eller 
enskilt. Det fungerar också som uppehållsrum för eleverna, då skolan saknar ett sådant. 
De kan läsa, spela spel eller bara sitta och prata. 
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Ivan använder skolbiblioteket som informationscentral och även som arbetsrum vid 
grupp- och enskilda arbeten. För egen del använder han inte skolbiblioteket, p.g.a. att 
han har tillgång till Internet i sitt arbetsrum och böckerna är sällan de han personligen 
behöver. Katja använder heller inte skolbiblioteket för eget bruk. Bibliotekets 
skönlitterära avdelning är givetvis i första hand anpassat efter elevernas behov. Enligt 
Ivan är skolbiblioteket viktigt i hans planering. Finns materialet inte där för hans elever, 
så försvåras hans planer kring ett visst arbetsområde. Flera av informanterna använder 
skolbiblioteket för att söka lämpliga böcker till ett tema eller få idéer till hur elever kan 
starta upp ett arbete. Det utgör en faktakälla för arbeten och fördjupningsuppgifter samt 
även en inspirationskälla till läsning av skönlitteratur. 
 
Folkesson fann inte eleverna som en komponent i det professionella objektet, utan det 
var snarare att lärare och skolbibliotekarier skulle underlätta för varandra genom att t.ex. 
i god tid önska temalådor. I vår undersökning tycker vi inte att det verkar som om 
eleverna är en faktor som påverkar samarbetet i någon större utsträckning, men de finns 
hela tiden med i informanternas utsagor, som de som skall ha nytta av skolbiblioteket. 
Nina nämnde tidigare att lärarna och Vera gemensamt kan serva eleverna och Maria 
menar att målet med samarbetet är att stimulera eleverna till läsning samt att stötta dem 
i deras kunskapssökande. Detta uppfattar vi som mycket positivt, för liksom Folkesson 
har vi inte funnit ett uttalat intresse av att fördjupa samarbetet. Men om det skulle kunna  
uppfattas av lärare och skolledning att eleverna gagnades av ett samarbete, hade kanske 
motivationen till ett samarbete ökat? 
 
Vad är bra - vad är inte bra? Vad kan göras bättre? 
 
Vera är säker på sin sak: 
 

Jag anser att biblioteket skulle kunna bli mycket bättre med mer resurser; större 
anslag både för medieinköp och för annan verksamhet av olika slag, mer personal 
och bättre lokaler. Som det är nu begränsas man ständigt av bristen på pengar och 
kravet på att alltid vara närvarande i biblioteket. Samtidigt tycker jag att vi har ett 
bra skolbibliotek, trots allt, som används väldigt mycket av både elever och lärare 
och som, hoppas jag, uppfyller de mål vi har satt upp för verksamheten. 

 
Ett skolbibliotek kan troligen alltid bli bättre, det finns alltid något som är bra eller 
mindre bra. Ett modernt skolbibliotek måste ha en uppdelning mellan böcker och 
informationssökning samt plats för läsning och arbete. Här uppfylls inte kraven helt och 
fullt. Biblioteksrummet är litet och inte väl anpassat för sitt ändamål. Katja ser att det 
lätt blir stökigt om det bara blir en samlingsplats i stället för ett bibliotek. Antalet 
datorer är alldeles för litet, det uppgår till 4 fördelat på cirka 420 elever i år 7-9. Det 
finns dock 16 datorer i en datasal, men där befinner sig inte skolbibliotekarien. 
Bokbeståndet är också relativt litet och något gammalt. Ivan erkänner utan omsvep, att 
utan Internet och Skolbibliotekscentralen så hade de inte klarat sig. 
 
Uppdatering av bokbeståndet ses som en viktig faktor för att stimulera elever till 
läsning. Nina säger: 
 

Eleverna behöver läsa, allt skolarbete och alla läxor blir lättare om man är en bra 
läsare. Eftersom många barn i dag inte läser böcker hemma är det extra viktigt att 
ett skolbibliotek känns fräscht med nya böcker som känns angelägna och aktuella 
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för barnen. Internet är en bra källa till kunskap, men ofta överskattad. I många fall 
är en bok bättre, mer vederhäftig och hanterligare för eleverna. Men då måste 
böckerna kännas aktuella. M.a.o. måste ett bibliotek ständigt ”städas” så att 
mossiga böcker tas bort. 

 
Alla anser att skolbiblioteket är viktigt, men att det kan bli bättre utrustat när det gäller 
böcker, tidningar och datorer. Drömmen vore ett stort bibliotek med plats för arbetsbord 
och mer lugn och ro, men då krävs det att ett renodlat uppehållsrum inrättas på annan 
plats. 
 
Det finns också ett allmänt missnöje med öppettider hos flera av lärarna. Många lärare 
hinner inte gå dit, då öppettiderna är begränsade eller för att det är stängt för klassbesök. 
Längre öppettider skulle öka användandet, för den kunniga servicen i form av 
skolbibliotekariens arbete är mycket uppskattad.  
 
Anton konstaterar att: 
 

Biblioteket är en fantastisk tillgång där främst barnen lätt kan hitta både 
skönlitteratur och faktainformation. Dåligt är när det blir fritidsgård av biblioteket 
eftersom detta till stor del hämmar den verksamhet som är bibliotekets 
huvuduppgift. 

 
Generellt är det den uppfattningen som framkommer. Krocken mellan pedagogiskt 
sökande och ett rum att träffa kompisar och koppla av i, uppstår ofta. 
 
Precis som Vera, så anser Maria att mer bemanning i biblioteket vore önskvärt. Då 
skulle mycket kunna förändras till det bättre. Brunnegård och Böhlmark (2004) liksom 
Tilander och Runevad (2004) påtalar att skolbibliotekarien arbetar ensam och att det kan 
medföra ett underläge gentemot lärarna. Vera tycker ändå att hon har kommit in i 
kretsen av lärare, bl.a. då hon som tidigare nämnts ingår i ett arbetslag. Hon ser sig 
själv, och tror även att andra ser henne, som en av pedagogerna. van Deusen (1996) är 
av den åsikten att om man ägnar tid till planeringsmöten på skolan, vilket Vera inte får 
möjlighet att göra, ökar förutsättningarna för att bättre kunna förutse lärarnas behov. 
Genom detta ökar tilliten från lärarnas sida att det material som valts ut är av god 
kvalitet.  
  
Vilken roll har skolbiblioteket på skolan? 
 
Skolbiblioteket skall vara ett verktyg för övrig verksamhet och spela en central roll för 
uppfyllandet av de pedagogiska målen på skolan. Grunden är funktionerna; utlåning och 
informationssökning. Skapandet av ett ökat läsintresse uppfattas som en viktig och 
självklar uppgift som förmedlas via skolbiblioteket.  
 
Alla informanter ser att skolbiblioteket spelar en mycket viktig roll, framför allt för 
skolarbetet, men även som social samlingspunkt. Här kan man sitta och läsa böcker och 
tidskrifter, mejla, chatta och söka på Internet. Eleverna kan också sitta och prata eller 
spela spel. Skolbibliotekarien är en viktig person och Ivan betonar att det är 
betydelsefullt för eleverna att det finns andra vuxna på skolan än lärarna, som eleverna 
kan prata problem med.  
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Diskuteras denna roll på något sätt och i så fall vad diskuteras? 
 
Skolbibliotekarien tycker att hon själv får driva frågan om bibliotekets förträfflighet. 
Själva mål- och handlingsplanen som Vera utformat, har hon fått godkänd av 
skolledaren. Denne har det yttersta ansvaret för de pedagogiska mål- och riktlinjerna 
och det är av yttersta vikt att skolledaren inser skolbibliotekets roll som pedagogiskt 
verktyg. 
 
Leo är också av den åsikten att skolbiblioteket diskuteras alldeles för lite. En del 
personal försöker lyfta fram frågan emellanåt, men möts då av för många resurshinder. 
Men diskussioner finns om hur skolbiblioteket skall användas. Dessa förekommer både 
i arbetslaget och i ledningsgruppen. En del diskussioner handlar om hur skolbiblioteket 
kan användas, men också utvecklas. Ekonomin är en evig stötesten och även utökning 
av skolbibliotekariens tid. Flera av informanterna vill absolut inte att det skall användas 
som fritidsgård. Eftersom skolan inte har så många bra ställen för eleverna i år 7-9, så är 
det dock naturligt att skolbiblioteket blir en social samlingspunkt. Men detta kommer då 
i konflikt med att ett bibliotek skall vara en lugn plats där man kan arbeta, läsa och 
studera. Det har ibland blivit stökigt, men det beror också på att skolan har för många 
elever mot vad den är anpassad för.  
  
Vilken roll spelar skolledaren för skolbiblioteket? 
 
Vera ser det så krasst, att en skolledare har makten att hjälpa eller stjälpa hela 
verksamheten. En rektor kan bestämma att en viss inriktning skall prioriteras, t.ex. 
facklitteratur. I praktiken så styr skolledningen verksamheten, så till vida att det är den 
som anger skolbibliotekets anslag och hur många timmar skolbiblioteket skall 
bemannas. Skolbiblioteket får heller inte finnas till för sin egen skull, utan för att 
komplettera resten av skolans verksamhet. Skolledaren har alltså det ekonomiska 
ansvaret och även ansvaret för en övergripande syn på hur skolbiblioteket kan 
utvecklas. Detta är dock något som skiljer sig mellan olika skolor. Djupt engagerade 
skolledare som ser de resurser, som vilar i ett skolbibliotek med en skolbibliotekarie i 
spetsen, har en möjlighet att skapa något bra och hållbart. Kühne (1993) skriver att 
skolledningens inställning är en avgörande faktor för integrationen av skolbiblioteket i 
skolans verksamhet.  
 
Ivan ser dock verkligheten bakom de fina orden: 
 

Klart att de vet att det är viktigt, men jag har en känsla av att det hamnar ganska 
långt ner på listorna när saker ska prioriteras. Nu har vi fått fungerande datorer i 
biblioteket och en kompetent utbildad skolbibliotekarie, så nu tror jag inte mycket 
händer även om det är viktigt att man utvecklar biblioteket. Speciellt som 
utbildning i dag går ut mycket på informationssökning och att reflektera själv kring 
den informationen. Här har biblioteket en central plats. Vet inte hur mycket de vill 
se den kopplingen! 

 
Skolledaren har på den undersökta skolan ingen större betydelse eller ingen betydelse 
alls, så lyder den hårda domen från en del lärare. Skolledningen uppfattas av flera 
informanter som relativt svag. Den ser inte skolbibliotekets möjligheter och ger därmed 
för lite resurser. Bergvall och Edenholm (2000) menar att det kan bero på skolledares 
brist på kunskaper om skolbiblioteket och det undersökande arbetssättet. Sammantaget 
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framkom det i litteraturen att skolledaren är mycket viktig för att skolbiblioteket skall 
utvecklas och integreras i skolans verksamhet.  
 
Maria anser att manöverutrymmet är mycket litet för skolledaren, då budgeten är 
ansträngd. Många ser att själva skolbibliotekarien är bra, men att hon inte ges de 
förutsättningar som hon borde få, med tanke på hennes utbildning och kapacitet. Skolan 
är fånge i stela strukturer och organisationen är oflexibel. Det finns många av lärarna 
som arbetar med en modern undervisning. Den innebär att eleven får använda ett 
undersökande arbetssätt som inkluderar ett stort nyttjande av skolbiblioteket. Denna 
undervisning genomsyrar dock ännu inte hela skolan. 
 
Hur arbetar skolbibliotekarien för att nå ut med skolbibliotekets möjligheter? 
 
Då både tid och budget tillhör bristvaror för Vera så måste hon vara uppfinningsrik. 
Eleverna använder skolbiblioteket mycket och behöver inte uppmuntras på något 
speciellt sätt. Vera koncentrerar sig i huvudsak på lärarna i detta avseende. De måste 
inse skolbibliotekets möjligheter för sin undervisning och därför ser Vera till att hon lär 
känna dem och bli en av dem. Hon har t.ex. ett litet personalbibliotek, med 
pocketböcker precis vid kaffeautomaten. För lärarna finns också jul- och 
sommarlovsboken, där belöningen blir en pocketbok om ett visst antal ungdomsböcker 
blir lästa. I skolans informationsblad tipsar hon om t.ex. webbsidor. Dessutom har Vera 
utformat skolans hemsida på ett informativt sätt. Hon sammanfattar sina insatser för 
skolbiblioteket med orden: ”Allt för att synas och för att poängtera bredden i yrket; det 
är så mycket jag kan hjälpa lärarna med!”  
 
Hur får lärarna reda på vad skolbiblioteket kan erbjuda? 
 
Samtliga informanter betonar att bara genom att prata med skolbibliotekarien, så blir 
man snabbt uppdaterad. Det finns även information på hemsidan att tillgå. 
Skolbibliotekarien är med på varje veckas morgonmöte och har möjlighet att därmed 
informera alla om vad som händer och vad de bör tänka på. Dessutom finns information 
i veckoutskicket och på en anslagstavla i skolbiblioteket. Boksnurror får heller inte 
underskattas, de kommer snabbt i blickfånget. 
 
Vera kommer i mån av tid till lektioner om lärarna ber henne, t.ex. för att prata böcker. 
Hon kan också boka in tid och erbjuda en enskild klass den möjligheten att vara helt 
ostörda i skolbiblioteket.  
 
Visionen av ett riktigt bra skolbibliotek 
 
Alla vill att skolbiblioteket skall få helt andra resurser än i dag och mer ändamålsenliga 
lokaler. De tycker att biblioteket skall vara navet i skolan, vackert och vilsamt. En lugn 
och harmonisk miljö där elever och även lärare har möjlighet att få rekreation genom 
läsning och datoranvändning. Samtidigt vill några se det som en plats där allt händer, 
som t.ex. utställningar, arbete, studier, läsning och sociala aktiviteter. Där kan finnas 
både ett öppet rum för bland annat spel och fler datorer samt en tyst avdelning för 
läsning och grupparbeten. Boris önskar att presentationshjälpmedel och även interaktiva 
läromedel skall finnas för utlåning. Snabbare beställningsservice för material som inte 
finns på plats ses som en viktig faktor. Många nya och bra böcker efterfrågas. 
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Skolbiblioteket skall ge undervisningen en extra dimension och det skall finnas 
möjligheter att ge eleverna stöd när de så behöver, anser Anton. 
 
Vera har även en vision om att alla datorer, som nu finns i en datasal, skall samlas i 
biblioteket och där kan hon som informationsspecialist vara med och styra upp och 
utveckla elevernas informationssökning. I dag sker mycket av informationshämtningen i 
datasalen utan henne. Hon menar att hon med sin spetskompetens inom detta område, 
borde få möjlighet att ta fullt ansvar för informationssökningsprocessen.  
 

8.6 Övriga faktorer 
 
Många lärare på skolan praktiserar ett undersökande arbetssätt, vilket innebär att låta 
eleverna arbeta med områden i respektive ämne där de utgår från ett större område. 
Detta område bryts sedan ner till ett mer avgränsat område och därefter görs 
problematiserande frågeställningar, som eleverna sedan skall besvara med hjälp av fakta 
som de letar fram. Frågorna syftar till att ställa upp målinriktade tankekedjor. Det finns 
möjlighet att ställa upp hypoteser för att sedan själv ta reda på hur de kan bekräftas eller 
dementeras eller omformuleras. Sedan redovisas resultatet skriftligt eller muntligt. 
 
Ivan förklarar mer ingående: 
 

Ta etik som exempel, här får de en grundläggande undervisning av vad etik är och 
hur man på olika sätt kan se på etiska frågor. Därefter får de fundera kring vad som 
kan vara en etisk fråga och välja ett område, som inte är alltför stort, som de tycker 
är intressant och som de vill arbeta med. Därefter formulerar de sin frågeställning 
och efter det börjar de söka litteratur som de behöver ha för att besvara sin 
frågeställning. De skriver en bakgrund, gör en analys och gör en sammanfattande 
slutsats. Allt utifrån sin egen frågeställning. Sedan skriver de en inledning och gör 
sin litteraturlista. I nian bör de flesta klara av detta, men långt ifrån alla, och många 
gör mycket avancerade arbeten. Vi vill också att de som vill komma lite längre ska 
ha en källkritisk diskussion där de resonerar kring sin litteratur. Gärna att de ser 
vinklingar och kopplingar till de olika ämnesområdena i SO, Historia/ 
Samhällskunskap/Geografi/Religion. 

 

Detta kräver många källor och även källkritik. Eleverna måste redovisa de nödvändiga 
fakta som efterfrågas, de får inte skriva av det de råkat hitta. Eleverna tvingas därmed 
att strukturera, formulera, och tänka själva. Eliasson och Lindö (1999) skriver om det 
undersökande arbetssättet som är ett vetenskapligt förhållningssätt, där eleverna med 
hjälp av olika källor försöker belysa olika kunskapsfrågor. 
 
Denna pedagogiska modell som fokuserar på elevens aktiva deltagande, påverkar det 
framtida samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie. Mer strukturerade och 
planerade möten blir nödvändiga. Det krävs ett utvecklande av skolbiblioteket då det 
gäller informationsinhämtning och mediebestånd.  
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Men alla uppskattar inte denna metod. Anton säger apropå om han använder ett 
undersökande arbetssätt:  
 

Inte i speciellt stor utsträckning. Eftersom jag lä st mina ämnen på universitetet 
känns det som att jag sitter inne med den information som eleverna skall omvandla 
till kunskap och att då gå omvägen via att de själva skall hitta informationen har vi 
inte tid till. 

 
Det finns med andra ord flera olika kunskapssyner som skall existera sida vid sida.  
Målet är att bibringa eleverna kunskap, men hur det går till är fortfarande beroende på 
de individer eleverna möter, både lärare och skolbibliotekarie. Folkesson (2004) fann att 
skillnader i kunskapssyn var större på stora skolor. På mindre skolor var synen mer 
samstämmig. Då vår skola kan anses som större finner vi överensstämmelse med 
Folkessons studie.  
 
Vi kan se att de lärare som säger sig arbeta undersökande i stor utsträckning, 6 av 8, 
använder skolbiblioteket i undervisningen på fler sätt. De uttrycker fördelen med att 
finna flera olika källor, att eleverna kan diskutera källkritik med skolbibliotekarien och 
lära sig informationssökning där. En informant, Sonja, menar att skolbiblioteket bidrar 
med ”ytterligare infallsvinklar”. 
 
Limberg (2002) drog slutsatsen, utifrån två magisteruppsatser, att ämnestillhörighet inte 
påverkar användningen av skolbiblioteket. Om man använder skolbiblioteket eller inte 
torde dock påverka samarbetet. De ämnen som ställdes mot varandra var 
samhällskunskap och naturkunskap.  
 
I ovanstående citat hävdar Anton att han lärt sig sitt ämne på universitetet och inte 
behöver eller hinner arbeta undersökande. Han är lärare i spanska, engelska och slöjd. 
En annan informant, Ivan, säger att eftersom han är SO-lärare har han stor nytta av 
skolbiblioteket. Vera har undervisning i informationssökning för 7:or varje höst. Detta 
gör hon tillsammans med SO- och svensklärare. Det är kanske mer givet att arbeta 
undersökande i vissa ämnen där fakta kan ställas mot varandra, även om skolbiblioteket 
också kan användas i språkundervisning. Skillnader i ämnestillhörighet kan vårt 
begränsade material inte påvisa, men ett påbörjat och återkommande samarbete kan 
antagligen ge mersmak och underlätta ett fortsatt samarbete. 
 
Ivan påpekar att han får kännedom om skolbibliotekets resurser genom att 
skolbibliotekarien ingår i hans arbetslag. Det innebär att skolbibliotekarien har en 
närmare kontakt med vissa lärare, de som ingår i hennes arbetslag. Detta fick vi veta 
utan att vi ställde en fråga om det och frågan är då hur detta påverkar samarbetet med 
dessa lärare gentemot de andra? Denna frågeställning har vi inte haft möjlighet att 
fördjupa oss i. Men ju närmare kontakt man har med någon, desto bättre förutsättningar 
borde finnas för ett gott samarbete. 
 
Något som vi nämnt är det faktum att Vera arbetar ensam, vilket gör att hon har svårt att 
lämna bibliotekslokalen och deltaga i eller observera undervisningen. Detta är en faktor 
som skulle kunna sortera under det Kühne (1993) kallar fysiska faktorer. Det råder brist 
på datorer i skolbiblioteket, vilket gör att lärare oftare använder de datorer som finns 
samlade i ett angränsande klassrum för undervisning i informationssökning, något som 
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egentligen är Veras specialområde. Hon kan dessvärre inte deltaga eftersom hon är 
ensam ansvarig för skolbiblioteket.  
 
En annan specifik faktor är att det inte finns tillräckligt med uppehållsrum på skolan 
vilket gör att eleverna använder skolbiblioteket till detta med resultat att det lätt kan bli 
stökigt.  
 
Brist på tid är en faktor som återkommer i litteraturen (Sundstedt & Wärnlund 2000, 
Limberg et al. 2002, Kuhlthau 2004), och i vår undersökning påtalas också tidsbristen 
men det är framför allt brist på resurser, som återkommer som en hindrande faktor. Det 
förra kan naturligtvis bero på det senare, finns det resurser till personal är det troligt att 
tid kan frigöras för planering. I fråga om tid skriver våra informanter att det inte finns 
tid avsatt till samarbete med skolb ibliotekarien. Det finns heller inte tid att samarbeta 
med andra lärare. Det skulle kanske gå att avsätta tid? Nina menar att man alltid kan:      
” … mötas och prata om det man vill och behöver.” Detta låter ganska lättsamt och 
praktiskt, men det är kanske inte alla lärare som gör så om det inte är schemalagt? 
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9. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Nedan följer en diskussion om vad som framkommit i resultat- och analysavsnittet samt 
våra slutsatser. Vi beaktar även resultaten från den delstudie som föregick vår 
undersökning. De svar som framkom i delstudien är intressanta och vi anser att de ger 
ytterligare en infallsvinkel till hur samarbete kan uppfattas.    
 
Vad innebär samarbete för våra informanter? Vi har frågat kring samarbete och vad som 
kan utläsas? Vi menar mer än att befinna sig på samma arbetsplats. Vad vill lärarna? I 
vår undersökning verkar lärarna vara nöjda med ”sin” skolbibliotekarie. De får den 
hjälp de frågar efter. Men är detta ett verkligt samarbete eller är det mer ensidig service 
från skolbibliotekariens sida? Det framkom att Vera verkligen anstränger sig för att nå 
ut till lärarna och möta de krav och önskningar de har. Hon efterlyser mer engagemang 
från lärarnas sida och vill att de skall vara med i biblioteksrådet där man kan ha ett visst 
inflytande. Vi vet dock inte exakt hur biblioteksrådets agenda ser ut, mer än att man 
tillsammans kan bestämma inköp och författarbesök. Vi har förstått att insynen i och 
påverkan på skolbiblioteket ökar för de lärare som är aktiva i biblioteksrådet, men vi vet 
inte om det t.ex. diskuteras samarbete på något sätt eller om det bara handlar om inköp 
och liknande. Det kanske rör sig om insyn i skolbiblioteket för lärarnas del, men inte 
insyn i undervisningen för skolbibliotekariens del?  
 
Vi har funnit att de manliga informanterna svarade något mer utförligt än de kvinnliga 
totalt sett. Svaren från skolbibliotekarien är dock mycket reflekterande och de har 
utgjort en bra grund för vår undersökning. Svaren tyder på att Vera verkligen ansträngt 
sig för att ge en så klar bild som möjligt av sin arbetssituation.  
 
Vi har också funderat på om vi har fått diplomatiska svar av lärarna, givna med hänsyn 
till skolbibliotekarien. Skolbibliotekarien står ensam i den här uppsatsen gentemot 
lärarna  som är flera till antalet. Vi tror dock inte att våra frågor har varit inriktade på att 
bedöma skolbibliotekarien, utan det är hur samarbetet i den specifika kontexten 
uppfattas som är i fokus.  
 

9.1 Metoddiskussion 
 
Var våra frågor för snäva? 
Våra frågor hade sin utgångspunkt i Folkessons tre dimensioner: yrke, makt och 
legitimitet, som utgår från samspelet mellan lärare och bibliotekarie. Målet var att få 
fram tydliga svar på samarbetsaspekten. Det fick vi också, i de flesta fall. Möjligen 
kunde vi ha haft fler följdfrågor då vissa informanter gav mycket korta svar, som 
troligen kunde ha utvecklats vid en traditionell intervju. 
 
Kunde vi ha valt en annan metod? 
Vår metod har sina begränsningar. Den skriftliga intervjuformen utesluter möjligheten 
att studera kroppsspråk och kunna göra spontana tillägg till frågorna och svaren. I vårt 
fall var vi dock intresserade av tydliga och genomtänkta svar på konkreta frågor. 
Dessutom ansåg vi att för vår undersökning var det inte nödvändigt att de personliga 
särdragen betonades för varje informant. Metoden passade också lärarna bra, eftersom 
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de kunde disponera tiden bättre genom e-postintervjuer. I skolbibliotekariens fall så 
fungerade e-postintervjuerna precis så som vi hade önskat. 
 

9.2 Samarbete i allmänhet 
 
I vår undersökning framkom många faktorer som påverkar samarbetet som t.ex. 
skolledningens inställning, undervisningsmetodik och praktiska förutsättningar. Vi har 
valt att använda oss av resultaten från våra intervjufrågor rörande dessa faktorer, även 
om de inte direkt anknyter till Folkessons dimensioner. Dessa faktorer spelar dock ofta 
en större roll än vad de förefaller göra. 
 
Flera av våra informanter anser att de samarbetar med skolbibliotekarien då de 
egentligen bara använder sig av hennes tjänster. I delstudien framkom att Nikolaj var 
medveten om skillnaden, han sade sig använda sig av skolbiblioteket men samarbetade 
inte med skolbibliotekarien, medan Alexander sade sig samarbeta med henne men hon 
var t.ex. inte med på hans planering, utan han informerade henne om vad som hände i 
klassen och hon tog fram material. Det samarbete som förekommer på vår undersökta 
högstadieskola ligger enbart på de lägre nivåerna enligt Loertschers (2000) taxonomi.  
 
Vi har insett att Vera arbetar mycket aktivt för att förmedla skolbibliotekets utbud. Hon 
marknadsför sin verksamhet på olika sätt och inser vikten av att ha en bra daglig kontakt 
med lärarna. Det är ju trots allt detta som utgör grunden för att få ett levande och 
expansivt skolbibliotek. Genom mötet dem emellan uppstår idéer och önskemål, som 
kan utveckla skolbiblioteket och därmed bidra till ett rum för kunskap och inspiration, 
för både lärare och elever. 
  

9.3 Yrke 
 
De flesta informanter är överens om att alla elever i Sverige bör få tillgång till 
likvärdiga möjligheter när det gäller informationssökning och uppdatering av aktuell 
litteratur. Detta går via läraren och skolbibliotekarien: ”Ett udda par som bör dra jämnt.” 
De har olika utbildningar och verkar i olika arbetssituationer, men båda har elevens 
bästa för ögonen och måste därmed komma överens. Folkesson skriver om att det är två 
olika kulturer som möts. Det kan, beroende på sammanhanget, leda till både 
kulturkrockar och kulturmöten. Risken finns att skillnader betonas i stället för likheter. 
Det blir ett ”vi- och dom-tänkande” (2004, s. 78f.). Alla lärarna och skolledningen på 
den undersökta skolan borde inse vilken förmån det är med en person som kan erbjuda 
en kompetens, som både underlättar och berikar för alla inblandade.   
 
Informanterna verkar vara positivt inställda till att parterna har olika yrken och därmed 
olika kompetens. De olika kompetenserna verkar inte anses som hinder i samarbetet. 
Folkesson menar att då de har en likvärdig utbildning och att det råder en formell 
jämlikhet mellan de olika yrkeskategorierna, lärare och fackutbildade skolbibliotekarier, 
borde detta gynna samspelet (ibid., s. 78). 
 
Vikten av en pedagogisk förmåga betonades av flera informanter. Skolbibliotekarien 
Anna, från vår delstudie, medgav att hon har en pedagogisk roll trots brist på sådan 
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utbildning och Vera tror att lärarna ser henne som en av pedagogerna. Hon deltar dock 
inte i den pedagogiska planeringen, utan lärarna lämnar den till henne för att hon skall 
kunna förbereda lämplig litteratur. Vi ställer oss frågan om det är brist på dokumenterad 
pedagogisk kompetens som gör att Vera inte är delaktig i planering och undervisning? 
Att arbeta undersökande är att utgå från eleven och dess intresse/frågor och gå vidare 
därifrån. Det krävs en ämneskunskap för att kunna ställa rätt frågor, men det krävs  
också en förmåga att sätta sig in i en annan människa, att lyssna och ge stöd. Det är en 
kompetens som är svår att lära sig. Ivan menar att skolbibliotekarien måste vara en god 
pedagog inom sitt område, vilket vi tolkar som litteratur- och informationsområdet. 
 
En annan trolig orsak till att Vera inte är med i lärarnas planering kan vara det ojämlika 
antalet. I vår undersökning arbetar en skolbibliotekarie på en skola med ett 50-tal lärare 
och cirka 700 elever. Ett fruktbart samarbete med alla dessa lärare är därför praktiskt 
omöjligt och detta gör kanske att inget samarbete alls uppstår. Skolbibliotekarier, lärare 
och skolledning skall kanske finna modeller där skolbibliotekarien gör ”punktinsatser” i 
vissa klasser/stadier, i stället för ett utslätat deltagande i alla klasser. Vi har under 
studieåren mött skolbibliotekarier som har beskrivit för oss hur de arbetat med positivt 
inställda lärare och hoppats att dessa goda erfarenheter skall sprida sig.  
 
Vårt intryck är att skolbibliotekarien på den undersökta skolan i stort arbetar med 
ovanstående ”punktinsatser”. Hon är delaktig i ett arbetslag och arbetar närmare de 
lärare som är aktiva i biblioteksrådet. En ensam skolbibliotekarie kan inte hinna med 
allt. Om de hade varit ytterligare en skolbibliotekarie, alternativt en biblioteksassistent, 
skulle mycket annat kunnat göras för att ge eleverna ännu mer. Ett återkommande 
problem, som vi nämnt tidigare, är att skolbibliotekarien måste stänga skolbiblioteket 
om hon vill gå ut i klasserna. Det hindrar henne från att deltaga i 
klassrumsverksamheten och se undervisningen mer än mycket sporadiskt. I en 
undersökning gjord av Sundstedt och Wärnlund (2000) menade lärarna att 
skolbibliotekarien inte nödvändigtvis behövde en formell pedagogisk kompetens, men 
att ett intresse för skolvärlden bör finnas. De föreslog att genom att gå bredvid lärare 
kunde skolbibliotekarien tillägna sig praktisk erfarenhet av undervisning.  Det skulle 
kanske också vara möjligt att organisera skolbibliotekets verksamhet, så att gemensam 
planering, deltagande i undervisning och liknande kunde ske. Det skulle möjligen kunna 
ske på bekostnad av skolbibliotekets tillgänglighet, men det skulle kanske gagna 
verksamheten på längre sikt.  
 
Det framkom i delstudien att skolbibliotekariens arbete inte ifrågasätts, vilket hon själv 
skulle önska. Anna menar att det kan tolkas positivt, hälsan tiger still, men det är 
antagligen som Folkesson (2004) skriver, att en utveckling svårligen kan ske om inte 
användare är villiga och ges möjlighet att diskutera skolbiblioteket. Anna påpekar 
vidare att lärarna ibland har för stor tillit till skolbiblioteket och hon menar att detta kan 
utgöra en besvikelse för elever, som förväntar sig att alltid hitta källor som ger svar på 
deras frågor.  
 
En intressant utveckling är att Högskolan på Gotland har startat en kurs i 
skolbiblioteksutveckling för lärare och bibliotekarier. Högskolan i Växjö har också en 
utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap med tyngdpunkt på pedagogik 
och lärande. Det finns dessutom diskussioner om att införa en dubbel utbildning, som 
ger både lärarexamen och magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Då 
finns möjligheten att söka tjänster både som lärare och bibliotekarie. I dag har vissa 
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skolor inte resurser att anställa en bibliotekarie och då får lärare rycka in på 
skolbiblioteket. Det finns en önskan om att alla skolbibliotek skall ha personal som är 
utbildad för ändamålet. Genom den dubbla utbildningen hoppas man att den hierarki-  
och statusskillnad som kan finnas, skall minska eller i bästa fall försvinna. Kritik har 
dock framförts och något beslut är ännu inte fattat (Lytsy 2005, s. 5f.).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att skillnader i yrke och kompetens uppfattas positivt av 
informanterna. Skilda uppfattningar i fråga om t.ex. kunskap och olika ingångar till 
skolämnen kan gagna eleverna. Det framkom olika funderingar kring 
skolbibliotekariens pedagogiska kompetens, även om hon inte har en pedagogisk 
utbildning är hennes roll av pedagogisk art och därmed är intresse för och utbildning i 
pedagogik eftersträvansvärt.  
 
Lärare och skolbibliotekarie arbetar separat och utifrån respektive kompetens. Vera 
menar att det är så mycket hon kan hjälpa lärarna med, vilket kan tolkas som att hon inte 
känner att hennes kompetens används fullt ut. Detta synliggörs också av det faktum att 
viss informationssökning sker i en datasal skild från skolbiblioteket, vilket gör att hon 
inte alltid är ansvarig eller ens delaktig i det område vari hennes kompetens ligger. 
Anna menar att ibland är förväntningarna på skolbiblioteket för höga, vilket också kan 
försvåra ett samarbete. 
 

9.4 Makt 
 
Det finns inslag av makt i alla relationer. Detta spel försiggår ofta i det omedvetna, 
eftersom det sällan öppet erkänns att det finns olika maktbalanser. Lärarna gav inga 
riktigt utförliga svar på denna fråga och några besvarade inte frågan alls. Kan det bero 
på det demokratiska systemet i Sverige att man inte alltid medvetet tänker på vilken 
makt man själv har? Frågan kan också uppfattas som känslig eftersom makt är ett 
omdiskuterat begrepp.  
 
Frågan om makt besvarades endast av två av de fyra kvinnliga lärarna, men samtliga 
manliga lärare hade åsikter i denna fråga. Kan detta tyda på att dessa män ser makt på 
ett mer självklart sätt? Alla som är verksamma i ett yrke har de facto makt i olika 
grader, men detta uppfattas förmodligen inte av alla. Osäkerheten då makt kommer på 
tal kan vara ett uttryck för en viss osäkerhet i den egna yrkesrollen. Frågan om 
skolledarens roll gav också utförligare svar från de manliga informanterna. Även här 
kan det röra sig om oklara uppfattningar om att makt kan vara en möjlighet och att den 
kan förändra villkoren i en verksamhet. Som Folkesson (2004) skriver, kan makt vara 
operationell till sin karaktär. 
 
Ett samarbete förutsätter minst två deltagare som har ett gemensamt mål. Om man tror 
på olika vägar att nå det målet uppstår en konflikt, en maktkamp som kan ligga i vägen 
för att nå målet. Om en part inte ger sig alls utan kräver att få sin vilja igenom och den 
andra parten inte fått bidra till att nå målet, har man inte samarbetat tycker vi. Om man 
däremot har olika åsikter men jämkar samman dem är det ett samarbete. Det är svårt att 
säga vilket som gagnar målet mest, men man kan misstänka att ett samarbete där olika 
parter tillför olika synpunkter, borde i de flesta fall leda till att resultatet blir bättre, än 
om endast en part bestämmer. Utifrån detta resonemang kan en konflikt som ges tid att 
lösas vara bra och utvecklande.  
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Det framkom att skolbibliotekarien och lärarna upplever att de har makt över olika 
områden. Vera har makten i själva skolbiblioteket och till stor del makt över inköp av 
material. Folkesson skriver att i skolbiblioteket är det bibliotekarien som har vetandet 
och makten och på grund av detta kan lärare känna en viss osäkerhet (s. 79). Vera anser 
att den sociala kontakt hon har med elever är något som lärarna inte har någon makt 
över. Vi uppfattar det som att Vera uppmuntrar lärarna att få insyn i och möjlighet att 
påverka skolbibliotekets verksamhet. Något även Anna menar att hon försökt 
eftersträva. Vi finner inget som talar för det omvända. 
 
Lärarna har makten över undervisningen och därmed indirekt över skolbiblioteket och 
dess verksamhet. Vi uppfattar inte att det förekommer någon konflikt, våra informanter 
har inte redogjort för någon sådan. Det kan bero på att lärare och skolbibliotekarie  
arbetar ganska separerat och därmed minskar risken för maktkamper.  
 

9.5 Legitimitet 
 
Vi fann följaktligen inget i den lokala skolplanen, den som utarbetats på skolan, som 
visade att skolbiblioteket har en särskild roll. Detta trots att det finns ett bibliotek på 
skolan och som dessutom är bemannat med fackutbildad bibliotekarie. Vad vill skolan 
egentligen med sitt skolbibliotek? Det framkom i vår undersökning att den mål- och 
handlingsplan som finns för skolbiblioteket är utarbetad av skolbibliotekarien på egen 
hand, vilket kan tolkas som att skolledningen litar på denna person eller att de inte tar 
frågan på allvar. Tidigare anställda skolbibliotekarier arbetade utan någon officiell mål-  
och handlingsplan. Skolledningen har inte blivit intervjuad av oss, men vi har utifrån 
våra frågor och svaren på dessa insett att lärare och skolbibliotekarie inte upplever att 
skolledningen tar fullt ansvar för att integrera skolbiblioteket i skolans verksamhet. 
Genom att ha ett skolbibliotek och en fackutbildad skolbibliotekarie har skolledningen 
dock gett formell legitimitet till detta. Men om inte skolbibliotekets verksamhet 
diskuteras på konferenser och om inte resurser ges, så räcker det inte för att integrera 
skolbiblioteket i skolans verksamhet. 
 
Bristen på skolan verkar vara att man inte fullt ut tar tillvara den möjlighet som 
skolbiblioteket ger. Utifrån vårt material kan vi anta att det finns ansvarstagande och 
kunniga lärare och en aktiv, kompetent skolbibliotekarie, men att dessa inte ges 
förutsättningar att samarbeta på ett optimalt sätt. Skolledningen kan också definiera 
maktförhållandet mellan lärare och skolbibliotekarier, utan att kalla det så. Tydliga 
strukturer och klara roller avlastar inblandade personer till viss del från de maktkamper, 
som vi menar kan försiggå i vardagen. Skolledningen är, som vi nämnt, inte intervjuad i 
vår undersökning. Vi hade inte vårt fokus där, men det hade varit ett intressant nästa 
steg att ta. Är skolledningar okunniga om skolbibliotekariers kompetens som Bergvall 
och Edenholm (2000) skriver?  
 
Vi har frågat hur lärarna får kännedom om skolbibliotekets verksamhet. Vera har vad 
hon kallar marknadsföring av skolbiblioteket och hon menar att den är nödvändig. Hon 
inser det viktiga i att visa sin kompetens och vad verksamheten har att erbjuda. Vera har 
t.ex. skrivit en mål- och handlingsplan och ansvarar för ett biblioteksråd. Hon sänder ut 
informationsblad, är med på möten och verkar vara lyhörd och engagerad.  
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Några informanter nämnde den bristande förmåga till pedagogisk ledning som 
skolledningen har, samt ringa förståelse för skolan som helhet. De menade vidare att 
utan dessa båda faktorer sker ingen utveckling. Skolledningen har det pedagogiska 
ansvaret (Lpo 94, s. 9). Det kanske saknas visioner kring hur skolan skall nå de mål som 
läroplanen föreskriver? Skolledningen borde veta vad målen är men det verkar saknas 
reell kraft och vilja till förändring på vår undersökta skola. En förändring som är 
nödvändig om skolan skall utvecklas enligt de nationella styrdokumenten.  
 
Vi uppfattar skolans undervisning som helhet relativt traditionell och menar att behovet 
av ett skolbibliotek som är integrerat i undervisningen, ännu inte är uppenbart. Skolan är 
mer än 50 år gammal och traditioner och arbetsformer är djupt rotade och det kan därför 
vara svårt för skolledningen att driva förändringar. Enligt en av våra informanter så har 
skolan genom alla år legat i topp resultatmässigt i Sverige. Då kan man fråga sig om 
nuvarande arbetssätt ändå ger bra resultat, varför då förändra? Motivet till förändring är 
därför inte uppenbart för alla, eftersom de inte har problem att uppnå målen. Men frågan 
är då om de uppnår rätt mål? Om lärarkåren inte förstår vad läroplanen går ut på, hur 
kan de då bedöma elevernas resultat gentemot de nya målen? Vad är det då de mäter?  
 
När en ny skolbibliotekarie träder in på sin nya arbetsplats, kommer det till stor del an 
på den personens inställning till samarbete hur väl fungerande verksamheten skall bli. 
Genom att från början verka för ett öppet förhållningssätt gentemot både lärare och 
elever och att vara entusiastisk, läggs en bra och nödvändig grund för ett öppet och 
inspirerande skolbibliotek. Enligt Folkesson måste skolbibliotekarien själv erövra denna 
reella legitimitet (2004, s. 80). I samtal, både genom de informella, som sker dagligen 
och de mer formella, som kan gå via möten, skapas kontakter och en närhet mellan 
människor som underlättar det dagliga arbetet. Våra informanter betonade också dessa 
aspekter för en bra grund för ett gott samarbete.  
 
En skolbibliotekarie har stora krav på sig, kanske större än en lärare? Denna person 
skall ensam samarbeta med många lärare, som tillhör en annan yrkeskategori med andra 
arbetsuppgifter, men med samma mål: elevernas kunskapsinhämtning och fostran. En 
av de främsta uppgifter som en skolbibliotekarie har, är att få eleven att veta hur man 
kan få fram det som önskas och hur man kan förhålla sig på ett kritiskt sätt till det som 
finns på nätet. Källkritik får aldrig underskattas har vi förstått genom vår undersökning.  
Veras sätt att bemöta lärarna, t.ex. genom att ofta fråga dem om kommande teman är en 
viktig del för att få insyn i lärarnas planering. Genom att presentera nya böcker eller nya 
medier, skapas också goda relationer och det är ett bra sätt att lära känna elevernas och 
även lärarnas behov och önskemål. Skolbibliotekariens personlighet och inställning till 
sitt yrke är troligen av lika stor vikt som den formella utbildningen. Det gäller att finna 
en balansgång mellan att låta skolan nyttja skolbibliotekarien, utan att utnyttja 
densamma.  
 
Vi har funnit, både i delstudien och i vår undersökning, att lärarna har stor respekt för 
skolbibliotekarien och hennes expertis, något som Montiel-Overall (2005) menade var 
nödvändigt för att kunna samarbeta på ett djupare plan. Vera och lärarna tycks ha goda 
relationer med varandra, så förutsättningarna finns för ett mera utvecklat samarbete. 
 
Lärarna är relativt nöjda med sitt skolbibliotek, men när vi frågar om drömbiblioteket 
svarar många mycket utförligt och de har en stark vision av hur det skulle kunna vara. 
Det kan tolkas som att lärarna känner till verklighetens villkor, skolbiblioteket är bra 
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efter dess förutsättningar, men många inser vad som skulle kunna förbättras, om 
skolledningen tog dessa lärares visioner på allvar. Det är dock ingen av våra informanter 
som anför ett djupare samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie som en ingrediens i 
det optimala skolbiblioteket. Detta trots att informanterna var medvetna om att 
uppsatsen och våra frågor fokuserar på deras uppfattning om samarbete. Vi vet inte vad 
detta beror på, kanske vill vissa egentligen inte samarbeta, eller så är det så stort steg att 
ta; att förändra sitt eget arbetssätt, så att man har svårt att se det som en möjlighet. 
 
Den formella legitimiteten stärks också genom de olika styrdokumenten, vilka vi har 
funnit ge svagt stöd åt skolbiblioteken. Både på nationellt och mer lokalt plan saknas 
oftast tydliga ramar för hur verksamheten bör bedrivas. Dessa poängterar sällan 
personalens bemanning och kompetens och berör heller inget angående samarbete. 
Explicita direktiv angående skolbibliotekens roll hade, med största sannolikhet, förstärkt 
rollen. Unescos dokument är en förebild och borde vara mer än rekommendationer 
menar vi.  
 
Som en sammanfattning kan sägas att skolbibliotekarien arbetar aktivt på olika sätt för 
att erövra och bibehålla den reella legitimiteten. Den formella legitimiteten kommer från 
styrdokument och det faktum att skolbiblioteket finns och får fortsätta sin verksamhet. 
 

9.6 Övriga faktorer 
 
Vi har utformat våra intervjufrågor så att de till stor del handlar om yrke, makt och 
legitimitet, men det har framkommit faktorer som visat sig påverka samarbetet och de är 
ofta invävda i varandra. Kontexten kring möjligheterna att samarbeta är avgörande 
faktorer för att samarbete skall uppstå. 
 
Skolledningen spelar som nämnts en stor roll och den påverkar synen på lärande på 
skolan. Den styr även verksamhetens mål och organiserar verksamheten så att ett 
samarbete blir möjligt. Fysiska faktorer som resurser, tidsbrist och eventuellt 
skolbibliotekets placering och personal, är faktorer som också påverkar samarbetet. 
Eftersom tidsbrist anges som skäl för brist på samarbete, så vore ett sätt att starta ett 
samarbete att visa på tidsvinsten. Om lärare och skolbibliotekarie samplanerar och den 
senare har möjlighet att påverka verksamheten utifrån hans eller hennes kunskap om 
medier och informationskompetens, kan mycket tid vinnas. Det handlar om att hinna 
upptäcka detta. 
 
Montiel-Overall (2005) föreslår att skolbibliotekarien i stället för att planera regelbundet 
med alla lärare, vilket är en omöjlighet för de flesta, planerar med lärare på en högre 
nivå, d.v.s. är delaktig i terminsplaneringar och annan övergripande planering, för att 
kunna ha en riktigt god framförhållning och kanske vara en insider och en outsider likt 
skolbibliotekarien i van Deusens (1996) studie. 
 
En återkommande synpunkt från våra informanter var bristen på uppehållsrum på 
skolan, vilket påverkade skolbiblioteket negativt såtillvida att det ibland blev en stökig 
samlingslokal, snarare än en lugn plats. Detta i sin tur kanske hindrar lärare från att gå 
till skolbiblioteket, då de inte kan få lugn och ro eller kanske måste agera ordningsvakt. 
Det var också det som diskuterades oftast när skolbiblioteket togs upp på möten, vilket 
kanske hindrar andra diskussioner om t.ex. samarbetsformer. 
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En genomgående tendens i svaren från våra informanter, var betoningen på att 
skolbiblioteket skall stimulera till läsning och informationssökning. Vi saknar 
synpunkter på hur kulturen kan integreras i verksamheten. Det kan t.ex. handla om 
utställningar eller författarbesök. Å andra sidan hade vi inte någon specifik fråga om 
kulturen i våra intervjufrågor, även om samarbete också kan ske i gemensamma 
kulturprojekt. 
 
Eleverna är en faktor som vi inte heller berör i vår uppsats, men vi har inte stött på 
elevernas påverkan på samarbetet i litteraturen i någon större utsträckning.  De finns 
naturligtvis med som ett mål för verksamheten, vilket uttalas trots att vi inte frågar efter 
det. 
 
Vi har tidigare diskuterat det undersökande arbetssättet, som har införts i skolans värld 
på senare år och om den förändring i lärarnas arbetssätt som det medfört. Det kan ta tid 
för gamla, erfarna lärare att ändra ett inarbetat och kanske välfungerande arbetssätt och 
prova ett nytt. Särskilt om lärarna upplever sig ha ont om tid, något som vi också fick 
bekräftat när vi skulle börja intervjua. Vad som inte diskuteras i samma utsträckning är 
att detta arbetssätt också påverkar skolbibliotekariens sätt att arbeta. Är det så att man 
går till skolbiblioteket för att få service, för att få hjälp när man har ett problem eller 
behov? Som när man går till tandläkaren eller till affären när man behöver mat? Man 
samarbetar ju inte med mataffären, men man har stor nytta av den och klarar sig dåligt 
utan en bra mataffär. Och man säger inte ifrån förrän något är fel, t.ex. om varorna är 
dåliga.  
 
Det intressanta är att se bibliotekariens roll i en ny skola med en förhållandevis ny 
läroplan. Skolans mål har förändrats från kvantitativ kunskap till kvalitativ kunskap. 
Detta gör att lärarna måste förändra sin undervisning och sin roll som lärare, från 
undervisning till handledning. Vi har uppfattat tendenser i vår undersökning att de yngre 
lärarna generellt sett är mer positiva och engagerade i de tankebanorna kring annorlunda 
undervisningsformer, än de något äldre lärarna som kanske ofta har en i deras tycke 
välfungerande metodik. Värt att notera är att det undersökande arbetssättet ingår i 
dagens lärarutbildning och därför blir det av naturliga skäl att de yngre lärarna är mer 
insatta i detta. Skolan skall i dag kretsa kring den enskilde eleven och dess behov. Det 
är här skolbibliotekariens roll kommer in. En av våra informanter framförde att 
skolbibliotekarien måste vara en del av den pedagogiska personalen på skolorna och 
inte, som i många fall, en av övrig servicepersonal. Om nu läraren eller lärarna i 
arbetslaget planerar vilka mål som skall uppnås, så är det av vikt att skolbibliotekarien 
kommer med i den pedagogiska diskussionen. Bibliotekarien är länken mellan 
pedagogen, vars uppdrag är att lära eleven att lära, och den information som eleven skall 
arbeta med. Informanten betonar att det finns dolda problem av pedagogisk natur, som 
sitter djupt rotade i lärarnas kunskapssyn och denna syn måste förändras för att kunna 
genomföra något nytt: en ny läroplan. Vi anser att även den enskilde skolbibliotekariens 
kunskapssyn har stor betydelse och denna person bör också arbeta med denna. Det är 
först då, med denna förändrade kunskapssyn, som skolbibliotekarien kan få sin nya roll 
i skolan som en del av den pedagogiska personalen.  
 
Biblioteket borde vara skolans informationscentral, enligt nämnda informant. Det finns 
nästan ingen kunskap i dag som enbart går att finna i läroböckerna. De kunskaper som 
mäts är elevens olika förmågor och stoffet är inte alltid givet, fortsätter informanten. 
Många (inte alla) lärare på skolan vill dock arbeta undersökande. Det är kanske så att 
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skolbiblioteket inte är tillräckligt välutrustat för att kunna tillgodose lärare och elever i 
detta avseende? Vi har tidigare kunnat läsa om, att skulle ett undersökande arbetssätt 
praktiseras på skolor, kan skolbiblioteket spela en mer avgörande roll, men om 
skolbiblioteket inte har resurser för att svara mot behovet kommer inte undervisningen 
att fungera. Några informanter har uttalat sig om att det inte alltid finns litteratur som 
motsvarar deras behov och om inte materialet finns på plats blir det problem. Dessa 
uppfattningar tyder på att utvecklingen inom undervisning och skolbibliotek måste gå 
hand i hand.  
 
Det krävs en kraftansträngning för att sätta igång ett samarbete, det kan tyckas mycket 
lättare att klara sig själv och det tar tid innan samarbetet ger utdelning. Vår egen 
erfarenhet säger oss att samarbete tar tid, initialt tar det mycket tid och det dröjer innan 
utdelning ges, men då kan denna bli så mycket större. Skolbibliotekarien bör deltaga i 
lärarnas planering och komma med idéer och förslag på inköp av relevant media. 
Verksamhetens mål är alla lärare och även skolbibliotekarien delaktiga i. Syn på lärande 
verkar vara avgörande för att samarbete skall utvecklas anser en informant, och förutom 
rektorn som anger tonen, kan den enskilde se till att t.ex. fortbilda sig. Även den egna 
inställningen till arbete och samarbete kan man påverka, liksom till viss del sin egen 
personlighet.   
 
Fortfarande förefaller fö rvisso lärare och skolbibliotekarie i vår undersökning, att arbeta 
separerat och traditionellt. Det verkar krävas genomgripande förändringar för att 
åstadkomma nya samarbetsmetoder. Vi tror genom våra intervjuer att det finns en vilja 
från båda parter att utveckla samarbetet. Det kommer an både på skolledning och på 
berörd personal. Hur skall man börja med ett samarbete? Det kanske är så att Vera skall 
vara med på övergripande terminsplaneringar i sitt arbetslag, som bl.a. Montiel-Overall 
(2005) föreslår. Skolbibliotekarien kan påverka större temaarbeten, samla in relevant 
material i god tid och deltaga i undervisningen och därigenom visa på de möjligheter 
som finns för det övriga lärarkollegiet. Det vill säga, skapa goda förutsättningar som 
kanske når andra lärare.  
 
Det är människor som skall samarbeta och alla fungerar olika i olika kontext. Vi 
samarbetar bättre med vissa människor och vi anser att personkemin kan vara avgörande 
för hur en relation fungerar. Det som kanske saknas är en kollega till skolbibliotekarien, 
en person att dela samarbetet med. En person som kanske samarbetar bättre med andra 
personer i lärarkåren? Detta kanske är underlag till fortsatt forskning? Hur fungerar det 
på skolbibliotek där det finns mer än en skolbibliotekarie? Ser samarbetet annorlunda ut 
då? 
 
Övriga faktorer som påverkar samarbetet är alltså skolledningens inställning, tidsbrist, 
fysiska faktorer, i detta fall avsaknad av uppehållsrum och datasalens placering samt 
pedagogiskt arbetssätt. 
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10. SAMMANFATTNING 
 
Vi har gjort en studie i samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier. Att kunna 
samarbeta är nödvändigt i många sammanhang. Hinder och möjligheter förekommer 
ständigt och vi har försökt att tydliggöra hur några av dessa ser ut. Vi ville undersöka 
hur dessa olika yrkeskategorier uppfattar sitt samarbete och försöka se på de faktorer 
som påverkar samarbetet, t.ex. skolledarens roll och användningen av ett undersökande 
arbetssätt. Vi har genomfört intervjuer med åtta lärare och en skolbibliotekarie. Platsen 
är en högstadieskola i en mellanstor svensk stad. För att uppnå vårt syfte har vi följande 
fyra frågeställningar, varav tre grundar sig på Lena Folkessons dimensioner om 
samarbete: yrke, makt och legitimitet.  
 
1. Hur uppfattar lärare och skolbibliotekarie att yrkesdimensionen påverkar 

samarbetet? 
 
2. Hur uppfattar lärare och skolbibliotekarie att maktdimensionen påverkar 

samarbetet? 
 
3. Hur uppfattar lärare och skolbibliotekarie att legitimitetsdimensionen påverkar 
  samarbetet? 
 
4. Framkommer ytterligare något som lärare och skolbibliotekarie uppfattar påverkar 
 samarbetet?  
 
Vår teoretiska utgångspunkt är de dimensioner som Folkesson fann var av central 
betydelse. Dessa dimensioner har vi använt som analysredskap. Vi har även använt oss 
av annan litteratur, som belyser och tydliggör dessa dimensioner utifrån olika 
synvinklar. Resultatet av vår undersökning visar att något djupare samarbete mellan 
lärarna och skolbibliotekarien inte förekom. De möts dock och har nytta av varandra, 
men det existerar ingen regelrätt planering. Skolbibliotekarien är aldrig med på lärarnas 
planering och påverkar inte undervisningen annat än med råd och förslag. Då det gäller 
lärarnas planering av undervisningen så finns heller ingen särskild tid avsatt för detta. 
Skolbibliotekarien är med i ett arbetslag och går på samma möten som lärarna och det 
finns ett biblioteksråd på skolan som vissa lärare är delaktiga i. Det tycks finnas ett visst 
samarbete mellan skolbibliotekarien och lärarna i hennes arbetslag samt med de lärare 
som är med i bib lioteksrådet. Det informella mötet är mycket betydelsefullt för utbyte 
av idéer och information. Dessa improviserade och spontana möten gör att de båda 
grupperna känner att de har ett utbyte av varandra.  
 
Vår metod är av kvalitativ art i form av e-postintervjuer, som har analyserats efter 
teorin. En delstudie föregick undersökningen och den utgjorde grunden för de slutliga 
intervjufrågorna. 
 
Yrke 
Lärarna och skolbibliotekarien anser att de olika yrkeskompetenserna inte är ett hinder i 
samarbetet. Det förefaller som om de uppfattar skillnader i utbildning och kompetens 
som något positivt, det tillför något till eleverna. Från lärarnas sida påtalas emellertid en 
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brist på pedagogisk kompetens hos en skolbibliotekarie, medan skolbibliotekarien tror 
att lärarna uppfattar henne som en av pedagogerna.  
 
Makt 
Lärarna har makt över undervisning och betygssättning. Skolbibliotekarien har makt 
över själva biblioteksrummet och huvudansvar för bokinköp. Lärarna kan få mer makt 
över skolbiblioteket om de är aktiva i biblioteksrådet. Det förekommer att vissa lärare 
inte använder skolbiblioteket, det finns inget som säger att lärarna måste använda 
skolbiblioteket, och detta kan göra skolbibliotekarien underlägsen dem eller snarare 
beroende av lärarna.  
 
Legitimitet 
Den formella legitimiteten uttrycks genom att det finns ett skolbibliotek med en 
fackutbildad skolbibliotekarie. Skolledningen ger resurser till skolbiblioteket i form av 
anslag för medieinköp. Den reella legitimiteten erövrar skolbibliotekarien genom sin 
utåtriktade verksamhet och sin personlighet och hon är mycket medveten om betydelsen 
av detta. 
 
Övriga faktorer 
Kontexten i skolan blir en ram för hur ett samarbete kan gestalta sig. Det som kan 
påverka samarbetet är bl.a. huruvida lärare praktiserar ett undersökande arbetssätt eller 
inte. Troligen blir en närmare kontakt nödvändig om detta används. Skolledningen 
upplevs inte vara fullt medveten om skolbibliotekets förtjänster och verkar inte satsa på 
utveckling av detta, vilket kan innebära att den bristande utvecklingen av verksamheten 
blir ett hinder för samarbete. Fysiska faktorer som brist på datorer i skolbiblioteket och 
avsaknaden av ett uppehållsrum, gör att verksamheten kan bli störd. Det faktum att 
skolbibliotekarien arbetar ensam påverkar hennes deltagande i klassrumsundervisning, 
genom att hon måste vara tillgänglig i skolbiblioteket. Brist på tid anges också som ett 
hinder för samarbete. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till lärarna 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar på Bibliotekshögskolan i Borås. 
Just nu har vi börjat skriva på vår Magisteruppsats, som har fokus på samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarie. Genom intervjuer med lärare och skolbibliotekarie på X-
skolan hoppas vi få fram intressanta vinklingar på just samarbete.  
 
Vi är tacksamma om du tar dig tid att besvara våra frågor och gärna så utförligt som 
möjligt. Alla uppgifter om informanterna kommer att vara konfidentiella.  
 
Vänliga hälsningar  
Malin Molinder & Lena Rodman  
 
Vi börjar med några allmänna frågor: 
 
Hur många år har du arbetat som lärare? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur länge har du arbetat på denna skola? 
 
Som vad? 
 
Kan du kort beskriva skolan? 
 
Lärare och skolbibliotekarie har samma mål - elevens lärande -  
men olika kompetens och utbildning. 
 
Vilka fördelar resp. nackdelar finns det med att lärare och skolbibliotekarie  
har olika kompetens? 
 
Vilken kompetens tror du att du som lärare har men som skolbibliotekarien saknar? 
 
Och tvärtom, vilken kompetens har skolbibliotekarien som inte du har? 
 
På vilket sätt är du delaktig i skolbibliotekets verksamhet? 
 
På vilket sätt är skolbibliotekarien delaktig i din undervisning? 
 
Det finns inslag av makt i alla relationer. 
 
Vad gör du som inte skolbibliotekarien har makt över? 
 
Vad gör skolbibliotekarien som inte du har makt över? 
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Vi är intresserade av hur och till vad du använder skolbiblioteket  
och vad du tycker om det. 
 
Hur använder du skolbiblioteket? Både för din egen del men även för elevernas.  
 
Försök beskriva vad du tycker om skolbiblioteket, vad är bra, vad är mindre bra,  
vad kan göras bättre?  
 
Vilken roll har skolbiblioteket på skolan? 
 
Diskuteras denna roll på något sätt och i så fall vad diskuteras? 
 
Vilken roll spelar skolledaren för skolbiblioteket? 
 
Ge din vision av ett riktigt bra skolbibliotek. 
 
Hur får du reda på vad skolbiblioteket kan erbjuda dig och eleverna? 
 
Angående skolans undervisningskultur.  
 
Praktiserar du ett undersökande arbetssätt?  
 
Beskriv hur detta kan se ut? 
 
Berätta så utförligt du kan om ditt samarbete med skolbibliotekarien. 
Ta stöd i nedanstående frågor. 
 
Hur ser det ut, när och var förekommer det. Vem tar initiativet till samarbete?  
Finns det schemalagd tid? Finns det några svårigheter? Vad kan göras bättre?  
Vad är målet med samarbetet? Vad är ni överens om och vad är ni inte överens om? 
 
Tack för att du tog dig tid att svara! 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till skolbibliotekarien 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar på Bibliotekshögskolan i Borås. 
Just nu har vi börjat skriva på vår Magisteruppsats, som har fokus på samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarie. Genom intervjuer med lärare och skolbibliotekarie på X-
skolan hoppas vi få fram intressanta vinklingar på just samarbete.  
 
Vi är tacksamma om du tar dig tid att besvara våra frågor och gärna så utförligt som 
möjligt. Alla uppgifter om informanterna kommer att vara konfidentiella.  
 
Vänliga hälsningar  
Malin Molinder & Lena Rodman  
 
Vi börjar med några allmänna frågor: 
 
Hur många år har du arbetat som skolbibliotekarie? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur länge har du arbetat på denna skola? 
 
Kan du kort beskriva skolan? 
 
Lärare och skolbibliotekarie har samma mål - elevens lärande - 
men olika kompetens och utbildning. 
 
Vilka fördelar resp. nackdelar finns det med att lärare och skolbibliotekarie  
har olika kompetens? 
 
Vilken kompetens tror du att du som skolbibliotekarie har men som lärarna saknar? 
 
Och tvärtom, vilken kompetens har lärarna som inte du har? 
 
På vilket sätt är du delaktig i lärarnas undervisning? 
 
På vilket sätt är lärarna delaktiga i skolbibliotekets verksamhet? 
 
Det finns inslag av makt i alla relationer. 
 
Vad gör du som inte lärarna har makt över? 
 
Vad gör lärarna som inte du har makt över? 
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Vi är intresserade av skolbibliotekets verksamhet och vad du tycker om den. 
 
Hur används skolbiblioteket? Utifrån lärarnas behov men även för elevernas.  
 
Försök beskriva vad du tycker om skolbiblioteket, vad är bra, vad är mindre bra,  
vad kan göras bättre?  
 
Vilken roll har skolbiblioteket på skolan? 
 
Diskuteras denna roll på något sätt och i så fall vad diskuteras? 
 
Vilken roll spelar skolledaren för skolbiblioteket? 
 
Ge din vision av ett riktigt bra skolbibliotek. 
 
Hur arbetar du för att nå ut med skolbibliotekets möjligheter? 
 
Berätta så utförligt du kan om ditt samarbete med lärarna. 
Ta stöd i nedanstående frågor. 
 
Hur ser det ut, när och var förekommer det. Vem tar initiativet till samarbete?  
Finns det schemalagd tid? Finns det några svårigheter? Vad kan göras bättre?  
Vad är målet med samarbetet? Vad är ni överens om och vad är ni inte överens om? 
 
Tack för att du tog dig tid att svara! 
 


