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Abstract The purpose of this paper has been to study the relationships and
attitudes of a few teachers and librarians as to their co-operation in a combined
public and upper secondary school library and to find out what circumstances
there may be to exert an influence on their work.

The paper has been based upon qualitative interviews with upper secondary
school teachers and librarians as well as on studies of literature relating to our
issue. We believe there may be different approaches to the learning process, as
these are the relations and attitudes of two professions from different trades.
That is why our point of departure has been Roger Säljö’s theory about learning
and, in our analysis, a few of Jean Donham van Deusen’s ideas of joint planning
and flexible timetabling.

All respondents agreed that co-operation could be better, but the teachers were
of the opinion that it must not interfere with their time. There was also some
hesitation to letting the librarian take an active part in planning the teaching, but
she was still regarded as an asset in the working party because of her great skills
in information retrieval.

Our research shows that a number of circumstances influence to co-operation.
These can be summed up as follows:

- different attitudes to knowledge, to the idea of a life-long learning and to an
enquiring methodology

- the attitude of the two managements towards co-operation

- the teachers’ experience of being short of time

Teachers and librarians equally agreed that the purpose of a school library
should be to show the way to  life-long learning and that school and library are
together responsible for this task.

Nyckelord samarbete, lärare, bibliotekarier, yrkesroller, kunskapssyn, lärande,
skolbibliotek
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1. Inledning

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna1994 (Lpf 94) står:

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och
använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis
närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta
(Utbildningsdepartementet, 1994, s 25).

Det står vidare att eleverna genom studierna ska skaffa sig en grund för ett livslångt lärande.
Denna kunskaps- och samhällssyn som vi tycker genomsyrar Lpf 94 kräver enligt vår mening
väl fungerande bibliotek, där lärare och bibliotekarier gemensamt, genom samarbete, strävar
efter att ge eleverna redskap för att utveckla det kritiska tänkandet och det livslånga lärandet.
Vilken roll skolbiblioteket skall spela i detta nämns dock inte i läroplanen.

1.1 Bakgrund

Då vi arbetade med vår fempoängsuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, som
handlade om barnbibliotekariers förhållningssätt i referenssituationen med barn (mötet mellan
barnet och bibliotekarien samt det samtal där bibliotekarien försöker ta reda på vilken
litteratur barnet behöver och vill ha) fick vi indikationer på att relationerna mellan lärare och
bibliotekarier inte alltid är friktionsfria. Detta är något som även nämns i Aktivt lärande med
skolbibliotek där det står att det kan finnas problem i samarbetet (Gómez & Swenne, 1996, s
70). Om det nu är så att det krävs ett samarbete mellan skola och bibliotek och därmed mellan
lärare och bibliotekarier, för att uppnå läroplanens mål, hur kommer det sig då att det inte
fungerar bättre med samarbetet? Vi tror att det grundläggande problemet kan vara att det är
två olika kulturer som möts, vilket också är något som påpekas i  Aktivt lärande med skolbib-
liotek (Gómez & Swenne, 1996, s 70). Speciellt delikat borde denna krock bli när folk- och
skolbibliotek integreras rent fysiskt vilket påvisas i Skolbiblioteken i Sverige (Statens Kultur-
råd, 1999, s 59). Vi har även funderat över orsakerna till fenomenet. Brigitte Kühne skriver i
sin avhandling Biblioteket – skolans hjärna ? att det finns fyra faktorer som påverkar integre-
ringen av biblioteket i undervisningen. Den första faktorn är de fysiska förutsättningarna med
bibliotekets läge, öppettider, bemanning och utrustning. Ett integrerat bibliotek är ett exempel
på en fysisk faktor menar vi. Den andra är de psykologiska faktorerna, tex relationer mellan
lärare och bibliotekarier samt skolledningens inställning. Den tredje faktorn är utbildning och
den fjärde är målen med verksamheten. Dessa faktorer kan enligt Kühne antingen underlätta
eller hindra integreringen av biblioteket i undervisningen (Kühne, 1993, s 227). Vi menar att
om någon av dessa faktorer inte fungerar så får det konsekvenser för samarbetet och speciellt
intressanta tycker vi att de psykologiska faktorerna är. Därför ville vi titta närmare på en av
dessa faktorer, nämligen relationerna mellan lärare och bibliotekarier. Eftersom biblioteket
tillhör folkbildningstraditionen och skolan står för mer organiserad utbildning så tror vi att
synen på lärande inom dessa båda kulturer skulle kunna vara olika. Kan det möjligen vara så
att ingen av yrkesgrupperna egentligen är medveten om den andras inställning till lärandet?



1.2 Historisk tillbakablick

Allt sedan 1946 har frågan om integrerade folk- och skolbibliotek diskuterats i en rad
utredningar (Statens Kulturråd, 1999, s 57). I rapporten Skola och folkbibliotek i samverkan
konstaterades att en integration av folk- och skolbibliotek kan medföra stora fördelar för både
skolan och allmänheten om resurserna utnyttjas flexibelt. Rapporten pekade dock på faktorer
som kan inverka negativt på verksamheten tex att allmänheten skulle kunna uppfatta eleverna
som stökiga och att servicen till allmänheten skulle kunna bli lidande. En fördel skulle dock
kunna vara att avståndet minskar mellan skola och samhälle. Det kan vara värdefullt att olika
åldrar möts även om konflikter kan uppstå (Statens Kulturråd, 1979, s 107-110).

Tio år senare beskrev rapporten Fem perspektiv på gymnasiebibliotek : tio år efter Gula
boken samarbetet mellan gymnasiebibliotekarier och lärare. Det vanligaste sättet för
samarbete var då slumpmässiga kontakter i personalrummet med få undantag via
ämneskonferenser och studiedagar. Den största samarbetsformen gällde inköp av böcker och
tidskrifter (Malmström & Stein, 1989, s 11).

Då rapporten I nöd och lust skrevs hade Sverige ingen bibliotekslag, vilket gjorde att Sverige
skilde ut sig från övriga nordiska länder. Rapporten konstaterade dessutom att det inte fanns
många folk- och skolbibliotek som var helt integrerade, dvs som hade gemensamma resurser
och gemensamma mål med sin verksamhet. Största problemet för de integrerade biblioteken
var skolbiblioteksfunktionen. Rapporten pekade på att allmänheten var förlorare och skolan
den vinnande parten i det integrerade folk- och skolbiblioteket. För att tillmötesgå både
allmänhetens och skolans behov sades i rapporten att det bör finnas mål, en tydlig ansvarsför-
delning och handlingsprogram för verksamheten (Statens Kulturråd, 1991, s 18, 77).

1.3 Nuläge

Under senare hälften av 1990-talet kom rapporten Exploderar gymnasiebiblioteken? och den
visar att det var brist på samplanering mellan lärare och bibliotekarier. Ännu mer sällan
ägnade de sig åt utvärdering och utveckling av arbetsmetoderna i biblioteket. En åsikt som
framkommer i rapporten var att det är viktigt att utveckla bra former för samarbete.
Gemensamma fortbildningsdagar och kompetensutveckling för bibliotekarier är två förslag till
åtgärder som nämns i rapporten för att sådana former för samarbete skall kunna bli verklighet.
En annan väg är att försöka påverka lärarutbildningen eller att det sker en förändring av
skolans organisation så att biblioteket införlivas i det pedagogiska planeringsarbetet
(Hedenström, 1997, s 29).

Även i rapporten Skolbiblioteken i Sverige diskuterades de integrerade folk- och skolbibliote-
ken. Här påpekades att termen ”kombinerade bibliotek” kanske vore att föredra eftersom det
inte handlade om två hopslagna verksamheter utan om två olika funktioner under samma tak.
Rapporten visade att det inte hade hänt särskilt mycket under 1990-talet vad det gällde
debatten om och utvecklingen av de integrerade folk- och skolbiblioteken. Integreringen har
enligt rapporten inte avstannat, utan andelen integrerade bibliotek har ökat från 21% (1986)
till 32% (1997). Integrerade bibliotek är vanligare i mindre kommuner och då främst av
ekonomiska skäl. I rapporten påpekades också vikten av att klargöra var gränserna går mellan
folkbiblioteks- och skolbiblioteksdelarna, annars kan det uppstå konflikter mellan bibliotekets
och skolans personal och mellan biblioteksanvändarna. Rapporten pekade på att det finns
exempel där de integrerade biblioteken fungerade bra. Det viktigaste var inte att det var



integrerat utan hur verksamheten såg ut. Skillnader mellan folk- och skolbibliotek ligger
enligt rapporten i att skolbiblioteket är mer processinriktat (Statens Kulturråd, 1999, s 57, 59).

1.4 Teoretiska utgångspunkter

Som vi redan nämnt ville vi studera relationer mellan lärare och bibliotekarier. Det blir på så
sätt en studie av relationer och förhållningssätt mellan två yrkesgrupper från två olika
kulturer. Dessa yrkesgrupper skall samarbeta i undervisningssituationer, där syn på lärande
borde vara en viktig och grundläggande faktor. Eftersom vi tror att de båda yrkesgrupperna
kan ha olika syn på lärande så ville vi använda något eller några resonemang om lärande som
utgångspunkt för att försöka förstå fenomenet.

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, har en omfattande internationell publicering
om lärande och utveckling i ett sociokulturellt/kulturpsykologiskt perspektiv bakom sig. I sin
bok Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv tar han upp frågor som hur samspelet
mellan lärande och omvärld ser ut, vilken inverkan traditioner, förväntningar och
kommunikativ miljö har på lärande.

1.4.1 Vad är ett sociokulturellt perspektiv?

Sociokulturell är den beskrivningsnivå Säljö använder för att analysera människors
utveckling, lärande och reproduktion av färdigheter och kunskap. Han menar att det även är
möjligt att i stället använda termen kulturpsykologiskt. Detta eftersom han säger att det
handlar om hur människor både tillägnar sig och formas av sitt deltagande i kulturella
aktiviteter och hur de använder sig av de redskap/verktyg som kulturen tillhandahåller. Därför
menar han att en av utgångspunkterna med ett sociokulturellt perspektiv på lärande och
mänskligt tänkande och handlande är intresset för hur både fysiska och kognitiva resurser
utnyttjas av individer och grupper samt hur dessa tillägnar sig resurserna. Dessutom är
samspelet mellan individ och kollektiv mycket viktigt i detta perspektiv (Säljö, 2000, s 17–
18).

En annan grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv är enligt Säljö att kommunikation/
interaktion mellan människor är avgörande. Detta eftersom sociokulturella resurser skapas
och förs vidare genom kommunikation. Genom interaktion med andra människor kan vi ta del
av de kunskaper och färdigheter som kommer från de insikter och handlingsmönster som
byggts upp historiskt i ett samhälle (ibid., s 21-22).

De tidigare nämnda verktygen är enligt Säljö oftast av både praktisk och intellektuell natur.
Detta, samt betydelsen av kommunikation/interaktion, gör att den som vill studera lärande i
ett sociokulturellt perspektiv måste uppmärksamma tre samverkande företeelser anser Säljö.
Dessa tre faktorer är: utveckling och användning av intellektuella redskap, utveckling och
användning av fysiska redskap/verktyg samt kommunikation och de varierande former för
samarbete i olika kollektiva verksamheter som människor utvecklat (ibid., s 22-23).

1.4.2 Vad är kunskap?

Kunskap är, enligt vår tolkning av Säljö, sådana färdigheter, gällande både praktiska och
intellektuella ting, som är av nytta i det som Säljö kallar för ett verksamhetssystem. Kunskap,
färdighet och förståelse är därför giltiga inom ramen för i första hand ett verksamhetssystem.
Det gäller alltså att vara bekant med och att kunna använda de strukturerade resurser som är



relevanta och produktiva för specifika syften. Dock gör inte alla samma tolkningar av vad
som är relevant att utgå ifrån och att inse det utgör i sig ett uttryck för kunskap menar Säljö.
(ibid., s 13, 141, 145).

Säljö påpekar också att med utgångspunkt i ovanstående så har kunskap ett mycket intimt
samband med kulturella värden och etiska antaganden. I vårt samhälle har tex texten och
skriftspråket en stor betydelse för vår syn på kunskap. Han menar vidare att all kunskap är
beroende av förutsättningar och perspektiv, även det som brukar kallas fakta. Som argument
för det tar han upp ett antal etablerade sanningar som efter vidare forskning ersatts av andra,
nya sanningar, tex att jorden visade sig vara rund och inte platt. På så sätt är kunskap starkt
knutet till argumentation och handling i sociala kontexter och det finns därför inte något som
kan kallas neutral kunskap enligt Säljö. Dessutom hävdar han att vetenskapen har en mängd
olika och motstridiga perspektiv på många företeelser där det finns en tendens att ett
påstående som hålls för att vara sant får kallas kunskap. Han menar också att kunskaper
ständigt återskapas och förnyas i ett samhälle och att detta pågick långt innan den
formaliserade utbildningen och pedagogiskt tillrättalagda undervisningen kom (ibid., s 13, 26,
96, 142, 208).

1.4.3 Vad är lärande?

Precis som i fallet ovan med definition av kunskap så menar Säljö att det är svårt, kanske till
och med omöjligt, att ge en entydig definition av lärande. Detta eftersom det, precis som i
fallet med kunskap finns en hel del olika teoretiska uppfattningar i ämnet. Dessa kan  variera
kraftigt sinsemellan i fråga om hur lärande skall uppfattas och vad som är produktiva former
för kunskapsförmedling och undervisning. Säljö menar också att det inte bara är vetenskapens
teoribildningar som påverkar hur vi ser på undervisning och vilka förväntningar som finns på
skola osv utan att det i människors vardagliga tänkande finns många bestämda tankar och
idéer om vad lärande är som också påverkar. Återigen påpekar Säljö att det finns skillnader
mellan olika länder och kulturer hur lärande uppfattas (ibid., s 23).

Säljö själv menar att lärande är något som människor ägnar sig åt på fler ställen än i
institutionella miljöer som skolan och hävdar att många av de mest grundläggande insikterna
och färdigheterna förvärvas i sådana miljöer som egentligen inte har kunskapsförmedling som
primärt syfte. Det kan vara inom familjen, på arbetsplatsen eller något annat ställe där det sker
en interaktion mellan människor. Säljö hävdar därför att lärande är en aspekt av all mänsklig
verksamhet och det går därför inte att koppla lärande till enbart skola och utbildning. Han
menar att det är skolan som skapat bilden att undervisning är det som föregår lärande. Att
även det vardagliga livets lärande innehåller en pedagogik menar Säljö att det är viktigt att
komma ihåg samt att den många gånger är mer övertygande än den formella undervisningen.
Vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och hur de använder detta i
framtiden är egentligen vad lärande handlar om enligt Säljö (ibid., s 12-13).

Säljö utvecklar sitt resonemang med att hävda att lärande både är en fråga om att besitta
information, ha färdigheter och förståelse (kunskap), och att kunna avgöra vilken information,
vilka färdigheter och vilken förståelse som är relevanta i ett visst sammanhang och inom
ramen för ett verksamhetssystem. Det gäller att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och
att kunna använda dem på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala praktiker och
verksamhetssystem. När vi lär skaffar vi oss enligt Säljö förmågan att agera med nya
intellektuella och fysiska redskap och blir på så sätt alltmer kompetenta aktörer inom en ny
verksamhet (ibid., s 141, 151 – 152).



Lärande är också enligt Säljö en process genom vilken nya sätt att tänka och handla läggs till
det som redan behärskas. Han trycker även mycket på att det inte är en fråga om att inhämta
kunskap utan använder i stället uttrycket ”appropriering”. Med det menar han att det handlar
om att tillägna sig intellektuella redskap eller att lära sig behärska fysiska redskap så att de
kan användas i vissa situationer och för vissa syften (ibid., s 151-152).

1.4.4 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande

Ett grundläggande antagande i ett sociokulturellt perspektiv är, enligt Säljö, att lärandet i sig
aldrig är något problem eftersom lärandet är ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet.
Däremot kan det som någon lär sig kanske ifrågasättas eftersom den av andra i
verksamhetssystemet inte uppfattas som produktiv (ibid., s 13, 28). Eller för att använda
Säljös egna ord:

Till och med brottslingen eller dagdrömmaren är involverade i läroprocesser och
utvecklar med tiden ett slags expertis, även om vi inte är villiga att uppfatta den som
särskilt produktiv (ibid., s 28).

Eftersom kunskap (osv) är knutet till ett verksamhetssystem kan det bli problem när
kunskaperna skall användas i ett helt annat system menar Säljö och han anser att det finns
mycket forskning som bevisar detta. Han tar också upp ett flertal exempel från sådan
forskning och hans slutsats blir att det helt enkelt inte finns någon neutral kontext, vilket alltså
är en av grundteserna i ett sociokulturellt perspektiv på kognition, lärande och utveckling.
Eller som Säljö också uttrycker det ”Alla handlingar – och all kommunikation – är situerad
och måste förstås som relativ till det verksamhetssystem de ingår i” (ibid., s 142 – 144).

För att förstå lärande och lärandets problem krävs förmåga att uppfatta situationer och
problem ur ett perspektiv man inte själv representerar menar Säljö. Han hävdar att en del av
problemet med att analysera och förstå relationen mellan kunskap och situationer ligger i att
den som uttalar sig brukar anse sig veta vad som är en riktig tolkning i sammanhanget. Detta
eftersom kunskaper ofta har blivit så förankrade hos oss att de ses som självklara och det är
där problemet ligger, om vi förstått Säljö rätt.  Enligt Säljö är tänkande och lärande
mikrofenomen och för att kunna förstå dessa måste också de makroförhållanden som avser
kommunikativa mönster som gäller inom ett verksamhetssystem analyseras (ibid., s 144, 209).

1.4.5 Skolan som verksamhetssystem och lärande i skolan

Institutionella miljöer, eller formella sammanhang, är enligt Säljös definition ”skola, förskola,
universitet och andra liknande miljöer...” (ibid., s 155). Enligt Säljö för skolan in oss i en
begreppsvärld och till färdigheter som inte alltid motsvarar vardagliga upplevelser och som vi
inte har någon omedelbar användning för. En av poängerna med formellt lärande är att
förmedla insikt i en begreppsvärld som är mer abstrakt än den vi möter till vardags. En
skillnad mot det vardagliga lärandet är att lärandet i institutionella miljöer aldrig fullt ut kan
bygga på personliga erfarenheter hävdar Säljö. Därför säger han att de pedagogiska ideologier
som pläderar för att utgångspunkten för undervisning skall ses i barnets perspektiv i och för
sig är en tilltalande tanke, men att det är viktigt att inse att:

…institutionaliseringen av undervisning och lärande med nödvändighet innebär
att den personliga erfarenheten konfronteras med kunskaper och sätt att bilda
kunskaper som inte nödvändigtvis har någon tydlig förankring i individens vardag
(ibid., s 154).



Han menar att den kunskapstradition som formell undervisning bygger på innebär en
inskolning i abstrakta och historiskt sett avancerade former av kommunikation som utgår från
företeelser som skolämnen och dekontextualiserade färdigheter som läsning, skrivning,
grammatik och matematik. Formella sammanhang för lärande från en sociohistorisk
utgångspunkt är alltså läroprocesser som skiljer sig från dem som gäller i andra
verksamhetssystem enligt Säljö. Han menar att lärandet i sig är målet för verksamheten i
skolan och att detta leder till de kommunikativa handlingar som människor utför därför sker
under delvis andra villkor. Därför har det bildats en ny kommunikativ kontext som innehåller
specifika drag som måste beaktas för att lärandet skall kunna förstås och varför en del har
problem med att finns sig tillrätta i sådana miljöer hävdar Säljö. Ett av dessa specifika drag är
enligt Säljö att lärandet i institutionella miljöer i stor utsträckning har språklig karaktär. Det
talas, skrivs, läses och räknas och en stor del av verksamheten går ut på att förmedla olika
kommunikativa färdigheter hävdar han.  Detta leder enligt Säljö till att kommunikationen blir
abstrakt och att den nödvändigtvis inte längre grundas i sociokulturella praktiker som
individen är förtrogen med (ibid., s 154 -155).

Ett annat specifikt drag är den kommunikativa tradition där en person, vanligtvis en lärare,
presenterar information för en större grupp vilket i samhället i övrigt är ett ganska ovanligt
kommunikativt arrangemang enligt Säljö. Han menar vidare att det ställer speciellt stora krav
på den som lyssnar som skall följa med i språkliga framställningar som inte fullt ut kan an-
passas till de egna förutsättningarna eller intressena. De kommunikativa regler som
institutionen arbetar efter är de som bestämmer sättet för att ta och ge mening hävdar Säljö
(ibid., s 155).

Det tredje specifika draget som Säljö tar upp och som enligt honom bidrar till att göra formell
utbildning abstrakt är skriftspråkets och  de skriftspråkliga traditioner för kommunikation som
starkt präglar utbildningen. Även den munliga interaktionen är enligt Säljö orienterad mot text
och det förutsätts att individen utvecklar en känslighet för hur mening skapas när det skall
växlas mellan text och tal (ibid., s 156).

Säljö hävdar att en stor del av både den kognitiva och den övriga socialisationen i skolan går
ut på att hantera skrift och han ägnar ett helt kapitel åt att förklara hur och varför. Vi nöjer oss
med att genom ett citat från inledningen i det kapitlet försöka förmedla Säljös tankar i ämnet:

I vår kulturkrets är skriften en central och mycket viktig medierande resurs som
haft djupgående inflytande på hela vårt samhälle och de sätt på vilka vi lär,
utvecklar kunskaper och kommunicerar mer i allmänhet. Skriften finns överallt,
och att kunna läsa och skriva är idag en nödvändig förutsättning för att över
huvud taget kunna delta i många delar av samhälls- och arbetslivet. Den moderna
informationsteknologin bygger också på skriften som medierande redskap – den
är i stor utsträckning en uppsättning tekniker för att skapa, sprida och använda
texter i olika situationer och för olika syften (ibid., s 157).

När lärande, eller snarare utbildning, institutionaliseras och dessa aktiviteter förläggs till
avgränsade verksamhetssystem där den huvudsaklig målsättning är undervisning och lärande
så uppstår nya kommunikativa mönster enligt Säljö. Den sociokulturella praktik som skapas
kallas allmänt för att studera och pedagogiken blir på så sätt synlig som samhällelig verksam-
het menar han. Eftersom den blir synlig kan den också diskuteras och flera olika normativa
pedagogiska ideologier skapas. Denna institutionalisering av lärande har alltså skett enligt



Säljö som naturligtvis ger ett antal förklaringar och argument till varför och hur detta har skett
(ibid., s 206).

En konsekvens av institutionaliseringen är, enligt Säljö, att vår kollektiva förståelse av lärande
kom att uppfattas som en fråga om hur elever klarar av institutionaliserade former av
kommunikation. Eller som han också uttrycker det: ”Skolans definition av vad lärande är, och
hur man avgör om någon lyckats eller misslyckats med att lära något, kom att blir
normgivande” (ibid., s 206).

Skolans verksamhet måste göras mindre mystisk säger Säljö. Vidare så måste forskningen
försöka komma fram till vad det konkret är som gör att människor lyckas eller misslyckas
med att bete sig i enlighet med skola och utbildnings kommunikativa  traditioner hävdar han.
Detta trots att det är en svår och stor uppgift eftersom skola och utbildning är omfattande och
varierande verksamheter (ibid., s 207).

Det som kallas för framgångsrikt lärande i skolan består i att behärska den speciella form av
institutionell kommunikation som finns i skolan är en slutsats som Säljö dragit. Det handlar
om att kunna hantera dessa sätt att tala och skriva samt att kunna avgöra vad som för stunden
är det förväntade sättet att kommunicera på säger han. På så sätt blir en god förmåga att lära,
sett ur ett sociokulturellt perspektiv, helt enkelt att kunna identifiera vilka regler för
kommunikation som gäller i ett specifikt verksamhetssystem hävdar Säljö. Därför är en viktig
del av pedagogikens praktiska uppgift att försöka ta reda på hur människor kan identifiera de
kommunikativa regler som gäller i olika miljöer samt hur de kan lära sig att behärska dessa
menar han.  Med andra ord gäller det att försöka förstå varför en del elever har svårt med
inlärning, att studera de kommunikativa mönstren i skolan så att de kan förändras på ett
sådant sätt att eleverna kan förstå dem och därmed förbättra inlärningen. Detta som motsats
till den syn som är den förhärskande i skolan idag enligt Säljö (ibid., s 146, 209-210, 223-
224). Eller som han också uttrycker det:

Lärandets problem uppfattas i allmänhet just som en fråga om att skapa pedagogiska
metoder som undanröjer svårigheterna med att få in kunskapen i huvudet hos den mer
eller mindre motsträvige mottagaren (ibid., s 24).

Dessutom trycker han på att dessa problem skulle kunna kallas för kommunikativa problem,
istället för att påstå att det är något handikapp eller någon medicinsk brist som är orsaken.
Den kontextualisering av budskap som skolan använder är ofta svårtillgänglig, men i många
fall arbetas det som om det är klart och tydligt vilka kommunikativa praktiker som gäller
hävdar Säljö. Ett sätt att hantera problemet är, enligt Säljö, kommunikation och interaktion
mellan eleven och en mer kompetent samtalspartner (läraren) där det kan klargöras vad som
antas och vad som påstås. Skulle så ske skulle antagligen de flesta inte ha några större
svårigheter med att inse skillnader mellan en vetenskaplig kontextualiseringen av orsak –
verkan och en mer vardaglig sådan, hävdar Säljö. Dock är det inte fråga om att nybörjaren
skall vara en passiv lyssnare som får regelrätta instruktioner påpekar Säljö. Det handlar i
stället om att få möjligheten att ingå i ett samarbete där kunskap används för begripliga syften
(ibid., s 224, 227-228). Eller som han också säger:

I samtal kan vi låna kognitiv kompetens från mer erfarna personer och på så sätt få
insikt i hur man ställer frågor och besvarar dem inom en viss verksamhet eller ett visst
kunskapsområde (ibid., s 230).



Det är dock viktigt att komma ihåg att skolan är en del av samhället precis som andra
verksamhetssystem. Ett vanligt retoriskt trick i pedagogiska diskussioner är att reducera
existerande skillnader mellan olika verksamhetssystem till en skillnad mellan skola och
verklighet menar Säljö. Skolan är inte mer eller mindre verklig än något annat
verksamhetssystem, även om han anser att den i mångt och mycket är en sluten miljö (ibid., s
238).

1.4.6 Faktorer som påverkar samarbete - schemaläggning och planering

Jean Donham van Deusen beskriver i artikeln ” The Effects of Fixed versus Flexible
Scheduling on Curriculum Involvment and Skills Integration in Elementary School Library
Media Programs” en undersökning med ambitionen att försöka ta reda på effekterna av fast
(fixed) kontra flexibel (flexible) schemaläggning i skolans samarbete med skolbiblioteket.

Fast schemaläggning kan jämföras med traditionell bibliotekskunskap med övningar i
informationssökning utan direkt koppling till skolarbetet. Donham van Deusen beskriver det
så, att då besöker varje skolklass skolbiblioteket en gång varje vecka för att få en lektion i
informationssökning. Detta är en serie av återkommande lektioner vecka efter vecka. Denna
undervisningsform erbjuder säkert fördelar, hävdar Donham van Deusen. Det är lätt att ordna
regelbundna tider för klassläraren likaväl som en tydlig redovisning av hur skolbibliotekarien
arbetar varje vecka. Det kan också garantera att varje elev går till skolbiblioteket åtminstone
en gång i veckan.

Flexibel schemaläggning är då skolbibliotekarien deltar i undervisningen och integrerar
informationssökningen och lär ut sökteknik i ett meningsfullt sammanhang. Donham van
Deusen säger om denna planeringsform, att då besöker klassen skolbiblioteket vid olika
tillfällen beroende på deras undervisningsbehov. Skolbibliotekarien kan undervisa klassen
intensivt under ett visst antal dagar, och träffar sen inte klassen igen förrän deras aktiviteter
kräver en ny omgång av undervisning i informationssökning.

De två största fördelarna med den flexibla planeringen är för det första ett tätare samarbete
mellan skolbiblioteket och klassrummet. För det andra uppnås en ökad integrering av
informationssökning och sökteknik till arbetet i klassrummet. Det är först då detta sker i ett
relevant sammanhang som arbetet med informationssökning blir meningsfullt (Donham van
Deusen, 1993, s 173).

I undersökningen delades skolbibliotekarierna in i två grupper. I den ena gruppen tillämpades
fast schemaläggning, och i den andra gruppen tillämpades flexibel schemaläggning.
Frågeformulären var kodade för ”fixed” eller ”flexible” planering. Lärarna och
skolbibliotekarierna skulle anteckna allt samarbete under en sexveckors period. De fem
specifika uppgifter som skulle undersökas gällde:

Gather - Sökning och insamling av material till läraren.

Design - Skolbibliotekarien samarbetar med läraren för att bestämma målet med
undervisningen.

Collaborate - Skolbibliotekarien samarbetar med läraren för att utveckla undervisning och
inlärning/lärande.



Deliver - Skolbibliotekarien hjälper till att förklara elevernas arbetsuppgifter, och deltar även i
utvärdering.

Evaluate - utvärderingen av arbetet.

De två grupperna skulle sedan jämföras för att man skulle kunna fastställa  huruvida någon
grupp skulle visa sig ha större frekvens på något av de fem områdena, och som i så fall skulle
visa på större samarbete. Hypotesen var att den flexibla planeringen skulle öka samarbetet och
elevernas skicklighet i informationssökning (ibid., s 174 -175).

Analysen av resultatet tyder på att skolbibliotekarien är mera inblandad i skolarbetet där en
flexibel planering förekommer i samband med  samarbete i arbetslag. Med ett fast schema kan
det vara så att den tiden då skolbibliotekarien ensam undervisar klassen, har schemat ordnats
så att läraren har planeringstid för andra lektioner, och skolbibliotekarien har ingen möjlighet
att delta i den planeringen. I motsats till detta tillåts skolbibliotekarien vid ett flexibelt schema
att var disponibel att planera tillsammans med läraren. Men om lärarna hellre planerar
individuellt än i sitt arbetslag, så är det troligt att samarbetet ändå inte sker, även om
skolbibliotekarien skulle kunna deltaga. Upptäckter och slutsatser om vart och ett av
områdena var följande:

Gather - Ett relativt enkelt arbete för skolbibliotekarierna var att samla ihop material som
läraren lämnat en lista på, med ämnen som eleverna skulle arbeta med, och läraren förväntade
sig att skolbibliotekarien skulle plocka fram och lämna över materialet direkt till läraren. Hela
detta samspel kunde ske utan samtal mellan de två yrkeskategorierna. Viktigt att notera är att
denna uppgift den mest frekventa varianten av samarbete. Detta i situationer där både flexibel
schemaläggning och planering i arbetslag förekom. Kanske var det så att ett arbetslag med
lärare framkallade ett större behov av material, än då lärare planerade individuellt, speciellt
om skolbibliotekarien var tillgänglig då läraren planerade.

Design - det är anmärkningsvärt att det moment som var den minst frekventa varianten av
samarbete, var den då skolbibliotekarien inte medverkade vid planeringen därför att
skolbibliotekarien hade ett fast schema som gällde andra aktiviteter. I denna situation
uppfattades kanske inte skolbibliotekarien som en medlem i arbetslaget. Förklaringen till detta
kanske kan relateras till lärarnas förväntan på skolbibliotekarien eller rollen skolbibliotekarien
hade valt. Det kan också relateras till att skolbibliotekarien betraktades som en särskild sorts
lärare, i likhet med musiklärare, bildlärare och idrottslärare, istället för en tillgång för
klassläraren.

Collaborate - samarbete i undervisningen då klassläraren och skolbibliotekarien arbetade
gemensamt. Flexibel schemaläggning kombinerad med gemensam planering var återigen den
mest frekvent förekommande varianten av samarbete. Gemensam undervisning kräver
gemensam planering. Den flexibla schemaläggningen kan ha bidragit till att skolbibliotekarien
har kunnat vara tillgänglig vid samarbete i klassrummet enligt lärarens schema, medan
gemensam planering kan ha gjort samarbetet behövligt för gemensam undervisning.

Evaluation - Utvärdering var den mest komplexa aktiviteten. För att kunna göra en
utvärdering krävs det att vissa moment är utförda, och således kan utvärderas. I inget fall i
undersökningen ”listades” utvärderingen som en enda aktivitet, utan att andra områdens
uppgifter blev nämnda. Då utvärdering förekom i större utsträckning i skolor med flexibelt
schema, kan det vara så att det flexibla schemat har ökat möjligheterna för skolbibliotekarien



att delta i undervisningen. Kombinationen av flexibelt schema och gemensam planering var
effekter som utvärderingen pekar på som positiva.

Kombinationen av flexibelt schema och gemensam planering visade sig vara genomgående
positivt på alla de fem undersökta områdena. Donham van Deusen spekulerar i, att då lärare
planerar i arbetslag så kan det flexibla schemat påverka i vilken omfattning skolbibliotekarien
kan delta i planeringen. Donham van Deusen hävdar att det kan finnas behov av att kombinera
planeringsmönster och schemamönster, just för att öka skolbibliotekariens deltagande i
verksamheten.

I undersökningen ställdes inga frågor till rektor om hans/hennes förväntningar på
skolbiblioteket  och skolbibliotekariens deltagande i skolans verksamhet. Donham van
Deusen menar att det vore intressant att ta reda på hur rektor ser på skolbibliotekariens
lärarroll, och hur rektor ser på ”fixed versus flexible” planering (ibid., s 178-180).

1.4.7 Sammanfattning och analys

Här skall vi försöka göra en sammanfattning av vilka teorier som Roger Säljö och Jean
Donham van Deusen för fram i de ovan refererade texterna.

Säljö:
Kunskap är både praktiska och intellektuella saker som individen har nytta av i framförallt ett
verksamhetssystem. Kunskapen blir alltså relevant och produktiv för specifika syften. Därför
är kunskap intimt förknippat med både kulturella värden och etiska antaganden enligt Säljö.
På så sätt är kunskap starkt knutet till argumentation och handling i social kontext och därför
finns det inte något som kan kallas för neutral kunskap. Detta innebär att även det som brukar
kallas fakta bygger på förutsättningar och perspektiv.

Lärande är enligt Säljö en aspekt av all mänsklig verksamhet och därför lär sig människor
även i andra sammanhang än i de institutionella.  Lärande är vad individer och kollektiv tar
med sig från sociala situationer och hur de använder detta i framtiden menar Säljö. Lärande
blir vidare en fråga om att besitta information, ha färdigheter och förståelse (kunskap), och att
kunna avgöra vilken information, vilka färdigheter och vilken förståelse som är relevanta i ett
visst sammanhang och inom ramen för ett verksamhetssystem. Lärande är dessutom en
process där nya sätt att tänka och handla läggs till det som redan behärskas.

Med utgångspunkt i att lärandet är ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet så är
lärandet i sig egentligen aldrig något problem, menar Säljö. Problem uppstår när det någon lär
sig i ett verksamhetssystem inte uppfattas som produktivt av andra i samma
verksamhetssystem. Det kan även uppstå problem när kunskap skall användas i ett helt annat
verksamhetssystem. Säljö påpekar att den som uttalar sig i sammanhanget ofta brukar anse sig
veta vad som är en riktig tolkning. Detta är enligt Säljö inte någon bra utgångspunkt eftersom
den som vill förstå lärande och lärandets problem bör ha förmåga att uppfatta situationer och
problem ur ett annat perspektiv än det egna. Tänkande och lärande måste ses som
microfenomen som skall beaktas i förhållande till de makrofenomen som avser
kommunikativa mönster inom ett verksamhetssystem hävdar Säljö.

Att förmedla insikt i en begreppsvärld som är mer abstrakt än den vi möter till vardags är en
av poängerna med formellt lärande enligt Säljö. Formell undervisning bygger enligt Säljö på
en kunskapstradition som innebär en inskolning i abstrakta och historiskt sett avancerade



former av kommunikation som utgår från företeelser som skolämnen och dekontextualiserade
färdigheter. Lärandet i sig blir därmed målet för verksamheten i skolan och därför har det
bildats en ny kommunikativ kontext med mycket specifika drag. Exempelvis har lärandet i
stor utsträckning språklig karaktär.

Lärandet kan aldrig helt och fullt bygga på personliga erfarenheter vilket gör att Säljö inte
riktigt tror på de pedagogiska strömningar som pläderar för att barnets perspektiv skall vara
utgångspunkten för undervisning. Denna åsikt är förmodligen inte speciellt populär i de läger
som förespråkar just den typen av pedagogik. Vi väljer dock att tolka Säljö som att det ändå
finns plats för den typen av undervisning, att den kan ses som ett komplement.

En annan, förmodligen kontroversiell, uppfattning som Säljö för fram är den att det inte
handlar om någon medicinsk brist eller något handikapp utan att det är ett kommunikativt
problem när någon har problem med att lära sig i skolan. Om vi uppfattat honom rätt så kan
en lösning på ett sådant problem vara att lärare (eller någon annan kompetent person) fungerar
som samtalspartner för den som har problem. Detta för att hjälpa till att tydliggöra den
tidigare nämnda speciella kommunikativa kommunikation. Vi uppfattar det som att Säljö
genom detta opponerar sig mot de resultat som framkommit inom medicinsk vetenskap och
upplever något av ett klassiskt dilemma nämligen naturvetenskap mot humaniora. Vad som är
rätt eller fel kan, vill, eller bör, vi naturligtvis inte ta ställning till.

Vår tolkning av Säljös teorier om kunskap, lärande och skolan är att det finns följande
huvuddrag: kunskap och lärande är mycket starkt förknippat med ett verksamhetssystem.
Interaktion/kommunikation mellan människor och lärande hör också ihop. Skolan är ett
verksamhetssystem, men har en speciell och abstrakt karaktär i jämförelse med andra
verksamhetssystem. Den som vill förstå lärandet och dess problem i skolan måste försöka ta
reda på varför en del har svårt att lära sig den speciella kommunikation som gäller i skolan.
Allt detta gör att vi tycker att dessa teorier passar bra när vi skall försöka förstå resultatet av
vår egen undersökning. Biblioteket är ett verksamhetssystem, skolan ett annat och vad händer
när människor från dessa båda skall samarbeta?

Donham van Deusen:
Som vi tolkat Donham van Deusen så är flexibel schemaläggning och planering att föredra.
Detta eftersom det, enligt henne, leder till tätare samarbete mellan skolbiblioteket och
klassrummet samt till en ökad integrering av informationssökning och sökteknik i arbetet i
klassrummet. Det krävs ett relevant sammanhang för att göra informationssökning
meningsfull hävdar Donham van Deusen.

Kombinationen flexibelt schema och samarbete i arbetslag är den bästa kombinationen för
alla de fem varianterna av samarbete som undersöktes. Just samarbete i arbetslag i
kombination med flexibel schemaläggning är enligt Donham van Deusen en förutsättning för
att skolbibliotekarien skall bli involverad i skolarbetet. Den flexibla schemaläggningen gör att
skolbibliotekarien har möjlighet att planera tillsammans med lärarna men planerar lärarna
individuellt blir det förmodligen ändå inget samarbete är en slutsats som vi tycker oss se.

Eftersom även Donham van Deusens teorier handlar om faktorer som kan påverka samarbete
tyckte vi att de passar väl in i vår undersökning. Den enda funderingen vi har rör det faktum
att undersökningen endast bygger på skolbibliotekariers redovisningar om samarbete. Frågan
är vad samma undersökning hade fått för resultat om respondenterna hade varit lärare?



1.5 Syfte

Med utgångspunkt i ovanstående tankar om lärande är syftet med vår uppsats att undersöka
några bibliotekariers och lärares relationer och förhållningssätt gentemot varandra gällande
samarbete på ett integrerat folk- och skolbibliotek, samt vilka faktorer som kan spela in i
sammanhanget.

1.6 Frågeställning(ar)

Hurdana är relationerna och förhållningssätten i samarbetet mellan bibliotekarierna
och lärarna?

1) Hur beskriver bibliotekarierna sitt samarbete med lärarna och vilka för- och
nackdelar upplever de i relationerna gällande samarbete?

2) Hur beskriver lärarna sitt samarbete med bibliotekarierna och vilka för- och
nackdelar upplever de i relationerna gällande samarbete?

3) Vilka faktorer kan tänkas påverka lärarnas och bibliotekariernas förhållningssätt i
samarbetsfrågan?

1.7 Definitioner

Integrerat bibliotek
Med begreppet integrerat bibliotek menar vi den fysiska integrationen, dvs  kombinationen av
folk- och skolbibliotek där två verksamheter samsas under samma tak. I fortsättningen
använder vi i stället begreppet skolbibliotek (eftersom det är kortare att skriva än det
integrerade biblioteket) när vi syftar på det undersökta biblioteket  och bibliotek när vi syftar
på bibliotek i vidare bemärkelse.

Samarbete
Samarbete för oss är när två parter, tex två yrkesgrupper, tillsammans planerar, genomför och
följer upp verksamhet.

Relationer och förhållningssätt
Med relationer menar vi vilka sorters kontakter som de båda yrkesgrupperna har med
varandra. I förhållningssättet ingår vilka attityder som finns gentemot den andra parten och
vilket beteendemönster som existerar grupperna emellan.

Undersökande arbetssätt och PBL
Ett undersökande arbetssätt innebär enligt Inge Carlström och Lena-Pia Hagman (båda är
docenter och högskolelektorer) att eleverna undersöker något för att komma fram till nya
kunskaper. De söker information för att svara på en fråga, dvs de löser ett problem. I detta
ingår att eleverna skall bearbeta det insamlade materialet för att kunna dra slutsatser. Kort sagt
så skall eleverna arbeta med att ställa en fråga, undersöka och sedan svara. Det är också
viktigt att eleverna kritiskt värderar sina resultat och att svaret redovisas. Carlström och
Hagman menar att det finns fyra olika undervisningsmodeller som tillsammans utgör ett
undersökande arbetssätt. Eleverna skall ha så stor del som möjligt i arbetet, men i ett par av
modellerna är lärarrollen mer eller mindre traditionell, dvs att läraren håller föreläsning eller
på annat sätt styr arbetet (Carlström & Hagman, 1990).



PBL, Problembaserat lärande, är enligt Henry Egidius (pedagogisk konsult) att elever lär sig
arbeta i grupp och själva söka kunskap och vetande utifrån problemformuleringar. De lär sig
dessutom att bedöma vad som kan vara relevant och sammanfatta vad de kommit fram till.
Detta är lärande i motsats till när en lärare föreläser eller på annat sätt styr arbetet, vilket
Egidius benämner som inlärning. När begreppet PBL, Problembased Learning först kom till
Sverige i början på 1980-talet översattes det till PBI, Problembaserad inlärning eftersom ordet
lärande inte fanns i det pedagogiska språket i Sverige. Begreppet lärande infördes i början av
1990-talet och då förändrades PBI till PBL (Egidius, 1999).

Skillnaden mellan undersökande arbetssätt generellt och PBL är, som vi tolkat det, att det i
undersökande arbetssätt förekommer en liten del som Egidius förmodligen skulle kalla för
inlärning, vilket det alltså inte gör i PBL. Trots detta menar vi att PBL är en form av
undersökande arbetssätt och därför använder vi ibland begreppet PBL, när det är frågan om
just den undervisningsformen. I övrigt använder vi begreppet undersökande arbetssätt och
syftar då på alla typer av arbetssätt där biblioteket kan vara en resurs.

Kritiskt tänkande
Kritiskt tänkande är för oss att vid bedömning av material och källor vara medveten om att det
kan finnas andra infallsvinklar och utgångspunkter än det som detta material eller denna källa
redovisar.

Livslångt lärande
Med livslångt lärande menar vi att med källkritiska ögon själv söka kunskap närhelst ett
sådant behov uppstår.



2. Metod

Eftersom vi ville få respondenterna att beskriva sina attityder och värderingar krävdes både
närhet och möjlighet att kunna spinna vidare på sådana trådar som dök upp efterhand. Därför
var kvalitativ metod att föredra framför kvantitativ tyckte vi. Vi utgick från de kvalitativa
metoderna intervju och deltagande observation, eftersom vi ville få en ökad förståelse för
ämnet. Kvalitativa intervjuer med öppna frågor var då det bästa sättet att få en djupare form
av förståelse för det säregna och unika. Detta tyckte vi oss få bekräftat av Holme och Solvang
som i boken Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder säger att kvalitativa
metoder bland annat utmärks av att ”Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det
eventuellt avvikande”. De säger vidare att dessa metoder kan ge förståelse för det som
studeras samt att de ger möjlighet att gå på djupet (Holme & Solvang, 1997, s 78). Ekholm
och Fransson hävdar i sin bok Praktisk intervjuteknik att öppna frågor är att föredra när det är
tex attityder och värderingar hos respondenterna som efterfrågas (Ekholm & Fransson, 1992,
s 73). De påpekar också att frågandet i en intervju kan fortsätta tills svaret känns begripligt
och fullständigt (ibid., s 53). Ytterligare en fördel med att välja  kvalitativa metoder var att vi
under studiens gång hade möjlighet att göra analyser. Vi ville påbörja bearbetningen av
intervjuerna och observationerna medan de var i färskt minne, något som vi tyckte
bekräftades av boken Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera
en undersökning där följande sägs:  ”Ju längre tid som förflyter innan vi påbörjar analysen
desto svårare är det att få ett ‘levande’ förhållande till sitt material” (Patel & Davidsson, 1994,
s 101).

2.1 Avgränsningar och urval

Vi har valt att genomföra vår undersökning vid ett integrerat folk- och skolbibliotek, eftersom
den typen av bibliotek rimligtvis borde kräva ett visst mått av samarbete mellan bibliotek och
skola och därför även mellan bibliotekarier och lärare.

Vi valde att genomföra studien på ett enda bibliotek, det kom därför att bli en så kallad
fallstudie. Skulle vi ha genomfört undersökningen på flera bibliotek menar vi att vi på grund
av rådande tidsramar endast skulle ha kunnat använda oss av ett litet fåtal respondenter på
varje bibliotek. Detta anser vi skulle ha gett en ganska ytlig bild, och därför tyckte vi att det
var mer givande att istället gå in djupare på ett enda bibliotek för att försöka täcka in flera
personers infallsvinklar.

Valet av bibliotek fick (genom storleken på biblioteket) bestämma antalet respondenter men
vi tänkte oss att minst två bibliotekarier och minst fem lärare kunde vara lämpligt. Vi ville
intervjua någon eller några fler bibliotekarier utöver gymnasiebibliotekarien för att kunna få
en mer varierad bild från bibliotekssidan.  Eftersom vi hade en föreställning (fördom?) om att
lärare i olika ämnen använder biblioteket i olika stor utsträckning så ville vi ha en så bred
ämnesspridning som möjligt. Vi tänkte dock inte försöka bevisa någonting eftersom
underlaget förmodligen skulle bli för litet för att göra några generaliseringar. Denna
ämnesspridning kan förmodligen ändå ge oss en indikation på hur det förhöll sig på det
biblioteket där vi valde att genomföra vår studie samt att skapa förståelse med relevans för
andra bibliotek i en liknande situation.

När det gällde valet av nivå (gymnasiet eller grundskolan för det integrerade biblioteket) så
försökte vi resonera om det skulle göra någon skillnad för resultatet. Enligt rapporten
Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering är det i regel



fackutbildade bibliotekarier som jobbar på gymnasiebiblioteken (Statens Kulturråd, 1999, s
26). Eftersom det var fackutbildad bibliotekspersonal vi ville intervjua så blev vårt val därför
ett bibliotek på gymnasienivå.

2.2 Genomförande

Vi började med att kontakta gymnasiebibliotekarien på ett integrerat folk- och skolbibliotek
och på så sätt fick vi hjälp med att komma i kontakt med lärarna. Under en av lärarnas
kaffepauser fick vi möjlighet att komma och berätta om oss och vår studie för både lärare och
skolledning. Efter denna information utkristalliserade det sig vilka som skulle bli våra
respondenter bland lärarna. Vi valde att låta respondenterna själva ta initiativet till ett
deltagande, eftersom vi på så sätt räknade med att få engagerade respondenter. Så här i
efterhand kan vi konstatera att vi fick en spridning gällande graden av positiv inställning till
samarbete med biblioteket. Vårt resultat hade självklart sett annorlunda ut om det istället för
en spridning blivit övervikt åt det ena eller andra hållet. Vi tror dock att det är en bra metod,
eftersom engagerade respondenter är en förutsättning för en studie av detta slag.

Enligt Ekholm och Fransson är det viktigt att klargöra syftet med intervjuerna och redovisa
vad materialet ska användas till (Ekholm & Fransson, 1992, s 18). Detta för att undvika
missförstånd och stressfaktorer såsom oro för negativa personliga konsekvenser (ibid., s 31)
och osäkerheten inför det okända (ibid., s 23). Detta tror vi oss ha kommit till rätta med
genom det informella informationsmötet.

När det gällde intervjuerna tänkte vi göra en eller två per respondent. Den andra intervjun
skulle genomföras endast om vi tyckte att det behövdes, dvs om det efter den första dök upp
något som vi tyckte att vi behövde få förtydligat. Vi tänkte använda bandspelare för att
dokumentera intervjuerna. Ekholm och Fransson påpekar att denna metod kräver en hel del
efterarbete och att en bandspelare kan hämma respondenterna, men de påpekar också att
intervjuaren har möjlighet att vara uppmärksam på sitt eget agerande. Det sista tolkar vi som
att intervjuaren i lugn och ro kan koncentrera sig på att ställa frågorna på ett bra sätt och
framför allt att lyssna på svaren. Ekholm och Fransson påpekar också att risken för
omtolkning av informationen i efterhand kraftigt reduceras när bandspelare används (ibid., s
58). Detta gjorde att vi tyckte att fördelarna var större än nackdelarna men vi vill dock påpeka
att vi hade för avsikt att låta respondenterna själva bestämma om vi fick använda bandspelare.

De deltagande observationerna tänkte vi genomföra om det fanns möjligheter till deltagande i
eventuella varianter av formella eller informella samarbetsgrupper. Vi tänkte dock vara
passiva deltagare dvs tanken var att vi i första hand skulle sitta med och lyssna och observera.
Enligt Ekholm och Fransson tar det tid att smälta in i en grupp så att deltagarna inte störs i sitt
normala beteende. Den tiden hade vi förvisso inte, men vi trodde ändå att metoden kunde ge
oss en del information. Ekholm och Fransson skriver nämligen också att deltagande
observationer kan vara till hjälp för att komma underfund med de outtalade regler som styr
interaktionen i tex en organisation (ibid, s 10-11).

2.2.1 Intervjumanual

De kompletta intervjumanualerna återfinns som bilaga 1 (bibliotekarier) och bilaga 2 (lärare).
Respektive intervjumanual är uppdelad i tre temaområden.  Det första området handlade om
hur respondenterna beskrev sin syn på skolbibliotekets användande och sin syn på
undervisning. Där ställde vi tex frågor om hur de såg på bibliotekets roll i det livslånga



lärandet och om kunskapssynen kunde skilja sig åt mellan lärare och bibliotekarier. Dessa
frågor ställde vi eftersom vi menar att synen på dessa frågor är bidragande faktorer till synen
på samarbete.

En annan bidragande faktor till synen på samarbete är enligt vår mening respondenternas syn
på yrkesroller. Detta blev därför vårt andra temaområde. Där ställde vi frågor om synen på
den egna yrkesrollen, hur de trodde att den andra yrkesgruppen såg på dem, vilka
kvalifikationer bibliotekarier behöver samt vad lärare behöver utöver sin lärarutbildning i en
samarbetssituation mellan skola och bibliotek. Dessa frågor ställde vi eftersom vi ville veta
hur de båda yrkesgrupperna såg på varandra och om det fanns några tendenser till friktion
dem emellan.

Det tredje området handlade om hur respondenterna sade sig se på samarbete. Frågorna gällde
både konkreta exempel på samarbete, tankar om utveckling av samarbete samt faktorer som
kunde påverka samarbete. Dessa frågor ställde vi för att försöka ta reda på om samarbete
förekom och i så fall på vilket sätt. Vi ville också utröna hur respondenterna teoretiskt
resonerade om samarbete och hur det fungerade i praktiken.

2.2.2 Genomförande av intervjuer

Intervjuerna med lärarna genomfördes med en lärare i taget i någon lokal på skolan och vid
den tidpunkt som respondenten själv valde. Bibliotekarierna valde att bli intervjuade på sina
arbetsrum eller i ett litet konferensrum på biblioteket och även de fick välja tidpunkt för
intervjuerna. Samtliga respondenter gav sitt medgivande till att bandspelare användes för att
registrera samtalet. Varje intervju varade mellan 45 minuter och en timme och vi behövde
endast återkomma till gymnasiebibliotekarien vid ett tillfälle för en kompletterande uppgift.
Situationerna vid intervjutillfällena var, som vi upplevde det, väldigt avspända. Samtalen flöt
bra och vi upplevde respondenterna som öppna och positiva till att svara på våra frågor.

Utskriften av intervjuerna gjorde vi själva och vi skrev ut dem ordagrant. Därefter skickade vi
utskrifterna till respektive respondent för genomläsning och de fick en vecka på sig att reagera
på materialet. En lärare och en bibliotekarie hörde av sig för att förtydliga ett par av sina
yttranden.

2.2.3 Våra personliga bakgrunder

Våra personliga bakgrunder är något som naturligtvis har varit bidragande faktorer till hur vi
har samlat in vårt material och hur vi har analyserat och diskuterat det. Först och främst tror vi
att vår pågående utbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås har präglat vårt arbete. På grund
av detta har vi haft med oss ett antal teoretiska utgångspunkter som kanske inte alltid stämt
överens med verkligheten.

Maj-Len har även en bakgrund som musiklärare med 27 års yrkeserfarenhet. Detta innebär att
hon har haft en viss förståelse för hur lärare resonerar, hur det har sett ut med samarbete i
skolans värld och med vilka undervisningsformer som kommit och gått osv. Hon har även
erfarenhet av attityder mot övningslärare (musik, bild, idrott osv). Helena har ca fem års
erfarenhet från hotell- och restaurangbranchen vilket gör att hon har en mycket bestämd bild
om vad service och samarbete (teamarbete) innebär. Naturligtvis har vi också genom otaliga
diskussioner omkring uppsatsen påverkat varandra med våra erfarenheter.  Alla dessa faktorer
kan ha gjort att vi trott oss veta hur respondenterna menat när de svarat utan att vi har haft



riktigt belägg för det, men vi har försökt att tänka på det under intervjuerna och vi hoppas att
vi har lyckats vara uppmärksamma på detta i skrivarbetet.



3. Litteratur och tidigare forskning

Vi har fått en del tips från magisteruppsatser som behandlar liknande eller närstående ämnen
och andra tips har vi fått från vår handledare. När vi sedan har läst detta material så har vi
hittat referenser som ytterligare lett oss vidare till adekvat litteratur. Detta är den sökmetod
som gett oss det mesta av vår litteratur. Vi har också sökt i databasen LIBRIS och använde
oss då av sökbegreppet skolbibliotek. Det är möjligt att vi hade kunnat få fram ytterligare
material genom att söka i andra databaser, men eftersom vi fick fram mer än tillräckligt med
material utan att göra sådana sökningar så avstod vi från detta.

Under arbetets gång har vi insett att materialet varierar kraftigt ifråga om vetenskaplig
trovärdighet. Det finns också en obalans eftersom de flesta av litteraturförfattarna har sin
hemvist inom området för biblioteks- och informationsvetenskap. Vissa texter är inte heller
samtida och därför kanske inte helt aktuella. Med bakgrund mot detta kan det kanske tyckas
att vi kunde haft litteratur med jämnare kvalitet men eftersom vi insåg detta först i ett sent
skede tyckte vi inte att det fanns tid till en sådan förbättring. Vi har dock försökt vara
källkritiska och därför återfinns kommentarer i de sammanfattande analyserna.

Litteraturöversikten är ordnade i två ämnesområden och eftersom viss litteratur berör båda
områdena förekommer den under bägge rubrikerna. Eftersom allt hör ihop har det varit svårt
att dela vissa texter på ett vettigt sätt. Det texten handlar mest om har fått bestämma i vilket
kapitel den har hamnat.

3.1 Syn på undervisning samt skolbibliotekets roll

David Loertscher är en amerikansk forskare som tidigare arbetat som bibliotekarie. I sin bok
Taxonomies of the School Library Media Program hävdar han att biblioteket förut var till för
rekreationsläsning och idag är den rollen  totalt förändrad. Idag är biblioteket ett centrum för
personlig utveckling och utbildning, men har ändå kvar rollen som platsen för
rekreationsläsning. Han jämför uppbyggnaden av ett skolbibliotek med ett husbygge där varje
del spelar en stor roll för hela bygget. De tre grundstenarna är ”lagerlokalen” (warehouse),
”service till lärare och elever” (services to teachers & students) och ”biblioteket som centrum
för ett undersökande arbetssätt” (resource-based teaching). Den sist nämnda grundstenen är
den mest betydelsefulla stenen av de tre. Loertscher menar att ”resourced-based teaching” är
riskfyllt men mer utmanande än andra undervisningsformer. Detta arbetssätt kräver lärare som
är villiga att använda stor variation av medier, ett välfyllt bibliotek och en professionell
bibliotekarie som är villig att samarbeta med lärare under lektioner och planeringar.
Loertscher beskriver skolbibliotekets roll i undervisningen med en taxonomi. De olika
nivåerna i taxonomin innebär olika roller för bibliotekarier, lärare, elever och skolledare och
alla kräver olika kunskaper (Dessa olika roller diskuteras vidare i avsnitt 3.2). Här kan
bibliotekarierna bli så uppslukade av en nivå i taxonomin, att de andra nivåerna glöms,
utesluts eller ignoreras helt. Det bästa sättet är följaktligen en hälsosam blandning av alla
nivåer i taxonomin (Loertscher, 1988, s 35).

Carol Kuhlthau  beskriver i sin artikel ” Implementing a Process Approach to Information
Skills: A Study Identifying Indicators of Success in Library Media Programs” en
undersökning om förutsättningar för hur ett skolbibliotek kan utvecklas på ett gynnsamt sätt,
men hon identifierar även problem som kan hindra en sådan utveckling.



Kuhlthau presenterar fyra grundläggande förutsättningar för hur skolbiblioteket kan utvecklas
för att bli ändamålsenligt i problembaserad undervisning:

• Skolledare, lärare och skolbibliotekarier utgör gemensamt ett arbetslag, där alla roller är
lika betydelsefulla.

 

• Kunskapssynen i detta arbetslag bör vara gemensam och vara inriktad på att eleverna skall
lära sig genom aktivt arbete.

 

• Arbetslagets inställning bör vara att eleverna skall förberedas för ett livslångt lärande och
att de skall bli motiverade att ta ansvar för sitt eget lärande.

 

• I arbetslaget bör det finnas kompetens att anpassa undervisningsmetoderna, så att de passar
alla elever oberoende av kunskapsnivå

 
 (Kuhlthau, 1993, s 16).

 
 Kuhlthau tar upp de ideligen  återkommande problemen i undersökningen, som visade sig
vara hinder för en gynnsam utveckling i skolans lärande, och Kuhlthau hävdar att det finns tre
primära hinder till detta:
 

• Brist på tid
• Förvirring angående rollerna
• Dåliga frågeställningar
 
 Det visade sig finnas två orsaker till tidsbristen. Den ena orsaken var att eleverna hade för litet
tid för uppgiften, och den andra orsaken gällde tidsbrist för planering. Skolbibliotekarien och
läraren hade ingen tid att förbereda sig gemensamt för sitt teamarbete.
 
 Bristen på tid för planering kan också ha bidragit till ett annat problem, nämligen förvirring
angående rollerna. Inga tydliga definitioner om vem som skulle vara ansvarig för vad, utöver
skolbibliotekariens traditionella roll som insamlare av information och lärarens roll som
uppgiftslämnare. Tiden var inte tillräcklig för att de eventuellt skulle kunna identifiera sig i
nya roller. Här fanns heller ingen roll för skolledaren
 
 Det tredje hindret visade sig vara uppgifter med dåliga frågeställningar. Dessa verkade vara
direkt hindrande för inlärningen eftersom läraren formulerade uppgifterna och
skolbibliotekarien kom in mycket senare i inlärningsprocessen. En del uppgifter gavs
dessutom vid direkt olämpliga tider under skolåret. I undersökningen framkom också, att
många lärare använde sig av biblioteket enbart som en berikande aktivitet istället för som
möjlighet för eleverna att utveckla kunskaper.
 
 Dessa tre problem förhindrade ett lyckat genomförande av ett processinriktat arbetssätt.
 Kuhlthau menar att även om hindren försvinner så betyder det nödvändigtvis inte att allt ändå
kan genomföras. Även om det funnes mera tid, om rollerna vore mer tydliggjorda och
frågeställningarna vore bättre, så är det ändå inte enkelt att genomföra verksamheten på  bästa
sätt (ibid., s 14).
 
 Louise Limberg  skriver i sin rapport Skolbiblioteksmodeller: utvärdering av ett
utvecklingsprojekt i Örebro län att en förutsättning för att skolbibliotek skall kunna vara



ändamålsenliga redskap i problemorienterad, elevaktiv undervisning är att de uppfattas som
en del av skolans kärnverksamhet. Skolbibliotek som fungerar bra kan både stimulera och
underlätta problemorienterad undervisning, hävdar Limberg, men säger vidare att ”de kan
också verka störande eller hotfulla för den som inte önskar sådan undervisning” (Limberg,
1996, s 11-12).
 
 Rektorernas uppfattning om biblioteket har varit avgörande för hur mycket skolan har
investerat i utvecklingen av biblioteket hävdar Limberg. De skolor som investerat mest har
rektorer vars uppfattningar präglas av en helhetssyn på skolans utveckling, menar hon. I
denna helhetssyn hänger pedagogik, bibliotek, samhällskrav, fostran och ekonomi ihop enligt
Limberg (ibid., s 21).
 
 Louise Limberg skriver i artikeln ”Skolbibliotek för bildning” om djupinriktat lärande i
motsats till ytinriktat lärande. Djupinriktat lärande  borde vara en självklarhet, men skolan
uppmuntrar ofta det ytinriktade lärandet. Forskare och pedagoger har uppmärksammat vikten
av att elever får lära sig att lära. Här kan skolbiblioteket och lärare samarbeta med elever, och
alla bidrar till att utveckla metoder för aktivt lärande (Limberg, 1993b, s 5).
 
 Eleverna får lära sig att använda olika informationskällor, lära sig vara kritiska till
informationer och bör ständigt uppmuntras till frågor. För att detta skall bli möjligt är det
viktigt med skolbibliotek av hög kvalitet (ibid., s 6).
 
 Louise Limberg diskuterar i sin artikel ”Omprövning och utveckling i skolbibliotek” runt
metodutveckling av skolbibliotek. Limberg nämner tre områden som är av stor betydelse,
nämligen: mediebeståndets uppbyggnad, undervisning i informationssökning och utvärdering.
Eftersom mediabeståndets uppbyggnad  och utvärdering i mångt och mycket handlar om
samarbete och yrkesroller tar vi upp detta i kapitel 3.2.
 
 Undervisning i informationssökning, är enligt Limberg en aktiv inlärningsprocess och hävdar
att övning i informationssökning bör kopplas direkt till den pågående undervisningen.
Limberg menar att bibliotekskunskap som enbart syftar till att eleverna skall lära sig hitta i
biblioteket är bortkastad, och hävdar att biblioteket inte är ett mål i sig, men kan vara en väg
att nå målet. Ett annat arbetssätt kräver dock att lärare och skolbibliotekarie gemensamt
planerar och genomför undervisningen (Limberg, 1993a, s  9-10).
 
 Barnkulturforskaren och pedagogen David Carr  hävdar i sin artikel ”Living on One´s Own
Horizon: Cultural Institutions, School Libraries, and Lifelong Learning” att
kulturinstitutioner, såsom bibliotek och museer är viktiga miljöer för oss människor i alla
åldrar. Där kan vi finna näring för våra tankar och där kan vi förändra våra tankar och åsikter.
Eller som han själv uttrycker det: ”These cultural institutions are the only environments
existing precisely to nurture life on the horizon of one’s own thoughts” (Carr, 1991, s 218).
 
 För att vi skall utvecklas måste vi skaffa oss nya tankar, erfarenheter och kunskaper.
 Carr jämför kulturinstitutioner och skolor, och menar att båda miljöerna kan, när de är som
bäst, ge näring åt intellektet och båda miljöerna är platser där nya kunskaper kan inhämtas.
 Båda miljöerna strävar efter att vidarebefordra kunskaper om språk, konst, teknologi,
traditioner och förändringar, och båda miljöerna använder sig av människor som förmedlare.
 Men, hävdar Carr, bibliotek och skolor är mycket olika varandra som utbildningsinstitutioner,
de gör olika antaganden om elever, processer och erfarenheter. I olika miljöer är villkoren för
lärande olika. Carr menar att bibliotek är kontrast till skolan, framför allt därför att



biblioteken finns det utrymme för individens egna tankar och funderingar och tystnad.
Budskapet om livslångt lärande är mycket tydligare i ett bibliotek, och speciellt i ett
skolbibliotek, hävdar Carr. För att använda Carrs egna ord:
 

 Far better than classrooms, libraries - especially those in schools - adress the lifespan
messages about learning. The existence of a library in a school implies a message about
the cultural value of information, its usefulness in the solving of problems, and its
vitality in the conduct of a life. Does everyone in school know this? (ibid., s 220).

 
 Carr definierar meningen med bibliotek som undersökning, övning och anknytning till
sammanhanget, dvs en process. Den processen tar tid, den förtjänar att få nästan obegränsad
tid och den tiden bör få ha företräde framför skolklockan, hävdar Carr. Biblioteket är också en
plats för kritiskt tänkande, menar Carr. När en fråga tas med från klassrummet och uttalas i
biblioteket, kan frågan bli förändrad från en kugge i kursen till spekulationer och forskning
med hjälp av skolbibliotekarien (ibid., s 220-221).
 
 Brigitte  Kühnes avhandling Biblioteket – skolans hjärna ? hade bland annat till syfte att
utvärdera hur skol- och folkbibliotek kan integreras i undervisningen på grundskolan. Syftet
var också att undersöka om eleverna lärde sig informationssökning på bibliotek och vad de i
så fall tyckte om detta. Ytterligare syften var att ge skolbibliotekarien en pedagogisk roll i
informationssökningen samt ”att studera de faktorer som påverkar möjligheten till integrering
av biblioteket som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen” (Kühne, 1993, s 12).
 
 Bibliotekspersonalen är duktig på att lära elever söka efter information, säger Kühne, men
menar att själva inlärningsprocessen, kunskapsintegrationen och att utveckla en förståelse för
helheten oftast är något som missas. Hon påpekar vidare att det är viktigt att barnen förstår
varför de ska använda sig av biblioteksmaterial och att det är ett exempel på en
inlärningsstrategi som går att använda i andra situationer senare i livet (ibid., s 51-53).
 
 Det är grundläggande att lärarna och bibliotekarierna är överens om den pedagogiska metoden
menar Kühne. Det går att arbeta undersökande på andra sätt än med och i ett bibliotek, säger
hon, men menar att det är enkelt och praktiskt att använda biblioteket. Dessutom ger det
eleverna kunskaper som de har stor nytta av i framtiden, hävdar hon. Till sist påpekar hon att
det är viktigt att alla inblandade parter är överens om vilka målen är för verksamheten för att
biblioteket skall kunna integreras i undervisningen (ibid., s 227, 232-233).
 
 I inlärningsprocessen borde skolbibliotekets roll vara att lära eleverna: att ställa lämpliga
frågor till problemen de har, att leta och hitta information för att besvara frågorna och att
analysera, jämföra och titta kritiskt på informationen. Eleverna bör också lära sig att använda
informationen på ett sådant sätt att den integreras med deras tidigare erfarenheter, bland annat
genom att utveckla en förståelse för helheten. Det är viktigt att informationssökning får den
plats i undervisningen som krävs för att det skall ge något, det måste både tränas separat och
integreras i annan undervisning hävdar Kühne. Helst bör träning i informationssökning
integreras i de allra flesta ämnen anser hon. Detta eftersom eleverna annars inte kommer att
inse vilket värdefullt redskap för framtida kunskapssökande det är (ibid., s 237-238).
 
 Bibliotekskunskap och informationssökning innebär, enligt Kühne, att eleverna skall lära sig
att använda material från biblioteket till fördjupning av ämnen samt till analys och eventuellt
kritik för att sedan kunna gå vidare till ett livslångt lärande. För att detta skall kunna ske krävs
ett antal förutsättningar, tex att skolledningen tar ett ansvar för att ett undersökande arbetssätt
utvecklas på skolan (ibid., s 236).



 
 I sitt slutord konstaterar Kühne två saker. Det första är att det inte är lätt att lära elever söka
information eftersom det tar tid, kräver ett välutrustat bibliotek och mycket planerat samarbete
mellan skola och bibliotek. Det andra är att det dock lönar sig att lära eleverna
bibliotekskunskap eftersom de blir mer självständiga, positiva och kreativa. Eleverna själva
anser att behållningen av kunskapen blir bättre. Flertalet lärare uppfattar undervisningen
positivt, men de  är inte eniga om huruvida de ”svaga” eleverna gynnas eller inte. Kühnes
egen tolkning är att de ”svaga” eleverna klarade sig bättre med biblioteksarbetssättet än vad
de enligt hennes uppfattning skulle ha gjort med traditionell katederundervisning, även om de
behövde extra hjälp (ibid., s 241).
 
 Det finns sedan (som tidigare nämnts i inledningen till denna uppsats) enligt Kühne fyra
faktorer som påverkar integreringen av  ett biblioteket i undervisningen. De fysiska
förutsättningarna, de psykologiska faktorerna, utbildning och tillsist; målen med
verksamheten. Dessa faktorer kan enligt Kühne antingen underlätta eller hindra integreringen
av biblioteket i undervisningen (ibid.,  s 227).
 
 De fysiska förutsättningarna, som innefattar bibliotekets läge, storlek, öppettider, bemanning,
utrustning och ekonomi, har enligt Kühne oerhört stor betydelse. Biblioteket skall tex vara
centralt placerat i skolbyggnaden och vara lättillgängligt för både elever och lärare menar hon
(ibid., s 228).
 
 När det gäller att integrera skol- och folkbibliotek menar Kühne även att det krävs att det tas
hänsyn till att de båda bibliotekstypernas funktioner skiljer sig åt. De har, enligt Kühne, helt
olika målgrupper med olika behov. Skolbibliotekets medier skall ses som läromedel och skall
följaktligen anpassas till skolans behov menar hon. I och för sig kan folkbibliotekets medier
ibland ses som läromedel men så är oftast inte fallet, åtminstone inte i skolmening hävdar hon.
Det är också viktigt att det material som eleverna behöver ha under läsåret alltid finns
tillgängligt. Dessutom tycker hon att ett skolbibliotek lokalmässigt i första hand skall vara en
plats för arbete och studier, medan folkbiblioteket mer är till för vila och avkoppling (ibid., s
228-229).
 
 Tas hänsyn till allt detta och om de olika arbetssätten och målen med verksamheten görs
tydliga så menar Kühne att det ändå finns ett antal fördelar med integrerade folk- och
skolbibliotek. Eftersom allt material finns på samma ställe går det att samutnyttja det och
speciellt fördelaktigt är detta för små skolenheter och små folkbiblioteksfilialer som var och
en för sig kan ha svårt att bygga upp en bra mediabestånd, är en av de största fördelarna enligt
Kühne (ibid., s 229-230).
 
 I boken Aktivt lärande med skolbibliotek. Idéer och metoder för lärare och bibliotekspersonal
i grundskolan, skriver Elsa Gómez och Margareta Swenne att det inom skolan alltid har
funnits diskussioner om arbetssätt och arbetsformer, och den arbetsform som för närvarande
är synnerligen aktuell är det problembaserade lärandet. Det är ett arbetssätt som har inslag av
undersökning vilket innebär elevaktivitet, och detta arbetssätt innebär också problemlösning
med anknytning till verkligheten och kritiskt tänkande (Gómez & Swenne, 1996, s 44).
 
 Gómez och Swenne menar att detta arbetssätt kan liknas vid en trappa, där eleverna ibland går
uppåt, men ibland tvingas gå tillbaka ett eller flera steg. En del elever arbetar kanske på  flera
nivåer samtidigt. För att kunna hitta den information som behövs vid ett arbete presenterar



Gómez och Swenne sju olika informationsfärdigheter för inhämtning av information i arbetets
olika faser.
 
 Fas 1. Förmåga att ställa frågor och planera framåt:
 Arbetsområdet bestäms i stora drag och ungefär hur lång tid arbetet får ta i anspråk. I detta
skede behöver eleverna mycket hjälp med planering. Brainstorming kan var ett bra sätt att
hitta nya vinklingar och för att få struktur på arbetet.
 
 Fas 2. Förmåga att söka information:
 I denna fas krävs förmåga att söka den information som behövs, läraren behöver ta reda på
vad eleverna kan och samtidigt kontrollera att biblioteket har material som behövs, eller tipsa
eleverna om andra vägar att få rätt information.
 
 Fas 3. Förmåga att använda det framtagna materialet.
 Är problemet välformulerat från början, nöjer sig eleverna kanske inte med första bästa
informationskälla utan går vidare. Kanske tittar de i innehållsförteckningen och kontrollerar
svårighetsgraden, och framför allt om materialet är aktuellt. Eleverna bör kunna göra en snabb
översiktsläsning och hitta nyckelord och rubriker, och även kunna förstå tabeller, kartor och
diagram.
 
 Fas 4. Förmåga att jämföra, värdera och välja information.
 Denna fas är kanske den svåraste fasen i hela arbetet. Här krävs det att eleverna antecknar,
analyserar informationen för att arbetet skall underlättas på bästa sätt.
 
 Fas 5. Förmåga att sammanställa och organisera informationen.
 Resultatet av arbetet skall bli till verklig kunskap samtidigt som det skall stå i relevans till
frågeställningen. Här skall eleverna kunna kombinera den insamlade informationen med sina
egna tankar och tidigare erfarenheter till en helhet.
 
 Fas 6. Förmåga att presentera och kommunicera informationen.
 Här krävs att eleverna muntligt kan presentera en sammanfattning av sitt resultat. Det kan ske
på olika sätt, men det beror till stor del på ämnets karaktär och vilka mottagarna är.
 
 Fas 7. Förmåga att utvärdera.
 Utvärdering blir ett naturligt avslut på arbetet. I denna fas skall eleverna kunna ta hänsyn till
både innehåll i sak och själva arbetsprocessen. Detta för att de skall bli medvetna om vilka
färdigheter de behöver förbättra till nästa projektarbete

 (ibid., s 45-47).
 
 För att klara sitt skolarbete i dag behöver eleverna ha goda färdigheter i informationssökning.
Den kunskapen kommer inte automatiskt, utan det måste finnas organiserad undervisning.
 Undervisning i informationssökning bör enligt Gómez och Swenne ske integrerat med övrig
undervisning för att den skall ha bästa effekt. Erfarenhet och forskning visar på några
grundläggande principer för hur denna undervisning bör ske, nämligen:
 

• Undervisningen måste vara medveten och planerad under hela skoltiden, och
svårighetsgraden ökar successivt vartefter eleven avancerar i skolan.

 

• Att repetera är viktigt, och då nya moment införs bör eleven samtidigt få använda de
tidigare inlärda momenten.



• Undervisningen  i informationsfärdigheter bör vara verklighetsanknuten och starta i ett
tidigt skede i skolgången

(ibid., s 48).

Monica Nilsson har skrivit boken Skolbibliotek – skolans informationscentrum: en praktisk
handledning för skolbibliotekarier, lärare och skolledare. Skolbiblioteken är en stor
outnyttjad resurs menar hon. Elevernas möjligheter att möta de behov och utmaningar som
kan tänkas dyka upp i deras framtid borde tillgodoses av skolbiblioteken anser hon. Då
inkluderar hon tex behov av att få lära sig arbeta med datorer, video, telekommunikation mm,
men också litteraturupplevelser (Nilsson, 1998, s 11-12). Eller som hon också uttrycker det:

De viktigaste funktionerna för biblioteksverksamheten är att lära eleverna söka och
kritiskt granska information men också att stimulera och väcka läslust (ibid., s 19).

Läroplanen som trädde i kraft 1994 förutsätter ett undersökande arbetssätt hävdar Nilsson och
menar att  biblioteket är en självklar förutsättning för detta. För att det skall fungera att arbeta
med ett undersökande arbetssätt krävs det att skolbiblioteket är tillgängligt hela dagen och att
eleverna kan lotsas fram i sin informationssökning av en bibliotekarie säger hon vidare.
Eleverna skall helt enkelt kunna komma och söka information när de har behov av det. Det
bästa är dock att det förekommer en blandning av viss bokad informationshandledning och
flexibla öppettider (ibid., s 14, 23 -24). Hon säger också:

Genom att alla elever får en grundläggande undervisning i informationshantering läggs
en gemensam grund som det undersökande arbetssättet kan vila på (ibid., s 47).

När det gäller sökteknik är det viktigt att det sätts in i ett meningsfullt sammanhang hävdar
Nilsson. Den skall integreras i den ordinarie undervisningen och eleverna måste lära sig att
använda detta i sitt dagliga arbete säger hon. Hon vidareutvecklar detta med att säga att den
skall vara kopplad till tankeprocess, språk, problemlösning och beslutstagande. Det finns två
förutsättningar för att integrationen av träning av informationsfärdigheter skall bli effektiv
enligt Nilsson. För det första måste färdigheten vara direkt relaterat till det som barnen skall
lära sig och de uppgifter som de har att göra i klassen. För det andra behöver färdigheten i sig
själv knytas ihop till en logisk och systematisk informationssökningsprocess (ibid., s 19, 49).

När det gäller uppbyggnadsarbetet av skolbiblioteket har skolledaren en stor och viktig del
menar Nilsson. Skolledarens ledarfunktion gör att denne har möjlighet att sprida visioner och
entusiasm till både personal, elever och föräldrar säger hon (ibid., s 21).

I Solveig Hedenströms rapport Exploderar gymnasiebiblioteken? presenteras en
undersökning som gjorts för att få underlag till diskussioner om åtgärder till förbättring av
gymnasiebibliotekens möjligheter att vara stöd för undervisningen. Undersökningen skedde
på uppdrag av Sveriges Allmänna Biblioteksförenings (SAB) Skolbibliotekskommitté och
med stöd av Kommunförbundet och Skolverket. Lärare, rektorer och skolbibliotekarier på 80
av landets 600 gymnasieskolor deltog, vilket ansågs som ett representativt urval.
Undersökningens resultat kommenteras i rapporten av något som kallas för fokusgruppen som
bestod av åtta gymnasiebibliotekarier (Hedenström, 1997, s 1, 4, 29).

Angående bibliotekets funktion så är utredarens/fokusgruppens slutsats att det skiljer mellan
ord och handling. Rektorer och lärare säger att biblioteket har en central roll, men de ser inte
biblioteket som en självklar plats för studier, vilket bibliotekarierna gör. Därför anser knappt



hälften av bibliotekarierna att biblioteket verkligen har en central roll i skolans verksamhet
(ibid., s 29).

Införandet av problembaserat arbetssätt har enligt svaren gjort att drygt hälften av lärarna
använder biblioteket mer, knappt hälften arbetar som förut och en procent har minskat
användandet. Fokusgruppen menar att om det problembaserade arbetssättet slagit igenom så
borde bibliotekets roll vara central och viljan att satsa på biblioteken borde vara större. För att
komma tillrätta med detta menar de att det måste ske en attitydförändring och arbetssätten
måste förändras. Det krävs också utökade resurser för personal, lokaler och media (ibid., s 18,
29).

Enligt rapporten har 4/5 av biblioteken någon form av undervisning i informationssökning för
eleverna. Den vanligaste formen för detta är traditionell schemalagd undervisning i just
informationssökning. Det är dock bättre om den är inplanerad i ett vanligt
undervisningssammanhang menar fokusgruppen. Det bör också utarbetas modeller som passar
för olika utbildningsprogram och de bör kontinuerligt utvärderas och förbättras är ytterligare
en åsikt. Majoriteten av lärarna tycker dock enligt rapporten att undervisningen i
informationssökning är bra eller till och med ”väl fungerande” (ibid., s 21, 30).

Barnbokskonsulenten och bibliotekarien Uno Nilsson konstaterar i artikeln ”Om
skolbibliotek” från 1993, att skolbibliotek är billiga och rationella. Finns skolans alla medier
samlade i ett skolbibliotek blir de också tillgängliga för alla. Allt material i ett skolbibliotek
bör dessutom vara relevant för den undervisning som bedrivs på skolan, menar Nilsson
(Nilsson, 1993, s 12).

Nilsson anser att det borde ske en attitydförändring vid lärarhögskolorna för att blivande
lärare skall förstå att undersökande arbetssätt kräver goda bibliotek. Men, säger Nilsson, det
är inte tillräckligt att pedagogiskt förklara hur viktigt skolbibliotekets funktion är, utan de
blivande lärarna måste personligen få en upplevelse av detta, förmedlad av eldsjälar på
området. Det räcker dock inte med ett välutrustat skolbibliotek, det är själva verksamheten i
skolbiblioteket som räknas. Verksamheten mäts i grader av hur skolbiblioteket integreras i
skolan undervisning. Nilsson menar att skolbiblioteket kan vara en språngbräda ut i den
verklighet som omger skolan, och säger vidare att bra bibliotek är till för att användas och att
de är nyfikenhetens arena (ibid., s 14 -15).

I artikeln ”Trender styr undervisningen” av Thomas Heldmark i Dagens Nyheter 19/3-00,
intervjuas  Bengt Göranssons om sina åsikter angående skola och undervisning. Göransson,
som var skolminister åren 1982-1989, menar att det nu, precis som då, finns en tro på en
allenarådande undervisningsmetodik i skolan. Själv hävdar han att det måste finnas en
mångfald av metoder och menar att det finns plats för både lärare som föreläser och den mer
självstyrande typen av undervisning. Problemet med den senare varianten är dock, enligt
Göransson, att studietakten dras ner för de flesta elever. Han säger sig ha en gammal
kunskapssyn och anser att kunskap kräver arbete och övning vilket är speciellt viktigt att
medvetandegöra elever från hem utan lästraditioner om menar han. Skolan skall förmedla
rejäla baskunskaper och en nyfikenhet att lära och den skall undvika att specialisera sig för
tidigt hävdar han. Kommunalisering och friskolor ses inte med blida ögon av Göransson.
Skolorna konkurrerar med varandra, energin läggs på marknadsföring och fokus vrids bort
från eleverna säger han (Heldmark, 2000).



Sammanfattande analys: Skolan skall förmedla rejäla baskunskaper, nyfikenhet att lära och
undvika specialisering för tidigt eftersom fokus annars vrids från eleverna är en åsikt som
framförs av Bengt Göransson i Heldmarks artikel. Visserligen förespråkas mångfald av
undervisningsmetoder där det finns plats för både föreläsningar och mer självstyrande
undervisning. Dock påpekas att studietakten ofta dras ned i användandet av den sistnämnda
(Heldmark, 2000).

Övriga författare som nämner något om undervisning, lyfter i stort sett enbart fram de positiva
sidorna med undersökande arbetssätt och problembaserat lärande. Loertscher säger visserligen
att det är ett riskfyllt arbetssätt men hävdar att det är mera utmanande än andra
undervisningsformer (Loertscher, 1988, s 35). Det kan också verka störande eller hotfullt för
den som inte vill ha sådan undervisning påpekar Limberg (Limberg, 1996, s 12). Just för
tillfället är det problembaserat lärande som gäller i skolan säger Gómez och Swenne.
Definitionen på vad problembaserat lärande innebär är enligt Gómez och Swenne:
elevaktivitet, problemlösning med anknytning till verkligheten och kritiskt tänkande (Gómez
& Swenne, 1996, s 44). Vår tolkning är att när sådan undervisning bedrivs får eleverna en
djupare form av kunskap vilket skulle kunna benämnas djupinriktat lärande, och detta är att
föredra enligt Limberg. Hon hävdar dock att skolan vanligtvis är inriktad på motsatsen, dvs
ytinriktat lärande (Limberg, 1993b, s 5).

Som vi tolkar mycket av litteraturen så skall skolbiblioteket vara centrum för personlig
utveckling och utbildning där det även finns utrymme för individens egna tankar och
funderingar och eleverna skall även förberedas för framtida behov och utmaningar. Rent
praktiskt skall eleverna lära sig att använda olika informationskällor, analysera, jämföra och
kritiskt granska information. Carr menar att budskapet om ett livslångt lärande är tydligare på
biblioteket än i skolan (Carr, 1991, s 220). Ett fåtal av författarna menar att skolbiblioteket
skall vara en plats för rekreationsläsning samt att det skall  stimulera och väcka läslust.

Monica Nilsson menar att skolbiblioteket är en självklar förutsättning för ett undersökande
arbetssätt, vilket är det arbetssätt som hon menar förutsätts i läroplanen (Nilsson, 1998, s 14).
Även Loertscher påpekar vikten av skolbiblioteket som centrum för undersökande arbetssätt
(Loertscher, 1988, s 35). Skolbiblioteket kan även stimulera och underlätta problemorienterad
undervisning menar Limberg (Limberg, 1996, s 12).

Vår tolkning av litteraturen  blir att i stort sett alla författare, även om de inte direkt uttalar
det, anser att skolbibliotek är en förutsättning för att undersökande arbetssätt skall kunna
bedrivas. Detta är dock inte överraskande eftersom biblioteks- och informationsvetenskapen
är överrepresenterad bland dessa författare. Speciellt anmärkningsvärt kan det kanske tyckas
vara vad gäller Hedenströms rapport där det inte finns någon representant med från
skolvärlden i den nämnda fokusgruppen.  Analysen i rapporten blir därmed vinklad menar vi.

3.2 Samarbete mellan lärare och bibliotekarier samt deras yrkesroller

David Loertscher menar, i den redan tidigare nämnda boken Taxonomies of the School
Library Media Program,  att lärare är stolta över att vara experter inom sitt område och han
ställer sig därför undrande till varför lärare då skulle vilja samarbeta med någon utanför
skolan i undervisningsprocessen. Han påstår att både lärare och bibliotekarier klagar över
motpartens ointresse för samarbete. Skolbibliotekarier klagar ofta över att lärare inte vill
planera undervisningen i god tid, och lärarna antar att skolbibliotekarier inte har något reellt
intresse av vad som sker i klassrummet. Sådana antaganden är vanliga, hävdar Loertscher, och



leder inte bara till tomma skolbibliotek och dåligt användande av mediebeståndet, utan också
till misstro mellan skolbibliotekarien och lärarna. Här kan skolledningen spela en stor roll,
och se till att både lärare och skolbibliotekarien får tid att tillsammans sitta i lugn och ro och
planera verksamheten, och att efter utfört arbete även utvärdera resultaten. Ingenting händer
automatiskt, utan det behövs mycket gemensamt arbete. Eleverna förtjänar bästa möjliga hjälp
och bästa möjliga material för sina studier (Loertscher,1988, s 26).

Som tidigare nämnts (se 3.1) innebär de olika nivåerna i Loertschers taxonomin olika  roller
och arbetsuppgifter för lärare och skolbibliotekarier. Det gäller att hitta en bra blandning av de
olika nivåerna, och att inte fastna bara på en nivå och pga det ignorera andra nivåer.
Taxonomierna för skolledning och elever har vi här utelämnat eftersom dessa grupper inte
ingår i vår studie.

Ur bibliotekarieperspektiv ställer Loertscher upp en taxonomi, som alltså är ett slags
vetenskaplig systematik, med följande nivåer:

1� No involvment - ingen inblandning av skolbiblioteket i undervisningen. Skolbiblioteket
har ingen betydelse.

 
2� Self-help warehouse - skolbiblioteket som en lagerlokal för självbetjäning. Här kan elever

och lärare själva hämta material, de vet hur materialet skall användas. Skolbibliotekarien
arbetar med biblioteksarbete som tex organiserar, katalogiserar och håller i hyllorna.

 
3� Individual reference assistance - ett skolbibliotek där lärare och elever får personlig hjälp

av skolbibliotekarien som tar fram material, antingen på det egna biblioteket eller beställer
från något annat håll.

 
4� Spontaneous interaction and gathering - ett skolbibliotek där spontana samarbeten mellan

lärare och skolbibliotekarien sker utan egentlig planering. Här hjälper skolbibliotekarien
till med informationssökning vid temaarbeten.

 
5� Cursory planning - här kan kortvarig eller informell planering ske i en korridor, eller på

lärarrummet då skolbibliotekarien ger lärarna tips om nyheter i biblioteket.
 
6� Planned gathering - läraren ber i god tid om hjälp av skolbibliotekarien att få fram rätt

material, i rätt tid, på rätt nivå inför projektarbeten.
 
7� Evangelistic outreach - här sker gemensamma ansträngningar att marknadsföra

skolbibliotekets möjligheter.
 
8� Scheduled planning in the support role - här finns skolbibliotekarien med på

planeringsstadiet, men endast som serviceperson. Läraren är den som tar initiativ och är
den som är ”chef ”. Det förekommer ingen riktig kollega-relation mellan läraren och
skolbibliotekarien.

 
9� Instructional design, level 1 - här deltar skolbibliotekarien i planering, genomförande och

utvärdering på lika villkor som läraren. Biblioteket är ett komplement till undervisningen,
och ingendera parten utnyttjar den andra.

 



10� Instructional design, level 2 - även här deltar läraren och skolbibliotekarien på lika villkor
i hela inlärningsprocessen. Till skillnad från nivå 9 där biblioteket är ett komplement, så är
nu skolbiblioteket helt integrerat i undervisningen, dvs skolbiblioteket är kärnan i
undervisningen.

 
11� Curriculum development - skolbibliotekarien ses på denna nivå som en kollega, och

medverkar vid planering och utveckling av skolans pedagogiska verksamhet.
Skolbibliotekarien kan kanske inte vara med på alla sammanträden, men kan ändå vara en
konsult i frågor som rör skolbiblioteket (ibid., s 10-14).

Som en sammanfattning av  bibliotekarierollen säger Loertscher att: ”Helping teachers teach
concepts is more important than teaching library skills” (ibid., s 142).

Loertschers taxonomi för lärare, som det skulle kunna ses ur lärarperspektiv, har följande
nivåer:

1� Self-contained teaching - Läraren har inget behov av skolbiblioteket utan använder enbart
läromedel.

 
2� Teaching with a private collection - Läraren har material på institutionen, och har inget

större behov av att samarbeta med skolbibliotekarien.
 
3� Teaching with a borrowed collection - Läraren lånar material från skolbiblioteket för

användning i klassrummet.
 
4� Using the library media staff as an idea resource - Läraren får förslag om lämpligt

material till undervisningen vid hastiga möten med skolbibliotekarien.
 
5� Using the library media center staff and resources for enrichment of a unit - Läraren

använder skolbibliotekets resurser i form av material, aktiviteter och personal för att
berika undervisningen. Skolbiblioteket är här ”grädde på moset”, dvs ett komplement till
undervisningen.

 
6� Using library media resources as a part of a unit content - Läraren lägger mycket tid på

planering tillsammans med skolbibliotekarien för att noga förklara vilket material som
kommer att behövas. Skolbibliotekarien kan då ordna aktiviteter och material som är
direkt anpassat till undervisningen.

 
7� Teacher/ library media specialist partnership in resource-based teaching - här planerar,

genomför och utvärderar  skolbibliotekarien och läraren undervisningen gemensamt.
 
8� Curriculum development - Skolbibliotekarien och läraren försöker gemensamt förbättra

det pedagogiska arbetet på skolan. Här är det viktigt med långtidsplanering, speciellt vad
det gäller mediebeståndet i skolbiblioteket (ibid.,  s 23-26).

Jean Donham van Deusen skriver i sin artikel ”The school library media specialist as a
member of the teaching team: Insider and Outsider” om en fallstudie hon genomfört. Där har
hon studerat de speciella färdigheter (skills), hjälpmedel (attributes) och perspektiv som en
skolbibliotekarie (school library media specialist) förde in i  planering av undervisning



(instructional planning process) när hon arbetade med lärarlag (Donham van Deusen, 1996, s
229-230).

Donham van Deusen konstaterar först av allt att lärarprofessionen karakteriseras av ökad
komplexitet. Faktorer som påverkar denna ökande komplexitet är tex studenters inlärningssätt
(students’ learning styles), informationsexplosionen, lärande genom samarbete (cooperative
learning) och undervisning genom samarbete (collaborative teaching) (ibid., s 229).

Donham van Deusen kom i sin analys av fallstudien fram till att skolbibliotekarien
tillhandahöll tre olika kategorier av hjälp, som också innebär tre olika roller. Den vanligaste
var att samla material, eller som Donham van Deusen också kallar det ”a provider of teaching
resources”. Skolbibliotekariens kunskaper om materialet ledde till att lärarna såg henne som
en garant för att det fanns ett brett utbud, att det var aktuellt och att det var kvalitet, dvs att det
bara var bra, kanske till och med det bästa materialet som fanns. Att hitta materialet var dock
inte det enda som ingick i denna roll utan skolbibliotekarien var också den som blev länken
mellan materialet och de som skulle använda det, dvs lärarna. Detta gällde även de
elektroniska källorna där skolbibliotekarien lärde lärarna att använda dessa. Lärarna lärde sig
även att säga till i förväg vilket material de hade behov av och skolbibliotekarien deltog på ett
tidigt planeringsstadium. Ytterligare en sida av denna roll för skolbibliotekarien var att lärarna
tog hjälp av henne när de skulle bestämma vilka behov deras elever hade (ibid., s 233-236).

Den andra rollen för skolbibliotekarien var att delta i planeringen av undervisningen. Här var
det bibliotekariens frågor som många gånger hjälpte lärarna att fokusera sin planering, både
av teman och av undervisningen i stort, inklusive att klargöra målen med verksamheten. Att
skolbibliotekarien lyckades så bra med detta beror enligt Donham van Deusen förmodligen på
att skolbibliotekarien hade ett ”outsider”-perspektiv (ibid., s 237-240).

Den tredje rollen som skolbibliotekarien tillskrevs var den som samordnare. Detta kräver
enligt Donham van Deusen att samordnaren kan kliva tillbaka ett steg från det som sker för att
på så sätt kunna införliva nya, nödvändiga komponenter. Lärarna såg skolbibliotekarien som
en tredje part i arbetslagen och på så sätt blev också rollen som samordnare naturlig. Hon blev
också därmed den naturliga länken mellan både olika lärarlag och mellan lärarna och övrig
skolpersonal och skapade därmed förutsättningar för god kommunikation på skolan (ibid., s
240).

Sammanfattningsvis säger Donham van Deusen att skolbibliotekarierollen håller på att
utvecklas och utvidgas. Den inkluderar inte bara ansvaret att få fram material utan också
rekommendationer om hur materialet kan användas, att koordinera lärarnas ansträngningar
m.m. Med hänvisning till fallstudien anser hon att skolbibliotekarien tack vare sitt
kontinuerliga deltagande i arbetslagen sågs som en ”insider” av lärarna eftersom de
accepterade henne som en naturlig del av arbetslaget. Dock var hon ändå ett slags ”outsider”
eftersom hon inte var lärare, vilket i och för sig inte är någon nackdel enligt Donham van
Deusen (ibid., s 243-245). Resonemang har redan förts om detta ovan i texten.

Donham van Deusen påpekar att resultatet av denna fallstudie inte är något vanligt
förekommande. Oftast brukar lärarna förvänta sig att skolbibliotekarien skall assistera och
undervisa eleverna. För att kunna nå sådana resultat som i fallstudien måste lärarna lära sig att
de kan ställa andra, och högre, krav på skolbibliotekarien menar Donham van Deusen. Rektor
kan göra klart sådant vid anställningsintervjuer, i arbetsbeskrivningar och i vid formulering av
mål för verksamheten menar hon. Sedan är det viktigt att skolbibliotekarien är välkommen



och får möjlighet att delta i arbetslagens möten. Sist men inte minst måste också
skolbibliotekarien vara villig att spela de olika rollerna. Dessutom behöver skolbibliotekarien
ha stöd av skolledningen. För att klara av att arbeta på ovan nämnda sätt behöver
skolbibliotekarien vara väl förberedd. Kännedom om material, kapacitet att göra urval av
material och förmåga att samarbeta är några saker en skolbibliotekarie måste kunna enligt
Donham van Deusen. Dessutom måste både lärare och skolledning lära sig mer om
skolbibliotekariens arbete påpekar hon (ibid., s 246-248). Eller som hon också säger:

When both the technical and personal skills and the knowledge needed for teamwork
are present, the synergy necessary for a team emerges, and the benefactors of that
synergy are the children in the school (ibid., s 248).

Carol Kuhlthau skriver i sin artikel ”Implementing a Process Approach to Information
Skills: A Study Identifying Indicators of Success in Library Media Programs” att ett arbetslag
bör vara präglat av total samsyn, från lärare, skolbibliotekarie och skolledare. Rollerna bör
vara definierade och alla bör visa respekt för varandras kunnande. Rektors roll är oerhört
viktig. Rektor är den som kan se till att lärare och skolbibliotekarie får tid att gemensamt
planera verksamheten, och detta gör också att arbetet blir trovärdigt inför eleverna. Läraren
bidrar med kontext och innehåll, koncentrerar sig på problemställningar och skapar strategier
för att hjälpa eleverna. Skolbibliotekarien tillhandahåller informationskällor, bestämmer hur
informationssökningsprocessen skall gå till och är den sammanhållande länken i arbetet. En
rektor i undersökningen beskrev skolbibliotekarien på sin skola, som: ”The person who gets it
going and keeps it on track”. Sammanfattningsvis menar Kuhlthau att alla i arbetslaget
använder sin kompetens och således bidrar med olika kunskaper som i sin tur kommer
eleverna tillgodo (Kuhlthau, 1993,  s 17).

Ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier är något som anses som mycket viktigt i
Louise Limbergs rapport Skolbiblioteksmodeller: utvärdering av ett utvecklingsprojekt i
Örebro län. En tydlig ansvarsfördelning mellan de samarbetande parterna och ett ömsesidigt
intresse av att nå gemensamma mål är två faktorer som krävs för att samarbetet skall fungera
bra, enligt Limberg. Samspelet mellan de båda professionerna (lärare och bibliotekarier) ledde
till utveckling och förnyelse av metoder både i undervisningen och biblioteksarbetet. De
skolor där arbetet med att utveckla biblioteket skedde i nära samspel mellan lärare,
bibliotekarier, skolledare och, i det här fallet, projektledare, var de skolor som kommit långt
med biblioteksutvecklingen, hävdar Limberg. De skilda professionella kompetenserna och
positionerna var av stort värde och bidrog till ett kreativt utvecklingsarbete enligt Limberg
(1996, s 22, 24).

Nya informationsvägar och medier förändrar både lärares och bibliotekariers yrkesroller
hävdar Limberg. Eller som hon uttrycker det: ”Läraren mister hegemonin över kunskapen och
bibliotekarien förlorar kontrollen över informationskällorna”. Med utgångspunkt i
utvärderingens resultat hävdar Limberg dock att yrkesrollerna går mot en fördjupning i stället
för att bli mer lika varandra. För att använda ett citat:

Informationsöverflöd och aktivt lärande elever kräver att läraren har djupa
ämneskunskaper och förmåga att problematisera ämnet, samtidigt som det kräver
bredd och variationsrikedom i undervisningsmetoderna för att möta elever efter deras
olika behov och intressen (ibid., s 25).

Louise Limberg skriver i den tidigare nämnda artikeln ”Skolbibliotek för bildning” att



skolbibliotekarien skall arbeta tillsammans med lärare, elever och skolledare för att bygga
upp, och ansvara för ett mediabestånd utifrån elevernas individuella behov. Skolbibliotekarien
skall handleda lärare och elever i informationssökning och stödja elevernas läsutveckling.
Skulle sådana skrivningar finnas med i läroplanerna, vore det ett enormt stöd för
skolbiblioteken i utvecklingen mot Europas bästa skola (Limberg, 1993b, s 9).

Louise Limberg diskuterar, som vi tidigare nämnt, i sin artikel ” Omprövning och utveckling
i skolbibliotek” runt metodutveckling av skolbibliotek. Limberg nämner tre områden som är
av stor betydelse, nämligen: mediebeståndets uppbyggnad, undervisning i
informationssökning och utvärdering. Undervisning i informationssökning har vi redan
redovisat i kapitel 3.1.

Limberg hävdar att arbetet att bygga upp mediebeståndet kräver nära samarbete mellan lärare
och skolbibliotekarien då man tillsammans  går igenom vilka arbetsområden eleverna skall
arbeta med, och vilket material som kommer att behövas. Det blir skolbibliotekariens uppgift
att bygga upp ett mediebestånd som krävs för ett undersökande arbetssätt. Detta
uppbyggnadsarbete kräver kunskap, fantasi, påhittighet och tid (Limberg, 1993a, s 9).

Det tredje området Limberg tar upp är utvärdering. Utvärdering kan ske av många olika skäl,
men vilket syftet än är måste man ha klart för sig vad som skall granskas och hur resultatet
sedan skall användas i sin tur. Limberg presenterar några områden som kan tas upp till
utvärdering och hävdar att dessa områden måste stå i relation till skolans nationella mål samt
de lokala målen för skolans verksamhet. Här kan det vara viktigt att utvärdera hur samarbetet
mellan lärare och skolbibliotekarien fungerar. Fungerar inte samarbetet kan det vara en
förklaring till brister i verksamheten. Limberg hävdar att utvärdering är ett sätt att tydliggöra
verksamheten både för sig själv och för beslutsfattare (ibid., s 11-13).

I den tidigare nämnda artikeln ”Living on One’s Own Horizon” av David Carr  gör han
gällande att skolbibliotekarier erbjuder en annan inlärningssituation än läraren i skolan.
Skolbibliotekarien har en synnerligen viktig roll i att visa på biblioteket som en länk till en
värld av upplevelser, tankar och informationer som finns utanför skolan (Carr, 1991, s 220).
Eller som han också uttrycker det: ”It is useful to think of school information specialists as
educators for the lifespan, not just the term paper” (ibid., s 222).

Som tidigare nämnts så skriver Brigitte  Kühne i sin avhandling Biblioteket – skolans hjärna?
om olika faktorer som påverkar integreringen av ett bibliotek i undervisningen. En av dessa
faktorer är de psykologiska där hon tex placerar skolledningens inställning, lärarnas intresse
för bibliotek, lärarnas kunskaper om informationssökning, bibliotekariernas kunskaper i andra
ämnen än bibliotekskunskap m.m. (Kühne, 1993, s 227). Någon större utveckling av
fenomenen görs dock inte, utan hon nöjer sig med att konstatera att:

Inom skolan, liksom överallt annars i arbetslivet, beror framgång och
misslyckande för olika arbetssätt på de inblandade personernas vilja/ovilja,
kunskap/okunskap, generositet/missunnsamhet, öppenhet/slutenhet,
hjälpsamhet/revirtänkande, tillfälliga sinnesstämningar, chefernas inställning,
”personkemin” mellan alla parter etc. (ibid., s 232).

I kapitel 3.1 nämndes att det, enligt Kühne, finns ett antal förutsättningar för att eleverna skall
få ta del av bibliotekskunskap och informationssökning, som i sin tur skall göra att de kan gå
vidare till ett livslångt lärande. En annan av dessa förutsättningar är att det finns ett ständigt



samarbete mellan lärare och bibliotekspersonal och att skolbibliotekarien får en tydligare roll i
inlärningsprocessen hävdar Kühne (ibid., s 236).

Till sist nämner Kühne hur hon ser på de båda yrkesrollerna, lärarnas och bibliotekariernas.
Hon säger att : ”... jag anser att vissa kvalifikationer krävs för att lära ut bibliotekskunskap
och informationssökning, precis som det krävs kunskaper i alla andra ämnen som man
undervisar i på våra skolor ” (ibid., s 239).

Generaldirektören för Arbetslivsinstitutet, Inger Ohlsson, och professor Gunnar Aronsson
har genomfört en analys av hur lärares arbetssituation har förändrats under 1990-talet.
Resultatet av denna analys diskuterar de i debattartikeln ”Var femte lärare i riskzonen” i
Dagens Nyheter den 25/2-00. Eftersom själva analysen inte ännu är publicerad använder vi
oss enbart av artikeln.

Ohlsson och Aronsson menar att de ser en dramatisk ökning av arbetsbörda, trötthet,
uppgivenhet och misströstan bland både grundskole- och gymnasielärare och speciellt hos
kvinnliga gymnasielärare. De varnar för att ca 20% av alla lärare befinner sig i riskzonen för
allvarlig ohälsa och långtidssjukskrivningar. De tror också att om det vill sig riktigt illa, om
inte de negativa trenderna bryts, så kan det till och med bli fråga om för tidig pensionering i
många fall.

Stressreaktionerna hos lärare stiger oerhört hävdar de vidare och säger sig se tre aspekter på
detta, nämligen inflytande, krav samt stöd från arbetskamrater, chef och ledning. De pekar på
att trots att relativt många lärare tycker sig ha inflytande över arbetets uppläggning så anser en
stor andel lärare att deras arbetsuppgifter ökat och de upplever en kraftigt ökad
arbetsbelastning.

Socialt stöd dämpar stress och ”ohälsoreaktioner” hävdar artikelförfattarna och menar att det
sociala stödet i skolan är under all kritik och har så varit under hela 1990-talet. Eller som de
uttrycker det: ”Stöd, uppmuntran och uppskattning från chefer och ledning är sällsynta
företeelser i alla lärarkategorier och skolan intar här en bottenplacering i hela det svenska
arbetslivet”. De påpekar dock att många undersökningar visat att även rektorer är en mycket
ansträngd grupp.

Orsaker och ansvarsförhållanden i sammanhanget sammanfattas i två särdrag i skolans
verksamhet och lärares arbete som de menar ser ut att nonchaleras. Det första gäller
klassrumssituationen, där kraven på uppmärksamhet och koncentration alltid är mycket höga.
Därför måste det finnas ställen för nedvarvning och återhämtning, vilket det i stor
utsträckning inte gör, menar författarna. Det finns heller ingen vilja att rätta till detta i
förändringen av skolsystemet, menar de.

Det andra särdraget handlar om skolan som en komplex organisation som är full av intresse-
och målkonflikter. Exempelvis står lärarna mellan en mängd olika krav menar Aronsson och
Ohlson. Dessa krav kan var och ett för sig ha fog för sig men kan komma i konflikt med
varandra när vardagens tidspressade verklighet gör sig påmind, säger de.

Dessa två ovan nämnda särdrag ligger förvisso i skolans natur, säger artikelförfattarna, men
menar att de borde kunna hanteras så att inte en massa negativa effekter uppstår.
Sammanfattningsvis säger de:



Det är anmärkningsvärt hur negligerat arbetsmiljöperspektivet är av skolans debattörer
och reformatörer. Ett steg framåt är att varje större utifrån initierad förändring måste
åtföljas av konsekvensanalyser vad gäller personalens och elevernas arbetsvillkor
(Ohlsson & Aronsson, 2000).

Ken Haycock skrev i mitten av 1980-talet i sin artikel ” Strengthening the foundations for
Teacher-Librarianship” att skolbibliotekets framgång beror helt och hållet på planering av
samarbete mellan skolbibliotekarien och lärarna. Haycock hävdade att det bör finnas ett
skrivet dokument som tex det som skrivits i Vancouver School district i Kanada. I det
dokumentet står det: ”The aim of the school library program is to assist students to develop a
commitment to informed decisionmaking and the skills of lifelong learning”. Det måste finnas
tydligt angivna mål för verksamheten, och tydliga och klara definitioner för
skolbibliotekariens roll i verksamheten. Skolbibliotekets arbetsuppgifter bör naturligtvis
bygga på samarbete mellan lärare och skolbibliotekarien, men även rektor bör ingå i det
arbetslaget(Haycock, 1985, s 103).

Svårigheterna, som Haycock såg det, ligger i att få lärarna att ändra sitt sätt att undervisa och
få dem att arbeta i lärarlag och att ägna mera tid åt undersökande arbetssätt (resource-based-
teaching). Det är dessa svårigheter som gör skolbibliotekariens arbete så svårt, men som
samtidigt är skolbibliotekariens utmaning. Skolbiblioteksverksamheten vilar helt och hållet på
kontakten med lärarna, och skolbibliotekarien måste ta initiativ att planera tillsammans med
lärarna. Haycock hävdade bestämt att denna planering måste få ta tid, och menade att det inte
är frågan om tid egentligen, utan om prioriteringar. Eller som han själv uttrycker det: ”It isn’t
a matter of time, it’s a matter of priorities. It isn’t a matter of territory, it is a matter of
commitment” (ibid., s 105).

Skolbibliotekariens största uppgift är att vara initiativtagare och att tillsammans med lärarna
planera, utveckla och se till att förutsättningarna för elevernas studier förbättras. Men om
tonvikten hela tiden läggs på dagliga ”utryckningar” så skjuts all långsiktig planering åt sidan.
Slutsatsen av detta blir, menade Haycock, att man får ägna sig åt bekämpning av eld istället
för att förebygga eldsvådor (ibid., s 106).

Haycock hävdade att undervisning  innefattar tre professionella funktioner:

• Förmåga att se elevens behov av att lära
• Att konstruera möjliga sätt att möta dessa behov och
• Att kunna bedöma graden av lyckad undervisning.
 
 Haycock menade att det är bättre att läraren och skolbibliotekarien gemensamt arbetar med
trettio elever, än att läraren ensam gör det. Undersökningar har visat, sade Haycock, att där
lärare och skolbibliotekarien arbetat så, har studieresultaten blivit mycket bättre (ibid., s 108).
 I artikeln ”Information Power: The roles of the School Library Media Specialist”, skrev Sue
Walker  i slutet av 1980-talet om skolbibliotekariens roll, och menade att rollen egentligen
består av tre olika roller. Den första är rollen som informationsspecialist, den andra rollen är
lärarrollen, och sist men inte minst, den tredje rollen som är konsultrollen. Rollerna går in i
varandra och alla tre är lika viktiga. Det är, enligt Walker, olämpligt att utesluta någon av de
tre funktionerna.
 



 Den första rollen, informationsspecialisten är en paraplyroll som gör det möjligt för
skolbibliotekarien att göra de två övriga rollerna effektiva. Skolbibliotekarien är
informationsexpert, i motsats till lärarna som är ämnesexperter (Walker, 1988, s 21).
 
 Den andra rollen, lärarrollen, har två aspekter. Den ena aspekten är att undervisa elever  och
där bör tonvikten ligga. Skolbibliotekarien bör vara en garanti för att kunskap och attityder
relateras till tillgången på information och att undervisning om kommunikation blir en
integrerad del i skolans verksamhet. För att motsvara den förväntningen  måste
skolbibliotekarien arbeta tillsammans med lärare och skolledare för att bestämma vidden av
samarbetet och garantera integreringen av informationssökning i skolans verksamheten. Den
andra aspekten på lärarrollen är den att undervisa lärare och föräldrar, och den innebär att
skolbibliotekarien skall informera lärare, skolledning och föräldrar och ge dem tillfällen till
utveckling för att de effektivt skall kunna utnyttja alla resurser, likaväl som att upplysa dem
om ny teknologi (ibid., s 22).
 
 Skolbibliotekariens tredje roll, den som konsult eller handledare, innebär rådgivning till
lärarna. Denna roll bestämmer om informationskunskap lärs ut i ett isolerat sammanhang eller
integrerat i undervisningen. Skolbibliotekariens effektivitet i denna konsultroll kan ha
inflytande över schemaläggning och praktiskt arbete i skolans verksamhet (ibid., s 22).
 
 Walker hävdade att: ”The greater involvement of library media specialists in instructional
development, the more effectively they contribute to the success of teaching and learning”.
Skolbibliotekarien måste alltså envist jaga tillfällen till samarbete, även om det ibland verkar
orealistiskt. Men ju större inblandning av skolbibliotekarien i undervisningen, desto större
effektivitet kan skolbibliotekarien bidra med till ett framgångsrikt lärande (ibid., s 23).
 
 Linda Wolcott , som vid författandet av artikeln ”Understanding How Teachers Plan…” var
biträdande universitetsprofessor vid Utah State University har studerat undersökningsresultat
om hur ofta skolbibliotekarier deltog i planering av verksamheten i skolan. Wolcott
konstaterade i artikeln att det inte hände speciellt ofta. Wolcott spekulerar i varför samarbetet
ibland misslyckades, och hon funderar också över vad det var som gjorde att
skolbibliotekarier inte deltog i planeringsprocessen i skolan. Tänkbara orsaker Wolcott pekar
på var brist på tid, brist på vana och brist på stöd från ledningen.
 
 Wolcott menar att varken lärare eller skolbibliotekarier  hade full förståelse för planeringens
betydelse. Syftet med Wolcotts artikel var att ge skolbibliotekarier förståelse för hur lärare
planerar, och förslag på hur skolbibliotekarier kunde gå till väga för att skaffa sig denna
förståelse.
 
 Wolcott beskriver lärarnas planering dels som en psykologisk process, men också som en
praktisk aktivitet. Med psykologisk process menar Wolcott, att det är en process där en lärare
tänker igenom kommande lektioner, och bestämmer sig för hur han eller hon skall agera i den
situationen. Den praktiska aktiviteten beskriver Wolcott som ”the things that teachers do
when they say that they are planning”.
 
 Lärare planerar av olika skäl enligt Wolcott. En anledning är att tillfredsställa ett psykologiskt
behov, dvs för att känna sig mentalt förberedda inför lektioner. En annan anledning är att
förbereda materialet. En del lärare planerar långsiktigt, andra planerar kortsiktigt, en del
planerar inför varje vecka och andra planerar för enstaka lektioner. Variationerna är alltså
många (Wolcott, 1994, s 162).



 Samarbete med skolbibliotekarien kan vara besvärligt eller ovälkommet, eftersom lärare är
ovana vid samarbete.  Till dess lärarna har kommit så långt att de förväntar sig samarbete med
skolbibliotekarien, skall kanske skolbibliotekarien söka nya vägar för att åstadkomma
samarbete. Wolcott menar att det vore bra att starta med att ta reda på skälen till varför lärare
planerar. Planerar de för att vara pålästa eller planerar de för att fullgöra kraven.
 
 Wolcott hävdar att skolbibliotekariens roll egentligen består av tre roller:
informationsspecialist, lärare och handledare eller konsult (jfr Donham van Deusen).
Skolbibliotekarien bör vara aktiv redan på planeringsstadiet och ha ett nära samarbete med
läraren. Hur lyckosamt det samarbetet blir, beror på skolbibliotekariens förståelse för
planeringsprocessen sett ur lärarens synvinkel. Wolcott menar att det är den gemensamma
planeringen som är skolbibliotekariens överlevnadsfaktor, en faktor som har stor betydelse för
inhämtning av informationskunskap, livslångt lärande och problembaserat lärande.
 
 Wolcott råder skolbibliotekarier att göra planering till en vana och att planeringen passas in på
lärarens planeringstider. Det finns lika många modeller att göra detta på som det finns lärare.
Men, säger Wolcott, vänta inte på att bli tillfrågad, utan se till att få möjligheter att ha
gemensam planering (ibid., s 164).
 
 I den tidigare nämnda boken Aktivt lärande med skolbibliotek. Idéer och metoder för lärare
och bibliotekspersonal i grundskolan, skriver Elsa Gómez och Margareta Swenne även om
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier, och hur de ser på varandra.
 
 För att kunna utnyttja bibliotekets resurser maximalt, krävs det ett nära samarbete mellan
lärare och skolbibliotekarien hävdar författarna. I en aktiv pedagogisk samverkan kan man
dela med sig av sina kunskaper och detta kommer undervisningen till godo. Lärarna får
material och idéer  till sin undervisning och skolbibliotekarien får se hur materialet fungerar,
och kan på så sätt bättre anpassa biblioteket till undervisningens behov.
 
 Men samarbetet är inte alltid problemfritt. Skolbibliotekarien har kanske inget pedagogiskt
kunnande eller kunskap om undervisningens villkor. Lärarna å sin sida har kanske ingen
kunskap om vilka möjligheter skolbibliotekarien har, och vilka villkor som styr den
verksamheten. Två kulturer skall här mötas och kommunicera med varandra. Båda kulturerna
har kanske förutfattade meningar om varandras roller och status. Uppfattar lärarna
skolbibliotekarien som en person som tränger sig på i lärarreviret? Tycker skolbibliotekarien
att lärarna ställer orimliga krav? Dessa bilder av varandras roller  leder inte till något
samarbete. Respekt för varandra, för varandras yrkesroller är viktiga faktorer i ett samarbete
(Gómez & Swenne, 1996, s 69-70).
 
 Ömsesidig respekt är det som hela skolbiblioteksverksamheten bygger på hävdar Monica
Nilsson, i den tidigare nämnda boken Skolbibliotek - skolans informationscentrum…, men
påpekar att ingen i personalen skall känna sig tvingad att arbeta på ett visst sätt. Det är dock
viktigt att ingen heller hindrar eller bromsar någon att utveckla tankar och idéer. Ett sådant
synsätt ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt och detta leder till ett förändringsarbete
som hela skolan snabbt präglas av hävdar hon. Eller som hon säger: ”En förändring där även
de mest tveksamma till slut dras med”. Hon påpekar dock att det tar tid att lära sig samarbeta
med olika personalgrupper inom skolan. Detta beror oftast på tidsbrist och glömska och inte
på ovilja från inblandade parter menar hon. Eller som hon också uttrycker det: ”Det krävs
envishet och uthållighet från alla parter för att bygga upp ett samarbete som fungerar i det
dagliga arbetet” (Nilsson, 1998, s 21).



 När det gäller de olika rollerna bygger Nilsson sina modeller helt på Loertschers idéer. Hon
säger dock att för att bibehålla elevernas motivation och intresse för en uppgift så måste lärare
och bibliotekarie ägna mycket tid åt handledning (ibid., s 48). Eller som hon också säger:
 

 Bibliotekarien och läraren är en oslagbar kombination för att tillgodose att eleverna är
förberedda för ett yrkesliv på 2000-talet med de färdigheter som behövs för att
framgångsrikt använda IT och media effektivt och kritiskt (ibid., s 12).

 
 I en rapporten Developing Partnerships between Librarians and Teachers in Flexible
Learning från National Council for Educational Technology (NCET) konstateras att det var
många skolbibliotekarier som redan tagit på sig en inofficiell lärarroll. Denna roll skulle
kunna utvecklas i en ännu större utsträckning. Det måste finnas en ömsesidig förståelse och
uppskattning mellan skolbibliotekarien och lärarna, och den förståelsen utvecklas endast
genom tillfällen till samarbete, dvs gemensam planering och gemensam undervisning. De
arbetslag som består av både lärare och skolbibliotekarier kan alltså berika undervisningen.
Skolbibliotekarien kan möta elevernas behov av mediamaterial och strategier vid
informationssökning (NCET, 1990, s 6).
 
 Då rapporten presenterades ansågs det att tyngdpunkten mer och mer skulle komma att ligga
på problembaserat lärande och därför skulle skolbibliotekarien komma att bli en nyckelfigur i
ett effektivt lärande. På nationell nivå (England) fanns det behov av att involvera
bibliotekarier i de nationella utbildningsprogrammen. Genom detta skulle skolbibliotekets
integration i undervisningen eventuellt kunna säkras, hävdades det i rapporten (ibid., s 4 -5).
 
 Ofta råkade skolbibliotekarien ut för brist på förståelse från lärare, och rapporten menar att i
många skolor ansågs skolbibliotekarier enbart vara bokvårdare (ibid., s 9).
 
 Skolbibliotekarien hade få möjligheter till professionell vidareutbildning, och utestängdes ofta
från den fortbildning som lärare fick tillgång till på den egna skolan. Är det så att både lärare
och skolledning inte förstår skolbibliotekariens roll, används ”professionell” tid oekonomiskt
och skolbibliotekarien känner sig undervärderad. Skolbibliotekarien hade alltså svårt att bli
accepterad som en del i undervisningsprocessen, dvs som professionell med kompletterande
kunskaper till lärarens kunskaper som ämnesexpert (ibid., s 10, 13).
 
 Det krävs samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier, ett professionellt kompanjonskap
som sammanför kompletterande kunskaper från lärare och skolbibliotekarier, och detta kan
skapa en fördelaktig miljö för att utveckla ett föränderligt och smidigt lärande (ibid., s 21).
 
 Rapporten föreslår att titeln bibliotekarie borde bytas ut till ”Information Manager” för att
spegla den förändrade rollen i informationssamhället (ibid., s 10).
 
 I den tidigare nämnda rapporten Exploderar gymnasiebiblioteken? sägs bland annat, att hur
välfyllt och välorganiserat skolbiblioteket än är, så är det i sig ingen garanti för att biblioteket
skall fungera. Det krävs också samarbete mellan lärare och bibliotekspersonal. Det sägs
vidare att förändring av samarbetsformer mellan lärare och bibliotekarier kommer högre upp
på bibliotekariernas önskelista än på lärarnas (Hedenström, 1997, s 22, 28).
 
 Drygt hälften av skolorna har ingen speciell grupp som driver biblioteksfrågor och knappt
hälften av bibliotekarierna deltar i något arbetslag enligt rapporten. Det är oerhört viktigt att
biblioteket deltar i ”strategiskt viktiga” arbetsgrupper och att skolledningen är införstådd med



detta menar utredaren/fokusgruppen. Det senare för att ge ordentlig tyngd åt samarbetet (ibid.,
s 30).
 
 Med utgångspunkt i undersökningens resultat av hur pass integrerade biblioteken är i
undervisningen säger utredaren/fokusgruppen att det sällan sker någon samplanering mellan
lärare och bibliotekarier. Ännu mer sällan sker utvärdering och utveckling av arbetsmetoder i
biblioteket. För att komma till rätta med detta måste bra samarbetsformer mellan lärare och
bibliotekarier utvecklas menar de. Detta skulle kunna ske genom gemensam fortbildning för
lärare och bibliotekarier. Ett annat sätt är att förändra skolans organisation så att biblioteket
blir en del av det pedagogiska planeringsarbetet istället för att ses som en serviceinstitution.
Ytterligare ett sätt är att i lärarutbildningen, på olika sätt, diskutera hur biblioteket kan
integreras i undervisningen (ibid., s 29, 34).

 
 Sammanfattande analys: Som vi tolkat litteraturen så anser merparten av författarna att ett
samarbete mellan skola och bibliotek måste präglas av samsyn och respekt vare sig
samarbetet sker i arbetslag eller på annat sätt. Vi tolkar det som att allas kompetens är
nödvändig, vilket också både NCET och Limberg påpekar(NCET, 1990, s 6; Limberg, 1996, s
24).
 
 Vad gäller andra orsaker till samarbetsproblem menar Gómez och Swenne att en faktor som
spelar in är lärarnas okunnighet om skolbibliotekets möjligheter (Gómez & Swenne, 1996, s
70). Vi tolkar det som att Donham van Deusen är inne på samma linje eftersom hon hävdar att
lärarna måste lära sig ställa krav samt lära sig mer om skolbibliotekariens arbete (Donham
van Deusen, 1996, s 246-247). Gómez och Swenne tar även upp bibliotekariernas okunnighet
om undervisningens villkor som en faktor till problem i samarbete (Gómez & Swenne, 1996,
s 70).
 
 En annan tolkning vi gjort är att Kühne skiljer sig en aning från övriga författare genom att
hon placerar faktorerna för samarbete på individnivå. Intressant att notera är att Kühne, trots
att hon påpekar att det är viktigt att lärare och bibliotekarier är överens om den pedagogiska
metoden, inte behandlar de psykologiska faktorerna mera ingående.
 
 Flera av författarna påpekar skolledningens betydelse för samarbetet. Både Loertscher och
Kuhlthau menar tex att det är skolledningen som kan se till att det finns tid för planering och
utvärdering (Loertscher, 1988, s 26; Kuhlthau, 1993, s 17). Skolledningens medverkan ger
tyngd åt samarbetet (Hedenström, 1999, s 30) och på så sätt blir samarbetet trovärdigt
gentemot eleverna (Kuhlthau, 1993, s 17). Det garanterar även integrering av
informationssökning i skolans verksamhet (Walker, 1988, s 22) vilket vi delvis tycker
bekräftas av Limbergs undersökning (Limberg, 1996).
 
 Ohlsson och Aronsson påpekar hur viktig skolledningen är för lärarnas arbetsklimat (Ohlsson
& Aronsson, 2000), vilket i förlängningen borde påverka förutsättningarna för ett samarbete
med bibliotekarier tror vi. Detta är den enda artikeln som tar upp lärarnas aktuella
arbetssituation vilket naturligtvis beror på att det är det enda aktuella material vi har i ämnet.
Frågan är då om det inte finns sådant material eller om det beror på att vi inte har hittat det?
Både Donham van Deusen och Limberg påpekade dock att lärarrollen redan vid den
tidpunkten hade förändrats (Donham van Deusen, 1996, s 229; Limberg, 1996, s 25).
 



 Lärarna beskrivs som ämnesexperter av några av författarna (Loertscher,1988, s 26; Walker,
1988, s 21; Kühne, 1993, s 239). Att lärarrollen inte diskuteras i större utsträckning beror
kanske på den tidigare nämnda obalansen i vårt material.
 
 Vår tolkning av litteraturen är att skolbibliotekarierollen inte består av en utan flera roller. Vi
uppfattar det också som att åsikterna om vad dessa roller innefattar varierar. Ett antal av
författarna pekar på rollen som informationsspecialist som innebär att samla material, ansvara
för informationskällor samt att ansvara för informationssökningsprocessen (Walker, 1988, s
21; Kuhlthau, 1993, s 17; Wolcott, 1994, s 164; Donham van Deusen, 1996, s 234). Ett fåtal
hävdar att bibliotekarien har en konsultroll som bland annat innebär handledning av lärarna
(Walker, 1988, s 22; Wolcott, 1994, s 164; Donham van Deusen, 1996, s 236) där vi också
vill inkludera Loertscher som menar att det är viktigt att hjälpa lärarna undervisa (Loertscher,
1988, s 142). Vi tolkar det som att Walker, Wolcott samt NCET går ett steg längre eftersom
de anser att skolbibliotekarien har en lärarroll där undervisning av elever ingår (Walker, 1988,
s 22; NCET, 1990, s 6; Wolcott, 1994, s 164).
 
 Donham van Deusen och Kuhlthau menar att skolbibliotekarien även har en roll som
samordnare, vilket innebär att vara den sammanhållande länken på skolan (Donham van
Deusen, 1996, s 240; Kuhlthau, 1993, s 17). I detta skulle kunna ingå den roll som Walker,
Wolcott och Haycock nämner, nämligen att vara initiativtagare till samarbete (Haycock, 1985,
s 106; Walker, 1988, s 23; Wolcott, 1994, s 164).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Redovisning och analys av resultat
 

 4.1 Introduktion till materialet
 
 För att redovisa och analysera de uppgifter som framkommit har vi samlat materialet i olika
teman. Detta första kapitel, 4.1.1, innehåller en presentation av kommun, skola, bibliotek,
respondenter samt olika arbetsgrupper. Övriga kapitelrubriker har vi valt med utgångspunkt i
uppsatsens frågeställningar. Under rubriken ” 4.2 Syn på undervisning och lärande samt
bibliotekets roll i detta ” återfinns respondenternas åsikter om detta eftersom vi tror att dessa
synsätt påverkar vilken syn som finns på samarbete. Rubriken ”4.3 Tankar om yrkesrollerna”
beskriver respondenternas åsikter om detta ämne och finns med eftersom även detta är en
faktor som påverkar synen på samarbete. Rubriken ”4.4 Tankar och åsikter  om samarbete i
teori och praktik” tar upp själva samarbetet som härrör från syftet med uppsatsen. Under
rubriken ”4.5 Observationen” redovisar vi våra iakttagelser från vårt deltagande i ett möte
med biblioteksrådet. Under varje kapitel, utom 4.5, finns ett antal underrubriker och efter
varje avsnitt finns en sammanfattande analys som är tänkt att ge en överblick över vad vi
anser vara huvuddragen i texten.
 
 4.1.1 Presentation av kommun, skola och bibliotek
 
 Alla sakuppgifter i detta avsnitt och nästa är hämtade från kommunens folder om skolan, från
Internet och från muntliga källor. Vi har valt att anonymisera kommun, skola och bibliotek,
detta som en följd av att respondenterna är anonyma (se vidare i texten).
 
 Vi har genomfört vår studie på ett integrerat folk- och skolbibliotek som ligger i en mindre
västsvensk kommun med ca 11000 invånare varav ca 5000 i centralorten. Biblioteket befinner
sig sedan slutet av 1990-talet under samma tak som det då nybyggda gymnasiet och
biblioteket är sedan dess integrerat med gymnasieskolan. Skolan har en egen entré till
biblioteket via skolans kafé. Hela komplexet ligger ca 500 meter från centralortens centrum
och i nära anslutning finns också en högstadieskola och två låg- och mellanstadieskolor.
 
 Det gångna läsåret hade gymnasiet 300 gymnasieelever och 250 KomVux-elever samt elever
inom kunskapslyftet. Enligt kommunens folder har de valt att integrera både
ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen med biblioteket eftersom de tror på idén att ha allt
under samma tak och med hjälp av denna samverkan skapa en kreativ och utvecklande miljö.
På detta gymnasium finns det ett antal nationella program med olika inriktningar, med allt
från teknik och humanioraprogram till omvårdnad.
 
 På biblioteket arbetar tre bibliotekarier, tre kanslister och en bibliotekschef. Den totala
öppettiden är måndag - torsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 16.00, lördag 10.00 - 13.00 men
dessutom är biblioteket öppet enbart för gymnasiet varje vardag 08.30 - 10.00. Bibliotekarien
som tjänstgör som gymnasiebibliotekarie har 30 h/vecka avdelat för detta men tjänstgör
dessutom 8 h/vecka som vikarie på en barnbibliotekarietjänst. Biblioteket är modernt utrustat
med bibliotekskataloger på data och CD-rom, IT-service för allmänhetens och skolornas
behov av information. Det finns tre läsesalar där det går att sitta och läsa eller arbeta vid
datorer i lugn och ro.
 
 
 
 



 4.1.2 Respondenterna samt olika arbetsgrupper
 
 Vi har valt att ge våra respondenter fiktiva namn dels för anonymitet utåt men också internt.
Ingen ska kunna peka ut skolan och kommunen pga svaren. Internt kan det tyckas mera
osäkert om anonymitet hjälper eftersom skolan är liten. Vi tror dock att eftersom vi inte
redovisar vem som undervisar i vilket ämne, eller vem som säger vad (utom vid citat) så
kommer anonymiteten att fungera ganska bra även internt. Anledningen till anonymisering
överhuvudtaget är att respondenterna skall känna trygghet och kunna säga vad de tycker.
Dessutom menar vi att det inte har någon betydelse för tolkningen av undersökningens
resultat att läsaren inte vet var undersökningen är gjord.
 
 Vi har även valt att redovisa det totala antalet lärare i respektive ämne som respondenterna
undervisar i. Detta gör vi dels eftersom vi, som vi tidigare nämnt, vill försöka göra en liten
jämförelse mellan olika ämnens användande av just detta bibliotek och dels för att det ger en
fingervisning om hur pass intressant materialet kan vara för bibliotek i liknande situationer.
För lärarnas del tror vi också att antal år i yrket kan påverka vilken syn de har på biblioteket
och dess användande i undervisningen, därför redogör vi för dessa.
 
 När det gäller respondenterna så har vi intervjuat de tre bibliotekarierna som finns på
biblioteket och en av dem är gymnasiebibliotekarien. De har mellan sju och femton års
erfarenhet av bibliotekarieyrket. Av det totala antalet lärare som för närvarande tjänstgör på
skolan (ca 50 st) har vi intervjuat tio stycken och av dessa undervisar nästan alla i mer än ett
ämne. Av skolans tre samhällskunskapslärare har vi intervjuat alla tre och detsamma gäller för
de två lärarna som undervisar i kemi. I geografi, grekiska, franska, foto och fysik finns endast
en lärare i varje ämne och de är alla våra respondenter. När det gäller SFI (Svenska för
invandrare), idrott, naturkunskap och biologi har vi intervjuat en av de två lärare som
undervisar i respektive ämne. Även i ämnet historia har vi intervjuat hälften av det totala
antalet undervisande lärare, dvs två av fyra. Övriga respondenter är en av tre
omvårdnadslärare, en av fyra lärare i svenska, en av fem lärare i engelska, en datalärare av sju
och två av de sammanlagt sex matematiklärarna. Lärarnas år i yrket varierar från ett och ett
halvt till trettio år. Tre har tjänstgjort i tjugo år eller mer och fyra i tre år eller mindre, medan
resterande har ca tio års yrkeserfarenhet.
 
 Bibliotekarierna har vi gett de fiktiva namnen Lotten, Matilda och Selma medan lärarna har
fått namnen Bibbi, Emma, Irma, Isa, Karolina, Kurt, Lukas, Maja, Moa och Tryggve.
Kvinnorna har fått kvinnonamn och männen har fått mansnamn.
 
 Vi saknar helt representanter från några programs speciella ämnen såsom teknik, elektronik,
företagsekonomi, marknadsföring och omsorg. Hade vi haft med representanter för dessa
ämnen tror vi att det hade fått konsekvenser för resultatet, men vi kommer inte att diskutera
det närmare.
 
 På skolan finns ett biblioteksråd som består av representanter för lärarna, dock är långt ifrån
alla ämnen och program representerade. Från bibliotekets sida deltar gymnasiebibliotekarien.
Enligt medlemmarna i biblioteksrådet så diskuterar de skolbibliotekets roll, dvs samarbetet
mellan skola och bibliotek, inköp av böcker och hur undervisningen i informationssökning för
eleverna ska lösas. För tillfället planeras en grundkurs i informationssökning som skall starta
vid början av läsåret 2000/2001. Under de tre första veckorna på terminen skall alla nya
elever få lära sig söka information i både böcker och databaser. Undervisningen skall vara
kopplad bland annat till samhällskunskap och svenska.



 Arbete i arbetslag är en relativt ny företeelse på skolan eftersom det kommit igång ordentligt
först efter årsskiftet 1999/2000. Tanken med arbetslagen är att de skall vara flexibla men att
lärarna ändå ska ha en bastillhörighet. Detta betyder att de kan ingå i olika arbetslag beroende
på vad de sysslar med för tillfället. Av bibliotekarierna är det endast gymnasiebibliotekarien
som deltar i arbetslagens arbete. Hennes tanke är att inte binda sig vid ett arbetslag utan att
alternera för att få möjlighet att se vad de olika arbetslagen sysslar med och på så sätt kunna
ge bästa möjliga hjälp där det för tillfället behövs.
 

 4.2 Syn på undervisning och lärande samt bibliotekets roll i detta
 
 För att redovisa respondenternas inställningar till undervisning och bibliotekets användande
har vi använt oss av rubrikerna ”Kunskapssyn”, ”Biblioteket och det livslånga lärandet” samt
”Biblioteket och PBL”.  Vi menar att kunskapssyn påverkar vilken syn respondenterna har på
undervisning  och att det i sin tur påverkar vilken syn de har på bibliotekets användande.
Skolbibliotekets roll i det livslånga lärandet och skolbibliotekets roll i PBL visar på vilken syn
respondenterna hade på både undervisning och på bibliotekets användande.
 
 4.2.1 Kunskapssyn
 
 Då vi frågade om bibliotekarier och lärare kunde tänkas ha samma kunskapssyn fick vi
väldigt varierande svar. Drygt hälften av lärarna var överens om att kunskapssynen skiljer sig
åt men att sätten varierar. En orsak till detta kan, enligt en av lärarna, vara okunskapen om
varandras arbete. De flesta menade att eftersom synen skiljer sig från lärare till lärare, till viss
del beroende på vilket ämne läraren undervisar i, så bör även synen mellan lärare och
bibliotekarier vara olika. En tanke som framfördes var att bibliotekarierna kanske inte tycker
att faktakunskaper är lika viktiga som de kan vara för lärarna, utan att allmänkunskaper skulle
vara viktigare. En av lärarna ansåg att synen inte var lika överhuvudtaget och hävdade att
perspektiven var totalt olika eftersom lärare är mera inriktade på lärandet, men hur det skulle
yttra sig rent konkret fick vi inget exempel på. Sedan fanns en helt motsatt åsikt där tre av
lärarna hävdade att kunskapssynen inte skilde sig alls, åtminstone inte på detta bibliotek.
 
 En tredje åsikt var att kunskapssynen på ett övergripande plan kanske inte skiljer sig åt mellan
bibliotekarier och lärare, men att skillnaderna dyker upp på det praktiska planet. Det är då inte
så mycket fråga om kunskapssyn, utan om hur den praktiskt tillämpas. En känsla som en av
lärarna hade var att både bibliotekarier och andra utanför skolans värld ibland inte har en helt
realistisk bild av vad som är möjligt att göra i undervisningen. Eller som en annan av lärarna
uttryckte det ”…om jag slapp att jobba som lärare, så skulle jag kunna ha en himla avancerad
kunskapssyn tror jag” (Lukas).
 
 När det gällde bibliotekarierna så hoppades de att kunskapssynen i grunden är densamma,
men vilken denna grundsyn i så fall skulle vara framgick inte. Dock framfördes en åsikt om
att lärare anser sig vara ämnesexperter, medan bibliotekarier har större bredd på sina
kunskaper.
 
 Sammanfattande analys: Vår tolkning var att de flesta respondenterna menade att
kunskapssynen skiljer sig åt mellan lärare och bibliotekarier. Som vi förstod dessa
respondenter så har bibliotekarier en bred kunskap och därmed en bredare syn på kunskap.
Lärarna å sin sida är i första hand ämnesexperter och sätter därför fackkunskap i första
rummet. En viktig orsak till att synen skiljer sig åt som angavs var okunskapen om varandras
arbeten och att bibliotekspersonalen inte vet vad som är praktiskt genomförbart i skolan.



Ytterligare en faktor som vi dock också tror skulle kunna spela en stor roll var det som några
respondenter påpekade, nämligen att eftersom kunskapssynen skiljer sig från lärare till lärare
så bör den även skilja sig mellan lärare och bibliotekarier. Kunskapssynen har då inte enbart
med yrket att göra utan också med personliga referensramar. Tyvärr så tog vi inte reda på
respektive respondents personliga kunskapssyn och  därför tycker vi att underlaget är för vagt
för att vi ska kunna dra några väl underbyggda slutsatser om hur väl grundade
respondenternas funderingar egentligen är. Vi tror att en någorlunda gemensam kunskapssyn
eller att det finns en medvetenhet om vari eventuella skillnader ligger borde vara en
förutsättning för att ett samarbete ska fungera så bra som möjligt.
 
 4.2.2 Biblioteket och det livslånga lärandet
 
 Vad är livslångt lärande? Så som vi har tolkat respondenternas svar så handlar livslångt
lärande om att med källkritiska ögon själv söka kunskap och att inte vänta på att
informationen skall komma av sig själv.
 
 När det gäller skolbibliotekets roll i det livslånga lärandet så svarade bara hälften av lärarna
på frågan. Av de respondenter som svarade tyckte både lärarna och bibliotekarierna att
biblioteket har en betydande roll, eller som en av lärarna sade ”…var skall dom annars lära sig
nånting när det inte står nån lärare och dunkar i dom det” (Tryggve). Det påpekades dock att
det är både bibliotekariers och lärares ansvar att göra den rollen synlig för eleverna, och
speciellt för de elever som inte har biblioteksvana hemifrån. Ett par av respondenterna
poängterade också att om en elev lämnar skolbiblioteket utan att ha fått den hjälp han eller
hon kunde ha fått, kan det få konsekvenser för elevens inställning till biblioteket. Detta tolkar
vi som att om eleverna får fel hjälp eller ingen hjälp är risken stor att biblioteket inte kommer
att få någon större betydelse för dem.
 
 Vad skolbibliotekets roll i det livslånga lärandet skulle innebära preciserade en av lärarna med
 att det är lärare och bibliotekarier som gemensamt bör hjälpa elever att skaffa sig
referensramar. Detta skall ske med hjälp av biblioteket, istället för att ” …kasta sig hejdlöst ut
i cyberrymden” (Bibbi) därför att det på Internet inte finns någon vägledning att lära sig
urskilja, analysera och reflektera över materialet. Skolbiblioteket skall alltså, som vi tolkar
det, stå för introduktionen till det livslånga lärandet. Att det inte verkar fungera i praktiken
med det livslånga lärandet var något som en av bibliotekarierna påpekade. Hennes intryck var
att eleverna istället verkar söka kunskap enbart för att lösa de uppgifter de får.
 
 Sammanfattande analys: Att några inte svarade på frågan berodde förmodligen på vårt sätt
att formulera den. Den var dubbel eftersom vi även frågade om skolbibliotekets roll i PBL
vilket gjorde att några svarade på det istället medan ett fåtal svarade på båda. Detta påverkar
naturligtvis våra möjligheter att dra några väl grundade slutsatser. Möjligen kan det visa på att
några av respondenterna inte tänker på livslångt lärande utan är styrda av den dagliga
verksamheten så att de inte hinner tänka i större perspektiv. Det skall vi låta vara osagt. De
lärare och bibliotekarier som svarade på frågan tyckte dock att biblioteket har en stor roll i det
livslånga lärandet. Biblioteket är också viktigt som motvikt till Internet eftersom det på
Internet saknas vägledning i att urskilja, analysera och reflektera över materialet. Som vi
nämnt ovan är vår tolkning att skolbiblioteket skall visa vägen till det livslånga lärandet och
att det är både lärares och bibliotekariers ansvar att det blir så. Dock undrar vi om det är så att
det än så länge är mest goda intentioner och att det kanske behöver läggas ner mer energi på
att nå dit. Speciellt eftersom hälften av lärarna inte ens nämner livslångt lärande. Skulle dessa



ha samma åsikt som de övriga dvs att skolbiblioteket skall vara en introduktion till det
livslånga lärandet så borde samarbetet rimligtvis kunna öka.
 
 4.2.3 Biblioteket och PBL
 
 Vi konstaterade att de av våra respondenter som överhuvudtaget nämnde PBL (direkt eller
indirekt) var läraren i svenska, läraren i kemi, en lärare i matematik, de som undervisar i
samhällskunskap samt bibliotekarierna. Dessa tyckte att biblioteket har en roll när PBL
används men åsikterna om hur stor den rollen är varierade från att biblioteket är kärnan i den
typen av undervisning till att biblioteket är en lots när eleverna skall söka kunskap på egen
hand. Ett par lärare tyckte också att det är bättre att skicka eleverna till biblioteket för att söka
information än att de ska leta sig fram på Internet. Ett argument för detta var det samma som
framkom angående bibliotekets roll i det livslånga lärandet, dvs att det på Internet saknas
vägledning i att urskilja, analysera och reflektera över materialet. Respondenten menade att på
biblioteket finns anställd personal som kan hjälpa till med denna vägledning.
 
 PBL som undervisningsform verkade väcka blandade känslor hos lärarna. Alla lärare var inte
odelat positiva till PBL utan tre av dem menade att det är tidskrävande, inte alltid effektivt
och att vissa kunskaper förmedlas bättre på traditionellt sätt. Dessutom menade ett par av
lärarna att alla elever inte klarar av att arbeta på ett undersökande arbetssätt utan att de
behöver en blandning av fritt och mera styrt arbete. Eller som en av lärarna uttryckte det
 

 …jag tror inte att elever själva kan upptäcka fysikaliska lagar tex. Jag tror faktiskt att
någon måste förklara dom för dom och då har vi med en gång brutit mot en
grundprincip i det problembaserade lärandet… (Tryggve).
 

 Trots detta ansåg ett par av lärarna att det förekommer för lite problembaserad undervisning
och en av lärarna sade att han under hela sin lärarkarriär strävat efter ett problembaserat
lärande. Det visade sig att av de tre lärare som hade tre år eller mindre i yrket så var två
positiva och den tredje ganska skeptisk till PBL. När det gällde de som hade ca tio års
erfarenhet så var en av de tre mycket negativ, en såg både positivt och negativt på PBL och en
hade inte svarat alls. I den grupp med 20 års erfarenhet eller mer så fanns den som var mest
positiv till PBL av alla lärare och de två övriga hade inte svarat. Det visade sig också att det
bland humanisterna fanns två som var positiva till PBL, den som var både positiv och negativ,
en var ganska skeptisk och tre hade inte svarat. Bland de övriga fanns den som var mest
positiv, den som var mest negativ samt två som inte svarat.
 
 En uppfattning var att problemet med den pedagogiska processen är att det inte är en exakt
vetenskap utan att åsikterna varierar från tid till annan. ”Tyvärr är det väl också så att man
snöar ofta in på ett sätt och så är det som gäller då under en period” (Lukas). Debatten blir på
så sätt styrd och valet för lärarna blir att vara antingen för eller emot den undervisningsform
som för tillfället anses vara den rätta menade denne lärare. Att bibliotekarierna skulle kunna
vara påverkade av dagens debatt där PBL är den undervisningsform som förespråkas var en
fundering som en annan av lärarna hade. Åsikten var att detta i så fall inte vore konstigt
eftersom det är just i PBL-undervisning som biblioteket används.
 
 Sammanfattande analys: De som svarat på frågan om bibliotekets roll i PBL-undervisning
var överens om att biblioteket har en roll, men inställningen till PBL varierade kraftigt. Vår
föreställning var från början att inställningen till PBL skulle kunna vara ämnesrelaterad, dvs
att humanistiska ämnen skulle vara positivare till undervisningsformen. Vi trodde också att



antalet år i yrket skulle vara en bidragande orsak genom att ju fler yrkesverksamma år, desto
mindre angelägen att anamma PBL. Att några inte svarade på frågan berodde förmodligen på
vårt sätt att formulera den som tidigare nämnts i avsnittet ”Biblioteket och det livslånga
lärandet”. Om vi dock tolkar det som att de som ej svarat gjort det pga att de inte tänker så
mycket på PBL, dvs har en något ljum inställning, och placerar dessa tillsammans med dem
som är negativa så skulle föreställningen som rör år i yrket kunna anses som bekräftad. Det
som talar emot detta är det faktum att den lärare som var mest positiv av alla till PBL också
var en av dem med längst yrkeserfarenhet. Räknar vi in detta så påverkar alltså inte antalet år i
yrket inställningen till PBL. Ämnesspridningen av åsikterna gör att antagande om att ämnet
skulle vara en bidragande orsak till åsikter om PBL i så fall kommer helt på skam. Vi väljer
dock att inte dra några slutsatser på så lösa grunder.
 
 Argumentet att biblioteket har en viktig roll både i det livslånga lärandet och vid användandet
av PBL som undervisningsform som motvikt till Internet eftersom det på Internet, enligt
respondenterna, inte finns någon vägledning i att urskilja, analysera och reflektera över
materialet var intressant. Frågan är varför lärarna är så säkra på att denna vägledning existerar
på biblioteket? Går det verkligen att förutsätta att utbildad bibliotekspersonal kan och vill
vägleda elever? Sker inte informationssökningen på Internet i bibliotekets lokaler och ber i så
fall inte eleverna om hjälp i samma utsträckning som då de efterfrågar tryckt material?
 
 Återigen har vi haft problem med begreppsdefintionen.  Då vi frågade efter respondenternas
åsikter angående PBL-undervisning tänkte vi generellt på alla typer av undersökande
arbetssätt och gav dessa samlingsnamnet PBL. Lärarna använde förmodligen en snävare
definition av PBL när de svarade. Vilken denna definition var har vi dock ingen tydlig bild av
eftersom det är något som vi insett först under analysen av materialet. Därför är det svårt att
säga vad de egentligen tyckte om andra typer av undersökande arbetssätt. Vi hade
förmodligen kunnat få helt andra svar om vi frågat efter undersökande arbetssätt eller något
annat mer övergripande begrepp. Förhåller det sig dock så att lärarna är negativa till alla eller
flera typer av undervisningsätt där biblioteket skulle kunna vara en resurs, så borde det
rimligtvis få konsekvenser för samarbetet tror vi. Frågan är också hur lärarna ser på
bibliotekarierna om dessa förespråkar ett sådant undervisningssätt utan att ha satt sig in i hur
denna undervisningsform fungerar i praktiken och hur påverkar det i så fall samarbetet?
Återigen tror vi att det är viktigt att bägge parter är medvetna om varandras utgångspunkter,
vilket inte riktigt verkar vara fallet här.
 

 4.3 Tankar om yrkesrollerna
 
 För att redovisa respondenternas inställningar till yrkesrollerna har vi använt oss av rubrikerna
”Den egna yrkesrollen”, ”Tankar om hur de betraktas av den andra yrkesgruppen”,
”Bibliotekariens roll i samarbetet”, Vilka kvalifikationer behöver bibliotekarier ha?”, ”Lärare
och informationssökning/biblioteksundervisning” samt ”Revir eller inte?”.
 
 Under dessa rubriker redovisas hur den fysiska integreringen av bibliotek och skola eventuellt
påverkade den egna yrkesrollen samt hur de båda yrkesgrupperna såg på varandra och om det
fanns några tendenser till friktion dem emellan. Detta är faktorer som vi tror påverkar synen
på samarbete.
 
 
 
 



 4.3.1 Den egna yrkesrollen
 
 Åsikterna om huruvida lärarnas yrkesroll har förändrats i och med att de nu arbetar på en
skola där det finns ett integrerat folk- och skolbibliotek gick i sär. Även bibliotekariernas
åsikter om förändring av den egna yrkesrollen varierade
 
 Några hade ingenting att jämföra med eftersom de är nya som lärare och detta är deras första
arbetsplats. Ett par menade att rollen har förändrats men orsaken var att de övergått från
grundskolan till gymnasiet och därför hade inte det integrerade biblioteket påverkat
förändringen. Ytterligare en åsikt var att lärarrollen som sådan har förändrats snabbt genom
åren och att lärarna tvingats bli mer av en handledare, vare sig de velat eller inte.
 
 Exempel på förändringar av yrkesrollen som vi tolkar att ett par av lärarna upplevde som
mindre positiva framkom också. Detta eftersom dessa lärare vid tidigare anställningar
arbetade mera med biblioteket, biblioteket var helt enkelt mer integrerat i undervisningen.
 
 Även åsikter om förändring av positiv karaktär framkom och dessa delades av såväl lärare
som bibliotekarier. Att det har blivit enklare att kalkylera med biblioteket eftersom
gymnasiebibliotekarien genom sin närvaro i den dagliga verksamheten gör att lärarna blir
påminda om biblioteket menade en av lärarna. Att det är lättare att ha daglig kontakt med
lärarna eftersom biblioteket är fysiskt integrerat var en åsikt som en av bibliotekarierna hade.
Några av bibliotekarierna tyckte också att de nu får mer kvalificerade frågor vilket de ansåg
som positivt, eller som en av dem sade:
 

 Ja, men det är roligt att folk inte bara kommer och frågar efter Sparre och Söderholm,
som man går direkt till hyllan och plockar, utan det är ju alltid roligt med en utmaning,
att man får tänka lite själv, att man till och med får använda sina yrkeskunskaper, /…/
som man tror att man glömt…(Matilda).

 
 Sammanfattande analys: Som vi tolkar lärarna är det viktigt att biblioteket och/eller
gymnasiebibliotekarien gör sig synlig i den dagliga verksamheten. Vår tolkning blir då att
lärarna i första hand tänkte på den fysiska integrationen av biblioteket och skolan. De positiva
effekterna av integreringen i undervisningen togs i första hand upp av bibliotekarierna som
tyckte att det var roligt med mer kvalificerade frågor. Dock uppfattade vi det så att de två
lärarna som upplevde en mindre positiv förändring av sina yrkesroller var positiva till
bibliotekets integrering i undervisningen men att det här förekommer i för liten utsträckning.
Den fysiska integreringen räcker inte om vi tolkat dessa båda lärare rätt. Detta skulle kunna
bero på att dessa två lärare är mycket positivt inställda till PBL och inte har något emot att
lärarrollen som sådan har förändrats till att bli mer av en handledarroll. Om det nu är så att
lärarrollen förändrats på detta sätt, hur kommer det sig då att ett par av lärarna förklarar
förändringen med att de gått från grundskola till gymnasium? Eftersom grundskolan fick en
ny läroplan samtidigt som gymnasiet så borde grundskolan, likaväl som gymnasiet, ha ökat
inriktning mot arbetssätt av typen PBL tycker vi. En förklaring skulle kunna vara att PBL inte
alls har fått samma genomslag i grundskolan som på gymnasiet, medan en annan kan vara att
dessa lärare helt enkelt inte tycker att PBL är den bästa undervisningsformen.
 
 4.3.2 Tankar om hur de betraktas av den andra yrkesgruppen
 
 När det gällde frågan om vilken syn lärarna tror att bibliotekarier har på läraryrket varierade
svaren. Att bibliotekarierna har samma syn som folk i allmänhet dvs att lärarna har det för



bra: att de mest fikar, slutar tidigt på eftermiddagen, tjänar bra och har många lov var något
som hälften av lärarna trodde. Eller som en av dem sade:
 

 Jag tror att de tycker att skolan är en stelbent organisation med lärare som försvinner in
bakom stängda dörrar och inte släpper in bibliotekarien i första hand, eller i första taget
och kanske inte i andra heller, så tror jag att det kan vara (Emma).

 
 Några konkreta exempel på att det förhåller sig så var det inte många av dem som hade, utan
sade att de gick på känsla. Ett argument från en lärare var att hon själv hade varit ”den där
allmänheten”  och vet vad hon tyckte då och att den åsikten då berodde på okunskap om vad
läraryrket innebar.
 
 En annan åsikt var att det varierar från person till person och att det därför är svårt att dra
några generella slutsatser om hur bibliotekarier ser på lärare. Denna variation ansågs även
finnas hos personalen på detta bibliotek. Från vissa bibliotekarier märks ett tydligt intresse för
hur det är att vara lärare men att det också finns bibliotekarier som tycker att lärare är
besvärliga och inte begriper sig på vad bibliotekets verksamhet kräver. En som visar tydligt
intresse och verkar ha en realistisk syn på läraryrket var gymnasiebibliotekarien, påpekade en
av lärarna.
 
 Bibliotekarierna hade också olika funderingar om hur lärarna ser på bibliotekarieyrket. Det
spekulerades i att lärarna ser biblioteket som någon slags hjälporganisation. Denna eventuella
åsikt förvånade inte den bibliotekarie som framförde den eftersom hon menade att det är svårt
att förstå vad bibliotekarieyrket innebär för den som inte har gått utbildningen. En annan
föreställning var att lärarna anser att bibliotekarier har en bred bas, dvs att de kan lite om
mycket, men att lärarna inte riktigt insett hur bra bibliotekarier är på att leta fram specifikt
material i ämnen som bibliotekarierna inte är utbildade i.  Att lärarna ofta blir oerhört
tacksamma över att de har fått mycket hjälp ansågs vara ett bevis på det.
 
 Sammanfattande analys: Många av lärarna trodde att bibliotekarier såg på dem på samma
sätt som de menar att allmänheten ser på lärare, vilket inte beskrevs i några positiva ordalag.
Var detta en markering från lärarnas sida? Ser de i första hand bibliotekarier som ”allmänhet”
och inte som möjliga kollegor? Det är möjligt att denna attityd bygger på lärarnas tidigare
erfarenheter av andra bibliotekarier eftersom det inte fanns speciellt många exempel på att en
sådan attityd existerar på detta bibliotek. Det påpekades också speciellt att
gymnasiebibliotekarien har en realistisk syn. Den andra varianten, dvs att det varierar från
person till person hur de ser på lärare, fanns det exempel på från detta bibliotek, så det
påståendet känns väl underbyggt.
 
 Bibliotekariernas föreställningar om att lärarna ser bibliotekarierna som en hjälporganisation,
eller som några som kan mycket om litet, fanns det heller inga konkreta exempel på. Återigen
framfördes åsikter som verkar grunda sig på känslor hos respondenterna.
 
 Sammanfattningsvis verkar det inte vara många som egentligen vet hur det förhåller sig och vi
tycker att okunskapen om varandras arbete återigen lyser igenom och vi tror att det kan
påverka samarbetet . Vi tror att ett gott samarbeta bör grundas i annat än förutfattade
meningar. Att utgå från person i stället för kategori menar vi är att ge alla en chans att bevisa
vad de går för. Dock verkar inte de generella åsikterna om ”allmänheten”  som en del lärare
hade påverka attityderna gentemot bibliotekarierna på detta bibliotek.
 



 4.3.3 Bibliotekariens roll i samarbetet
 
 Alla lärare och bibliotekarier tyckte att bibliotekarierna på olika sätt kan tillföra något i det
pedagogiska arbetet på skolan. Vår tolkning var att lärarna ansåg att bibliotekarier kan
fungera som ett slags handledare för både lärare och elever. I första hand åsyftades vad vi
anser vara informationssökningsprocessen, dvs att söka, sortera, värdera och selektera
information. Det var också i det sammanhanget som gymnasiebibliotekarien såg att hon hade
en stor uppgift. Åsikten att bibliotekarierna borde bromsa lärarna mer så att de inte skickar
eleverna till biblioteket med omöjliga uppgifter framfördes också från en lärare. Ytterligare en
variation på temat handledning var åsikten att bibliotekarierna kan stärka lärarens roll när det
gäller att få eleverna medvetna om värdet av litteratur, dvs de kan vara med och vidga
elevernas vyer. Detta förtydligades med att bibliotekarier kan representera bildning och
litteratur bättre än lärare eftersom eleverna kopplar samman lärare med läxor och ”fullständigt
omöjliga verb” (Emma).
 
 Gymnasiebibliotekarien deltog enligt flertalet av lärarrespondenterna i undervisningen genom
att hon hade biblioteksinformation, tex guidning i lokalerna, och informationssökning. Detta
bekräftades av gymnasiebibliotekarien som också sade att hon mottagits lite olika av eleverna.
En del elever tycker sig vara så duktiga på informationssökning så att de inte behöver
undervisningen, medan andra är så osäkra så att de bara har sett positivt på det. Att delta på
detta sätt i undervisningen upplever dock gymnasiebibliotekarien till största delen som
positivt.
 
 Huruvida det fanns bibliotekarier som hade specialkunskaper i något ämne var något som ett
par av lärarna funderade över. Förhåller det sig så, ansåg de att det i så fall är resurser som
borde utnyttjas. Vad vi uppfattade som precis motsatt åsikt, framfördes av en av de andra
lärarna, som inte trodde på att bibliotekarierna skall gå in och undervisa eftersom detta var
lärarnas arbete.
 
 Ett av argumenten för att ta in bibliotekarien i klassrumsarbetet var att det ger lite extra tyngd
åt undervisningen, eleverna tvingas då skärpa sig och det ger också variation i
undervisningen. Ytterligare ett argument var, att när eleverna fått undervisning i
bibliotekskunskap och informationssökning, blir de så småningom effektivare, och när de blir
effektivare, så blir det också mindre friktioner när en klass går till biblioteket.
 
 Någon trodde också att bibliotekarierna till viss del skulle kunna delta i planering av
undervisning. För att klara detta borde de prya en vecka på skolan eftersom det är skillnad på
att träffa elever i små grupper, vid enstaka tillfällen, mot att ha hela klasser. Som förklaring
gavs, att många utanför skolan tror att eleverna klarar mer än vad de gör.
 
 Huruvida gymnasiebibliotekarien kände sig som en insider eller outsider i arbetslagen fick vi
inget direkt svar på, men hon sade att hon känt sig välkommen. Lärarnas åsikter om
gymnasiebibliotekariens närvaro i arbetslagen varierade från att hon var en i gänget, en
kollega (insider) till att hon var ett komplement, men dock en välkommen expert (outsider).
 
 Att gymnasiebibliotekarien var en resurs i arbetslagen var alla lärare dock överens om, men
åsikterna varierade om hur stor den resursen är och skall vara. Flera av lärarna ansåg att
bibliotekariens närvaro i ett arbetslag bör värderas utifrån vad arbetslaget arbetar med. De
menade att bibliotekarien är länken mellan skola och bibliotek och bör alternera mellan
arbetslagen. Eller som en av lärarna uttryckte det:



 Sedan finns det väldigt många av de där grupperna som jag tror att
gymnasiebibliotekarien inte fyller en funktion i, upplägget av hur man skall lägga upp
matteundervisningen över tre årskurser, där tror jag inte gymnasiebibliotekarien har
någon stor roll (Tryggve).

 
 Gymnasiebibliotekarien sade att hon inte vill binda sig vid ett arbetslag utan vara flexibel för
att kunna vara till största möjliga nytta. Detta tycker vi tyder på att hon och lärarna är helt
överens om hur hon ska fungera i arbetslagen.
 
 Gymnasiebibliotekarien ansågs också fylla en funktion som expert på vilket material som
finns på biblioteket, sökmetoder samt vad som är möjligt att beställa hem vid behov. Även när
biblioteksfrågor diskuteras i arbetslagen ansågs gymnasiebibliotekariens närvaro viktig.
 
 Vikten av gymnasiebibliotekariens funktion spetsades till ytterligare av en lärare som ansåg
att det fanns väldigt många olika frågor där gymnasiebibliotekarien skulle behöva konsulteras.
Hon sade att:
 

 Jo, hon behöver ju höra alla dessa diskussioner som vi har och vara medveten om
problemen som vi ser dem, och för att kunna komma med sina inlägg från bibliotekets
sida. Det är ju ett sätt att öka förståelsen, det kan ju aldrig vara fel att man
kommunicerar så mycket som möjligt om man ska samarbeta, annars så förstår man ju
varandra inte. Det är ju A och O. Så finns bara tiden så tycker jag hon skall vara med så
mycket som möjligt (Emma).

 
 Sammanfattande analys: Bibliotekarierna kan definitivt tillföra något i det pedagogiska
arbetet var både lärare och bibliotekarier överens om. Det som i första hand åsyftades var
informationssökningsprocessen, men vi noterar också  att några var inne på något som vi
tolkar som en handledarfunktion för både elever och lärare.
 
 Gymnasiebibliotekarien deltar mycket riktigt i undervisningen och är då alltså en del i den
pedagogiska processen. Det är då mest fråga om biblioteksinformation och
informationssökning och det tycker vi gör att den tidigare nämnda handledarfunktionen delvis
försvinner. I första hand är det funktionen som handledare för lärarna som verkar glömmas
bort. Frågan är varför?
 
 Tveksamheten till att låta bibliotekarien delta i planering av undervisningen förklarades med
att bibliotekarier har för liten kunskap om vad elever klarar av. Vi tolkar detta som att lärarna
menar att bibliotekarierna inte har tillräcklig kunskap om lärares arbete. Förslaget om att
bibliotekarier borde prya på skolan tolkar vi som att om bibliotekarierna lär sig hur psalmerna
går så får de var med och sjunga, vilket vi inte ser som någon orimlighet. För att kunna delta i
planering av undervisning och göra ett bra arbete är det, som vi ser det, nödvändigt att förstå
vilka krav som går att ställa på eleverna.
 
 Bemötandet av gymnasiebibliotekarien verkade vara, om vi förstod gymnasiebibliotekarien
rätt, blandat från både lärare och elever men med en övervikt åt det mer positiva. I arbetslagen
sågs hon som en resurs dels för att hon är länken mellan bibliotek och skola och dels för att
hon har mycket att tillföra i informationssökningsprocessen. Någon nämnde att
gymnasiebibliotekarien skulle kunna ha en mer betydelsefull roll i arbetslagen eftersom det
finns ett behov av att kommunicera så mycket som möjligt när det skall samarbetas. Mer
deltagande i arbetslagen från gymnasiebibliotekariens sida var det som efterlystes. Tiden är



det som anges vara orsaken till att det inte blir så, vilket är svårt att invända mot eftersom
gymnasiebibliotekarien näppeligen kan vara överallt samtidigt.
 
 4.3.4 Vilka kvalifikationer behöver bibliotekarierna ha?
 
 När det gällde vilka kvalifikationer som bibliotekarier bör ha för att fungera i ett samarbete
med skolan så ansåg drygt hälften av respondenterna att bibliotekarierna exempelvis skall
vara ”kunniga inom sitt område”, ”kunna sitt jobb” och ”ha sin kunskap i botten” (Isa,
Tryggve, Selma). Detta gav vi samlingsnamnet ”yrkeskunskap” eftersom vi tolkade dessa
benämningar som uttryck för yrkeskunskap. Enligt vad vi förstått av både lärares och
bibliotekariers svar består denna yrkeskunskap av att veta vad som finns på biblioteket, kunna
söka via datorer samt att ”hitta sätt att orientera sig i bokmassan” (Bibbi).
 
 En annan kvalifikation som bibliotekarier behöver ha enligt en av lärarna var pedagogisk
utbildning. Övriga sade inget om det förrän vi direkt ställde frågan om pedagogisk utbildning
är nödvändig för bibliotekarier. Det visade sig då att respondenternas egna definitioner av
begreppet ”pedagogisk utbildning” spelade en stor roll för hur de svarade. Som vi uppfattade
det tänkte dock alla på högskoleutbildning, i lärarnas fall den egna lärarutbildningen, där den
pedagogiska processen var det stora övergripande ämnet. Med detta som utgångspunkt tyckte
en av lärarna att bibliotekarier skulle ha nytta av att studera den pedagogiska processen därför
att den är intressant. Varför den ansågs intressant framgick dock inte.  Mer än hälften av
respondenterna ansåg däremot att det skulle vara bättre med en metodisk utbildning, dvs olika
inlärningsmetoder och undervisningsmetoder. Mer exakt vilka metoder och hur denna
utbildning skulle gå till framgick inte. En åsikt var dock att det vore bättre att bibliotekarierna
fick gå med en lärare i undervisningen, dvs prya, alternativt vikariera som lärare några veckor
och på så sätt skaffa sig praktisk, pedagogisk erfarenhet, vilket skulle ge mycket mer än att
skickas iväg på en pedagogisk utbildning. Detta motiverades med att ”Nästan alla lärare som
jag träffar och som man träffar är överens om att den mest meningslösa utbildning de gått är
den pedagogiska utbildningen” (Tryggve). Att den som läst pedagogik inte automatiskt blir en
bra pedagog var också en åsikt som framfördes både av en lärare och en bibliotekarie.
 
 När det gällde nyttan med en metodisk utbildning framkom två olika aspekter. Den ena
aspekten var att metodisk utbildning är bra för att nå eleverna och för att kunna ge dem den
hjälp och det stöd som de behöver ha med att bedöma och göra relevanta urval av material,
vilket framfördes av lärarna. En lärare sade till och med att bibliotekarien är som en andra
lärare i biblioteket. Den andra aspekten påpekades av bibliotekarierna som ansåg att en
metodisk utbildning kunde vara bra när de skall lära människor att söka i kataloger och på
Internet, vid bokprat och när det gäller att genomföra bra referenssamtal med både elever och
allmänhet.
 
 Från lärarhåll framkom att bibliotekarier behöver ha en positiv inställning till både skola,
lärare och elever. Ett intresse av att arbeta i skolans värld är också av betydelse, samt att vara
fokuserade på skolfrågor och lyhörda för vad skolan behöver. De bör också ha förståelse för
lärarnas arbetsbörda samt vara smidiga i ett samarbete. Ytterligare en aspekt var att
bibliotekarierna bör kunna ta eleverna på rätt sätt samt kunna skapa en positiv inlärningsmiljö.
Helt enkelt att vara öppen för samarbete vilket en av bibliotekarierna också påpekade.
 
 Vikten av att vara utåtriktad var något som några av lärarna och bibliotekarierna tog upp. En
lärare drog det till och med så långt att han sade ”Sedan, för övrigt, har hon de egenskaperna
så fixar hon resten” (Kurt). Att bibliotekarier skall vara serviceinriktade var en annan åsikt



som framkom och det underströks att låntagaren inte får känna att det är besvärligt för
bibliotekarien att hjälpa till.
 
 Det påpekades också att bemötandet är en viktig bit. Åsikten var att det till största del har att
göra med personliga egenskaper och intresse och denna åsikt framfördes både av ett par lärare
och en av bibliotekarierna.  Att det går att komma väldigt långt med sunt förnuft och att
pedagogisk utbildning därför inte behövs var en åsikt som framfördes av en annan lärare.
 
 Sammanfattande analys: Om vi har förstått respondenterna rätt så lägger de störst vikt vid
sådana kvalifikationer som egentligen är personliga egenskaper och attityder. Detta eftersom
de i första hand tog upp att bibliotekarier tex skall vara utåtriktade, serviceinriktade och ha en
positiv inställning till skolan mm. Självklart måste yrkeskunskaperna finnas i botten men vi
uppfattar det så att det hjälper inte bibliotekarien att vara duktig i sitt yrke om han eller hon
inte besitter dessa personliga egenskaper. Vi tolkar att detsamma i hög grad gäller för lärarnas
inställning till pedagogisk utbildning för bibliotekarier, men att de flesta ändå såg ett behov av
någon form av  metodisk utbildning. Som vi uppfattar det ligger tyngdpunkten på att
bibliotekarierna skall kunna medverka rent praktiskt i skolans arbete.
 
 4.3.5 Lärare och informationssökning/biblioteksundervisning
 
 Alla lärare var överens om att det var viktigt med undervisning för lärare i
informationssökning. En anledning till att en sådan undervisning behövs var enligt flera av
lärarna deras egna otillräckliga kunskaper i ämnet, speciellt i förhållande till elevernas
kunnande. Någon sade till och med att lärarna är hästlängder efter eleverna. Det är viktigt att
lärarna är bättre än eleverna på att söka information, eftersom det är till lärarna som eleverna i
första hand vänder sig när de behöver hjälp. Det är ett stort praktiskt handikapp att inte kunna
hitta den information som behövs påpekade någon. En annan åsikt var att sådan undervisning
är nödvändig för att undanröja den känsla av motstånd mot ett undersökande arbetssätt som
kan infinna sig om det känns besvärligt att få fram litteratur. Ytterligare en synpunkt var att
om lärarna skall kunna ha gemensamma mål på skolan så måste de också kunna arbeta utifrån
samma förutsättningar. Detta finns inte idag eftersom några lärare är mycket bättre på
informationssökning än andra och därför är denna undervisning nödvändig. Det är också
viktigt att det sker kontinuerligt, dels eftersom tekniken förändras och dels eftersom
kunskapen behöver hållas vid liv för att inte falla i glömska, men detta är en tidskrävande
process. Eller som en av lärarna sade:
 

 …det är klart att vi ständigt behöver hålla på med det här, för att man får sin
undervisning i hur man letar och sedan så praktiserar man inte detta och då faller det
bort. Och att man inte praktiserar det, det beror inte på något annat än tidsbrist i vanlig
ordning. Man skall ju böja verb också bevars (Emma).

 
 Alla lärare hade enligt gymnasiebibliotekarien fått undervisning i informationssökning, men
påpekade precis som lärarna att det är något som bör återkomma kontinuerligt. Att denna
kontinuitet ännu inte uppnåtts beror enligt henne på att skolan är så ny och att det har varit
stor omsättning på lärarkåren.
 
 När det gällde frågan huruvida biblioteksutbildning var något som var viktigt för lärare ansåg
majoriteten av både lärare och bibliotekarier att det vore bra. Det visade sig att den ende
läraren som inte tyckte sig ha behov av en sådan utbildning hade en helt annan definition av
begreppet biblioteksutbildning än de övriga. Hon menade att alla lärare förmodligen har fått



den typen av utbildning i sin lärarutbildning och sade ”Vi har ju skrivit uppsatser allihopa och
hängt på universitetsbiblioteket” (Moa).
 
 De övrigas definition pekade på en mer praktisk inriktning då lärarna bland annat ville lära sig
att hitta i det egna biblioteket, något som även bibliotekarierna ansåg vara viktigt. En av
lärarna tyckte till och med att det vore bra att kunna klassifikationssystemet, detta både för att
kunna hjälpa eleverna och för att hitta bättre för egen del. Att det är ganska många lärare som
inte gärna går till biblioteket och avslöjar sin okunnighet var en tanke som en av lärarna
framförde. Orsakerna var, som hon uttryckte det:

 
 Därför att bokbildningen är så fin och så prestigefylld, framför allt för lärare. De står ju
för kunskapen på något vis, det är ju hela vår yrkesidentitet. Kan vi inte hitta där så
klingar det falskt det vi försöker få eleverna att kunna (Emma).

 
 Informationssökning, rutiner för beställning av material och en introduktion till  vad
biblioteket i övrigt kan hjälpa till med var också moment som dessa lärare ansåg borde ingå i
biblioteksundervisningen. En av lärarna ansåg att utbildningen skulle vara anpassad till varje
ämne och sade ”Så jag kan använda det i undervisningen nästa vecka, då är det jädrar i mig
intressant alltså” (Lukas).
 
 I vilket sammanhang och hur denna utbildningen skulle genomföras fanns det olika förslag
på. Återkommande fortbildningsdagar var den vanligaste förekommande åsikten bland både
lärare och bibliotekarier medan någon tyckte att det kunde räcka med en halv dag. En annan
tanke var att utbildningen kunde börja med en kortare teoretisk kurs på Bibliotekshögskolan i
Borås för att sedan fortsätta på det lokala biblioteket. En lärare tyckte dock att denna
utbildning borde integreras i lärarutbildningarna på högskolor och universitet.
 
 Sammanfattande analys: Både informationssökning och biblioteksutbildning för lärare var
viktigt ansåg både lärarna och gymnasiebibliotekarien. Många ansåg dessutom att
informationssökning ingick i biblioteksutbildning. Ett annat förslag på vad
biblioteksutbildning innebar var att få veta ”vad biblioteket kan hjälpa till med” samt att
utbildningen borde vara ämnesrelaterad. En orsak till att kunskaper inom dessa båda områden
ansågs som viktiga var tex att det skulle kunna undanröja motstånd mot PBL. I övrigt
framfördes orsaker som de egna otillräckliga kunskaperna gentemot eleverna och mot
varandra. De tyckte att det vore bra att kunna hitta själv för att kunna hjälpa eleverna.
Konsekvenser för samarbetet borde bli att eftersom lärarna då kan hjälpa sina elever bättre, så
kan lärare och bibliotekarier tillsammans arbeta som handledare.
 
 4.3.6 Revir eller inte?
 
 Huruvida det förekom något revirtänkande mellan lärare och bibliotekarier rådde det delade
meningar om. Några tendenser till revirtänkande fanns inte enligt ett fåtal av lärarna. En
förklaring till det var, att eftersom det hade varit en del konflikter mellan skolledning och
personal, där även biblioteket drabbats, så hade personalen, inklusive gymnasiebibliotekarien,
svetsats samman och gymnasiebibliotekarien hade därigenom blivit en del av personalen.
 
 Majoriteten av lärarna ansåg däremot att det faktiskt förekom något slags revirtänkande.
 Det florerade en del rykten både bland lärare och elever enligt dessa respondenter. Skolan
skall ha blivit uppmanad att använda läsesalen till grupparbeten istället för att sitta ute i
biblioteket, något som en av lärarna menade kanske kunde vara befogat i vissa lägen. Detta
eftersom eleverna ibland kunde upplevas som störande av allmänheten. Lärarna hade också då



och då fått höra att det inte var ett skolbibliotek utan ett folkbibliotek, och att skolan inte
skulle förvänta sig att biblioteket skulle finnas till enbart för dem. En del lärare hade en känsla
av att bibliotekarierna tyckte att biblioteket var deras, medan en av bibliotekarierna tyckte att
lärarna ibland betedde sig som att biblioteket tillhörde dem. Att skolan inte skulle använda
bibliotekets lokaler för mycket och i onödan, att skolan helt enkelt inte skulle springa där och
störa var en annan känsla som delades av flera lärare. Orsaken till detta hade med
bibliotekschefens syn på verksamheten att göra enligt fyra av lärarna. Andra orsaker till detta
revirtänkandet kunde vara den ömsesidiga okunskapen om varandras arbeten menade ett par
av lärarna. Dock påpekades att det inte bara är bibliotekarier utan även andra som inte arbetar
i skolans värld som kan ha svårt att sätta sig in i lärares arbetsvillkor.
 
 ”För oss finns det ju liksom inget revir egentligen att skydda” var gymnasiebibliotekariens
första kommentar. En orsak till eventuell friktion är tidsbrist menade hon och hänvisade till
lärarnas pressade arbetssituation. En annan orsak som hon angav var brister i lärares och
bibliotekariers utbildning eftersom samarbete mellan lärare och bibliotekarier inte diskuteras
där. En annan av bibliotekarierna trodde att det skulle vara bra om samarbetet utökades så att
alla fick lära känna varandra bättre.
 
 Sammanfattande analys: Även om några få lärare menade att det inte förekom
revirtänkande så ansåg majoriteten tvärtom att det gjorde det. Som vi tolkade lärarna så
upplevde de att de inte kan eller får använda biblioteket i den utsträckning som de skulle vilja.
Detta eftersom skolan inte får inkräkta på allmänhetens utrymme i biblioteket, något som de
sade att det från bibliotekshåll då och då hade påpekats. En av bibliotekarierna å sin sida
tyckte att lärarna tog sig större friheter än de hade rätt till, om vi förstod henne rätt. Detta
tolkade vi som att skolan tog plats från allmänheten. Att gymnasiebibliotekarien inte ansåg att
det fanns något revirtänkande när så många av lärarna ändå påstod att det var fråga om just
revirtänkande är intressant. Kanske ligger förklaringen i att lärarna inte kopplar samman
gymnasiebibliotekarien med sina synpunkter, det är inte hon som är föremålet för deras
åsikter angående revirtänkande. Vår tolkning blir ändå att det i grund och botten är fråga om
en intressekollision mellan skolbiblioteks- och folkbiblioteksdelen. Återigen har lärare och
bibliotekarier skilda utgångspunkter i arbetet och detta borde rimligtvis få konsekvenser för
samarbetet tror vi.
 

 4.4 Tankar och åsikter  om samarbete i teori och praktik
 
 För att redovisa respondenternas inställningar till samarbete och hur det ser ut i praktiken har
vi använt oss av rubrikerna ” Kanaler, resurser och möjligheter för samarbete ”, ”Bibliotekets
roll i praktiken”, ”Samplanera, samarbeta, använda”, ”Samarbete i framtiden” samt
”Utvärdering”.
 
 4.4.1 Kanaler, resurser och möjligheter för samarbete
 
 Av de respondenter som inte var medlemmar i biblioteksrådet fanns det endast tre som var
medvetna om biblioteksrådets existens, dock kände de inte till exakt vilka medlemmarna i
rådet var. Informationen från biblioteksrådet ansåg en av lärarna att det varit lite si och så
med, vilket upplevdes som beklagligt, eftersom det fanns en vilja att vara remissinstans och få
tycka till om saker som diskuteras.
 
 En åsikt var att mediabeståndet inte är färdigintegrerat eftersom samarbetet mellan skola och
bibliotek är nytt och att det tar några år att bygga upp ett sådant bestånd som skolan har nytta



av. Vi fick också veta att all litteratur på institutionerna1 just då höll på att läggas in i
bibliotekets katalog vilket gymnasiebibliotekarien såg som en stor fördel, bland annat för
eleverna, eftersom det kommer att ge en överblick över det totala mediabeståndet.
Institutionernas böcker kommer att lånas ut både inne på skolan och på biblioteket, dock inte
till allmänheten.
 
 Svaren på hur pass integrerat mediabeståndet egentligen var, varierade ganska mycket. En
lärare tyckte att det fanns mycket på institutionen, en annan att det mesta fanns på biblioteket
och de övriga hade egentligen inte någon uppfattning. Däremot fanns en hel del argument till
varför institutionsbiblioteken existerade, trots att det fanns ett integrerat folk- och
skolbiblioteket.
 
 Ett av argumenten för institutionsbiblioteken var att det material som lärarna behövde ha för
att läsa in sig på  måste finnas lätt åtkomligt. Materialet finns då tillgängligt när det behövs
och det gäller även för klassuppsättningar av viss litteratur. Ett argument som gällde
tidsaspekten löd:
 

 …har jag en grekisk timme här inne så tar det mina elever en minut att gå till skåpet,
det tar dem fem minuter att gå till biblioteket och de kommer dessutom bort i kaféet på
vägen, och det är nackdel om man har en kort lektion då (Moa).

 
 Ytterligare ett argument var att det som inte är av intresse för allmänheten kan stå på
institutionerna, vilket påpekades av både lärare och bibliotekarier.
 
 Åsikterna huruvida lärarna hade möjlighet att påverka inköp av olika medier till biblioteket
varierade. Gymnasiebibliotekarien sade att varje gång hon mötte lärarna brukade hon
poängtera att lärarna skulle komma med förslag till inköp. Dessutom brukade hon lägga in
Bibliotekstjänsts sambindningslista2 i lärarrummet så att alla hade tillgång till den. Fördelarna
med att lärarna kunde påverka tyckte hon var att eftersom det är lärarna som undervisar så är
det ju de som bäst vet vad de behöver.
 
 En omedvetenhet om denna möjlighet fanns hos några av lärarna och de hade inte heller
funderat så mycket på det. Antingen beställde de material själva, letade fram det på Internet
eller överlät ansvaret till en ämneskollega.
 
 Övriga respondenter bland lärarna sade sig ha möjlighet att kunna påverka inköpen men att de
inte till fullo hade utnyttjat möjligheten och att det var tiden som är den stora boven i dramat.
Eller som en lärare uttryckte det ”…men jag gör inte det, för det skall ju liksom undervisas
också” (Emma).
 
 Några fördelar med att kunna påverka inköpen som framfördes var att biblioteket då anpassas
till lärarnas behov istället för tvärtom och lärarnas överblick över materialet förbättras.
Genom att påverka inköpen finns också en möjlighet att ha en medvetenhet bakom de bilder,
texter och ideal som förmedlas av det som finns i hyllorna vilket en av lärarna ansåg som
oerhört viktigt.

                                                          
 1 Begreppet institution avser här varje ämnesenhet, tex samhällskunskap.
 2 Denna sambindningslista utkommer var fjortonde dag och innehåller recensioner av det mesta av ny litteratur.
Dessa recensioner är skrivna av fackexperter. Det går att få böckerna anpassade för biblioteket genom att beställa
dem inplastade och försedda med dataetikett. De är därmed färdiga att registreras i den lokala
bibliotekskatalogen.



 När det gällde inköp till institutionsbiblioteken skötte lärarna detta helt på egen hand utan
gymnasiebibliotekariens medverkan. Enligt gymnasiebibliotekarien har det hänt någon gång
att hon blivit rådfrågad i det sammanhanget och detta inträffade när skolan var ny och
beståndet skulle byggas upp.
 
 Alla lärare var överens om att bibliotekets placering gynnade samarbetet eftersom det låg så
nära så att det var både lätt och bekvämt att gå dit  och dessutom behövde man inte gå ut. Det
var tex möjligt att gå och hämta material under pågående lektion och någon trodde att
eleverna såg biblioteket som en naturlig del av skolan.
 
 Gymnasiebibliotekarien sade dock ”Men den som söker information går till biblioteket och
visar det sig att man liksom får hjälp att söka sin information och att man upptäcker att det är
bra, då återkommer man” (Selma). Detta tolkar vi som att för den som har förstått vitsen med
biblioteket så spelar läget ingen roll.
 
 Sammanfattande analys: Att så många inte kände till biblioteksrådets existens och det
faktum att dess medlemmar inte verkar göra någon större affär av sin verksamhet gör att vi
tolkar det som att här finns ett forum som inte utnyttjas till fullo.
 
 En annan outnyttjad resurs, som vi har uppfattat det, är det faktum att lärarna inte i större
utsträckning utnyttjar möjligheten att påverka inköpen. De flesta förklarade detta med att de
hade brist på tid. De framförde dock fördelar med att kunna påverka inköpen, tex att då
anpassas biblioteket till lärarnas behov i stället för tvärtom. Frågan är då varför de ändå inte
utnyttjar möjligheten?
 
 Vår sammanfattande tolkning blir att de fysiska förutsättningarna för ett väl fungerande
samarbete finns, men att de ännu inte utnyttjas till fullo.
 
 4.4.2 Bibliotekets roll i praktiken
 
 Flertalet av lärarna tyckte att skolbiblioteket inte spelar någon central roll i den dagliga
verksamheten. Eller som en av dem sade ”Stryk ordet central så kan jag gå med på det”
(Tryggve). Någon såg det mer som ett komplement, för en annan var det en outnyttjad resurs
och ett par tyckte att rollen skulle kunna vara större och tydligare. Gymnasiebibliotekarien
menade att det varierar från ämne till ämne. Som orsak till detta uppgav lärarna att biblioteket
ännu inte är fullt utrustat vad gäller böcker. En annan fundering som också kom fram var att
deras egen bristfälliga vana i att orientera sig i biblioteket kan vara en bidragande orsak, och
att den bristen kan bero på biblioteket inte funnits med som en naturlig del i uppväxtmiljön.
För att rollen skulle vara central så skulle det krävas tätare samarbete och en mer genomtänkt
idé om när biblioteket skall användas och i vilka sammanhang menade en av lärarna. Denna
tanke framfördes dock med förbehållet att det i så fall inte får leda till ökad arbetsbelastning.
 
 Den motsatta åsikten, dvs att skolbiblioteket spelade en central roll i den dagliga
verksamheten, att biblioteket mer eller mindre var en självklarhet delades av övriga
respondenter. En av lärarna sade tex ”För min del så är det en väldigt central roll. Det avgör ju
jag själv lite grand förstås hur stor roll biblioteket skall ha…” (Maja). En anledning till detta
som framkom, var att så fort det gällde att hämta information på något sätt så var biblioteket
delaktigt, det var dit eleverna skickades när de skulle leta reda på saker själva. Eftersom
eleverna ofta befann sig i biblioteket så hade biblioteket en central roll var en slutsats som
både en lärare och de båda andra bibliotekarierna drog.



 Det visade sig också att det bland humanisterna fanns tre som ansåg att skolbibliotekets roll
var central medan fyra ansåg att den inte var central. Bland de övriga fanns ingen som tyckte
att rollen var central.
 
 Diskussioner runt bibliotekets roll i verksamheten var något som varken lärare eller
bibliotekarier ägnade sig åt och som skäl till detta angav flera lärare brist på tid. I
biblioteksrådet fördes dock diskussioner angående denna fråga enligt två av rådets
medlemmar.
 
 Tankar om bibliotekets roll fanns inte inskrivet i skolans utvecklingsplan enligt några av
lärarna. En åsikt var att hela utvecklingsplanen förutsatte biblioteket och att biblioteket därför
inte behövde nämnas speciellt. En annan synpunkt var att behovet av sådana dokument var
överskattade, eller som en av lärarna sade ”…det finns så många sådana dokument i skolans
värld, och det finns så få som någonsin läser dem och de sitter och möglar i en pärm”
(Tryggve). Att biblioteket inte omnämndes skulle dock kunna innebära en risk eftersom en
skolledning med andra ekonomiska hänsynstaganden skulle kunna åsidosätta biblioteket
påpekade en annan av lärarna.
 
 Vi fick veta att en målbeskrivning för skolbiblioteksdelen var under utarbetande och denna
målbeskrivning var, enligt vår tolkning av vad biblioteksrådets medlemmar sagt, tänkt att bli
ett dokument som beskriver hur biblioteket skall integreras i undervisningen. Det är viktigt att
arbeta fram ett måldokument tillsammans, påpekade gymnasiebibliotekarien och menade att
om ett material arbetats fram gemensamt så kommer arbetet att löpa bättre och bli smidigare.
En av medlemmarna stack dock ut hakan och menade att det var  viktigare med ett praktiskt
fungerande samarbete och han trodde till och med att samarbetet var helt oberoende av om
dokumentet fanns eller inte.
 
 Övriga respondenter, såväl lärare som bibliotekarier, kände inte till om det fanns något
dokument för bibliotekets integrering i undervisningen och visste följaktligen inte att
biblioteksrådet höll på att arbeta fram ett måldokument. Ur åsikterna huruvida ett sådant
dokument vore viktigt eller inte utkristalliserade sig två huvudlinjer. Den ena var att det är
viktigt att ha ett sådant dokument, vilket var den åsikt som majoriteten hade. Detta för att
klargöra skolans och bibliotekets roller, dvs för att tydliggöra på vilket sätt skolan behöver
biblioteket och hur biblioteket kan serva skolan. Dokumentet behövs också som utgångspunkt
för diskussioner kring hur samarbetet skall gå till rent konkret och om det finns något
nedskrivet så är det synliggjort. Någon såg det också som ett slags information för att den som
kommer ny som lärare ska få veta hur ”…psalmerna skall gå” (Isa). Den andra huvudlinjen
var att ett måldokument är betydelselöst. En av lärarna sade att han för egen del förmodligen
inte skulle ta mer kontakt med biblioteket även om det fanns ett måldokument.
 
 Att bibliotekspersonalen ibland inte känt att biblioteket varit en integrerad del av
verksamheten utan mer som ett bihang var en fundering som en av lärarna hade. Detta
grundade hon på signaler som hon tyckte sig ha fått från biblioteket om att
bibliotekspersonalen i sin tur skulle ha märkt sådana tendenser från skolledning. Hon sade att:
 

 För det är kanske så att det här goda samarbetet och den här synen som vi tar för
självklar, den finns kanske hos lärarna i mycket större utsträckning än den finns hos
skolledningen (Emma).

 



 Något intresse för biblioteket från skolledningens sida sade sig lärarna inte ha märkt. Antalet
orsaker till detta som lades fram var nästan lika många som antalet lärarrespondenter.
Ekonomiska skäl, vilket vi tolkar som att skolans egen verksamhet kommer i första hand, var
en orsak som ett par av lärarna angav.  Att skolledningen inte hinner engagera sig, speciellt
inte i pedagogiska frågor, var en annan förklaring som ett par andra lärare gav. De menade
också att rektor är mer administratör än pedagogisk ledare. Okunskap om hur undervisningen
fungerar i olika ämnen och att skolledningen ej fått upp ögonen för att biblioteket är mer än
böcker, samt en övertro på att skolan själva klarar databiten var också möjliga orsaker som
angavs. En av lärarna funderade dock på om det fanns något intresse från bibliotekschefens
sida vilket vi tolkar som en åsikt att de båda ledningarna är beroende av ömsesidigt intresse
för verksamheten.
 
 Sammanfattande analys: Majoriteten, inklusive gymnasiebibliotekarien, ansåg att
skolbibliotekets roll i den dagliga verksamheten inte var så central, och ett par av dem tyckte
att rollen skulle kunna vara större. Att rollen däremot var central ansåg resterande
respondenter. Fördelningen av åsikterna var väl spridda över ämnena vilket på sätt och vis
ifrågasätter gymnasiebibliotekariens uttalande om att synen på skolbibliotekets roll skulle
vara ämnesrelaterad. Vi misstänker att det är en definitionsförvirring. En del tycker att rollen
är central när de ser mycket elever i biblioteket, medan andra menar att det krävs tätare
samarbete och en mer genomtänkt idé om när biblioteket skall användas för att kalla rollen
central. Argumentet att eftersom biblioteket är inblandat så fort information skall inhämtas
skulle kunna tyda på att rollen är central om än med en något bredare definition än den sist
nämnda. Att rollen är central eftersom många elever vistas i biblioteket tycker vi pekar på att
det är placeringen av biblioteket som åsyftas, vilket kanske kan anses som en överdrivet bred
definition i förhållande till de andra två. Därför konstaterar vi att skolbiblioteket spelar en roll
i den dagliga verksamheten, men hur pass central den är, är en definitionsfråga.
 
 Att biblioteket inte nämns i skolans utvecklingsplan var information som vi fick utan att vi
frågat efter det. En av lärarna menade att det inte gjorde något eftersom biblioteket ses som en
självklarhet. Att sådana dokument är kraftigt överskattade påstod en annan av lärarna, men
skrivs biblioteket in i utvecklingsplanen minskar risken för att det blir ett bihang tror vi. Ett
visst medhåll angående detta tyckte vi att vi fick av en tredje lärare som menade att det ändå
finns en risk med att biblioteket inte omnämns. Här är det naturligtvis vår egen utbildning
som gör att vi reagerar så starkt. Vi började ana vad det faktiskt skulle kunna få för
konsekvenser med en skolledning som inte alls vill ha något bibliotek eller inte vill ge några
pengar till det. En ointresserad skolledning bör alltså få en del konsekvenser för samarbetet.
 
 Även om en av lärarna stack ut hakan lite och menade att det var viktigare med praktiskt
fungerande samarbete än att ha ett måldokument, så verkade alla ändå överens om att ett
måldokument för själva skolbiblioteksdelen var viktigt. Argumenten för det var tex att
dokumentet är bra att ha som utgångspunkt för diskussion om det konkreta samarbetet och att
ett måldokument synliggör biblioteket. Vi tror att sådana diskussioner kan påverka samarbetet
positivt genom att det dels kan hjälpa till att minska motståndet mot samarbete och dels att det
kan ge effekten ”ringar på vattnet”. De som ser positivt på samarbete kan påverka sina
kollegor genom sådana diskussioner tror vi. Kanske går det till och med att påverka en sådan
person som hävdar att ett måldokument är betydelselöst? Den här typen av diskussioner borde
dessutom vara speciellt viktiga eftersom skolledningen uppenbarligen har ett ganska svagt
intresse för biblioteket.
 
 



 4.4.3 Samplanera, samarbeta, använda
 
 Alla lärare sade sig använda biblioteket i större eller mindre utsträckning i sin undervisning.
Det var då fråga om att använda bibliotekets material samt att få hem adekvat litteratur.
 
 Att använda biblioteket på detta sätt visade sig vara den definition av samarbete med
biblioteket som hälften av lärarna använde. Dock hade de en helt annan definition när det
gällde samarbete med ett annat ämne eftersom de då sade att de planerade arbetet tillsammans
med en annan lärare. Att låta gymnasiebibliotekarien ta hand om en lektion i
informationssökning angav någon som ett exempel på samarbete.
 
 Samarbete och samplanering med biblioteket innebar för ett par av lärarna att de i förväg
meddelade vilket material de skulle komma att behöva, vilket ämne de skulle arbeta med och
på sätt kunde gymnasiebibliotekarien förbereda materialet. Detta stämde överens  med
gymnasiebibliotekariens definition och hon ansåg att det sättet att arbeta var mycket bra
eftersom hon då kunde sätta sig ner och se över vad som saknades och eventuellt köpa in det.
 Övrig bibliotekspersonal fick information om fördjupningsarbeten osv, genom att
gymnasiebibliotekarien lade en lista i informationsdisken om vilka arbeten som var aktuella.
Personalen kunde då lättare förstå vad eleverna egentligen frågade efter och på så sätt kunde
eleverna få bättre hjälp. Hon sade också att samplaneringen varierade från ämne till ämne och
från tidpunkt till tidpunkt. Detta bekräftades delvis av några lärare som sade att de inte alls
samplanerade men ansåg sig ändå ha ett samarbete med biblioteket. Definitionen av
samplanering var här svår att få fram men en av dem trodde att det var något som
biblioteksrådet eventuellt satte upp kriterier och regler för. Detta tolkar vi som att
samplaneringen sågs i ett större perspektiv som handlar om bibliotekets roll i undervisningen
mera allmänt på skolan.
 
 För ett fåtal lärare innebar samarbete att tillsammans med gymnasiebibliotekarien leta efter
och gå igenom lämpligt material, dvs att samplanera materialet. Med utgångspunkt i den
definitionen sade några att de varken samplanerade eller samarbetade, medan ett par ansåg sig
göra det ibland. Andra tyckte att de personligen skulle kunna bli bättre på att samarbeta med
biblioteket, tex genom bättre planering, och det påpekades även att det generellt sett är ganska
dåligt ställt med samplaneringen.
 
 Att lärarna då och då skickade iväg sina elever till biblioteket utan några förberedelser
framkom också både från lärarhåll och från bibliotekariernas sida.  En önskan från ett par av
bibliotekarierna var att lärarna, innan de skickar eleverna till biblioteket, skulle ta reda på om
det fanns lämpligt material. Det skulle vara en fördel om bibliotekspersonalen i förväg fick
veta vilka frågor som skulle dyka upp eftersom de då skulle hinna tänka till menade de.  En av
lärarna sade sig också ofta komma springande till biblioteket i sista minuten för att skaffa
material.
 
 Åsikterna om varför de lärare som inte samarbetade eller använde biblioteket i sin
undervisning inte gjorde det varierade. En åsikt var att det fanns lärare som inte kände sig
välkomna på biblioteket, vilket vi  tyckte oss få bekräftat av en av lärarna. Hon berättade att
hon vid något tillfälle fått avslag på begäran om inköp av böcker med motiveringen att pengar
saknades, vilket hon upplevde som lite konstigt eftersom hon tyckte att det verkade finnas
pengar till andra böcker. Dessutom sade hon:
 



 Ja, det är väl så att enskilda elever kan sitta i biblioteket och läsa och studera, och sitta i
läsrum och så, men de lokaler som för övrigt finns är väl egentligen inte till för skolan.
Det tror jag inte (Irma).

 
 Att en del lärare var styrda av läroböcker och kursplaner och därför kanske inte orkade ha så
stora vyer utöver detta var en tanke som framfördes. Detta bekräftades av en annan lärare som
beskrev sig själv som läroboksfixerad speciellt när det var ont om tid. Dock påpekades att om
läroboken var bra så var det naturligt att använda den. Ett annat argument i det sammanhanget
var att om det tas in en massa annat material utöver läroboken kunde det finnas en risk att
eleverna blev frustrerade pga för mycket material.
 
 Tidsbristen var något som nästan hälften av lärarna angav som en viktig orsak. Ett annat tungt
vägande skäl som påpekades av hälften av respondenterna var lärarens egen brist på
biblioteksvana. Åsikten var att många inte vet hur de ska använda biblioteket, eller vad
biblioteket har att erbjuda. Det framkom att det fanns lärare som kände att de behövde bli
säkrare i sin lärarroll innan de var redo att använda biblioteket och dess resurser.
Gymnasiebibliotekarien sade: ”Läraren måste ju känna att det här är bra för mig och mina
elever, man kan inte komma och tvinga på någon”(Selma).
 
 God tillgång till egen litteratur framfördes som en möjlig orsak och detta bekräftades av en av
lärarna som sade sig ha nog med stoff, och saknade han något så använde han sig av Internet.
Att användande och samarbete är ämnesrelaterat var en annan åsikt som framfördes av både
lärare och bibliotekarier. De menade att alla ämnen inte har samma behov eftersom
arbetssättet kan skilja sig åt.
 
 Hälften av respondenterna bland lärarna sade att fenomenet diskuterades ibland. Forumet
varierade från informella samtal på fikarasten till diskussioner i arbetslagssammanhang.
Gymnasiebibliotekarien sade att hon inte brukade diskutera detta med lärarna utan att hon
erbjöd sina tjänster. Återigen påpekade hon att ett samarbete måste få växa fram sakta och att
det inte går att forcera fram någonting. Hon sade också att ”Vi bibliotekarier är väldigt ivriga
att komma in, men jag tror det hjälper inte utan det måste komma på rätt sätt” (Selma).
 
 Att eleverna får se en värld utanför klassrummet framfördes som en fördel med att använda
biblioteket i undervisningen. En annan åsikt var att det var positivt att gymnasiebibliotekarien
ibland skötte undervisningen i informationssökning. Detta eftersom det gav extra tyngd åt
undervisningen när någon annan än den ordinarie lärare stod och föreläste.
 
 En annan fördel med att använda biblioteket i undervisningen som framfördes, var att
eleverna genom ett självständigt arbete måste lära sig hitta information och de måste också
lära sig att selektera densamma. Detta tolkar vi som att uttrycket ”att använda biblioteket i
undervisningen” helt plötsligt användes som synonym till att arbeta med ett undersökande
arbetssätt.
 
 En nackdel med att använda biblioteket, dvs detta arbetssätt, var att det krävde mer av lärarna
påpekade någon. Detta skulle kunna leda till ökad arbetsbelastning och eventuellt även till
stress pga tidsbrist. En annan nackdel som togs upp var känslan av att bibliotekspersonalen
ibland tyckte att eleverna var i vägen. Eller som en lärare uttryckte det:
 

 …och ibland skickar man iväg en klass som inte är riktigt mogen för att vara i ett
bibliotek och då kan man ju känna att man skulle vilja vara tre lärare för att hålla
ordning på dem och hjälpa dem till rätt hylla så att man inte stör dem (Moa).



 Sammanfattande analys: Ett fåtal lärare använde samma definition av samarbete som vi gör
(se kapitel 1.7 Definitioner), och att så många som drygt hälften av alla lärare ansåg att
användande av biblioteket samt nyttjande av gymnasiebibliotekariens tjänster var samma sak
som samarbete, tyckte vi var intressant. Det tyckte vi också om det faktum att samarbete för
ett par lärare var att i förväg meddela vilket material som behövs och att den definitionen
dessutom stämde väl överens med gymnasiebibliotekariens åsikt.
 
 Att det i första hand rör sig om användande och inte samarbete tyckte vi oss få belägg för
eftersom lärarna själva erkände att de ibland skickade iväg elever till biblioteket utan att göra
några större förberedelser.
 
 Funderingarna om varför de som inte samarbetade eller använde biblioteket inte gjorde det
varierade som vi nämnt ovan, och återigen dök tidsbrist upp som en möjlig förklaring. Detta
var något som knappt hälften av lärarna trodde på vilket inte förvånade oss. Däremot var
förklaringen om lärarnas brist på biblioteksvana lite oväntad eftersom vi inte hade väntat oss
den typen av upplysning. Dock var det sina kollegor de åsyftade och inte sin egen brist på
biblioteksvana.  Gymnasiebibliotekarien sammanfattade det hela på genom att säga:

”Läraren måste ju känna att det här är bra för mig och mina elever, man kan inte komma
och tvinga på någon” (Selma).

 
 Tre av tankarna om möjliga förklaringar bekräftades av andra lärare och därför drar vi
slutsatsen att det existerar läroboksfixerade lärare, lärare som är osäkra i sin lärarroll och
lärare som inte känner sig välkomna i biblioteket.
 
 Bara hälften av lärarna sade att fenomenet diskuteras ibland och det framkom även att det inte
diskuteras alls mellan skola och bibliotek. Vad händer om sådana här frågor inte diskuteras
berörda parter emellan?
 
 Sammanfattningsvis tolkar vi det som att samarbete/samplanering inte förekom speciellt ofta
utan att det till största delen var fråga om att använda biblioteket både i form av material och
gymnasiebibliotekarien som resurs.
 
 4.4.4 Samarbete i framtiden?

 
Alla respondenter var överens om att samarbetet mellan biblioteket och skolan förmodligen
skulle kunna utvecklas och bli bättre. Eller som en av lärarna sade ”Ja, men det finns väl
ingenting som inte är så bra så det inte kan bli bättre” (Karolina).

Förbättringar av förutsättningar för samarbete var något som de flesta var inne på. De hinder
som fanns, tex revirtänkandet, borde först och främst försvinna, påpekade en av lärarna.
 Resursökning över lag till skolbiblioteket, men framför allt en utökning av
gymnasiebibliotekarietjänsten till heltid, var ett önskemål från flera av lärarna. Detta eftersom
de ville använda henne mera i undervisning i informationssökning för både lärare och elever.
Möjligheten att tillsammans med gymnasiebibliotekarien lägga upp sin planering för att
komma överens om inom vilka områden de kunde samarbeta, efterlystes också av en av
lärarna. Gymnasiebibliotekarien skulle även kunna hjälpa eleverna med studieteknik ansåg
någon. En önskan om ett mer komplett material till sina respektive ämnen framfördes av ett
par av lärarna. Mer tid för egen planering och mer tid till att ta in gymnasiebibliotekarien vid
inledning och avslutning av projekt, var andra önskemål som framkom. Att all utveckling av



samarbete kräver tid och att tid var något som det inte fanns speciellt gott om, var ett antal
lärare överens om. Eller som en av lärarna sade ”Om man inte hade någon undervisning
skulle man förmodligen hinna med allt det där”. En vision var att skolan skulle utveckla en
helhetssyn med en klar och tydlig målbeskrivning för vad eleverna skall kunna när de går ut
gymnasiet, och där skolbiblioteket ingår som en integrerad del i arbetet.
Gymnasiebibliotekariens förhoppning var att både elever och lärare blir delaktiga i arbetet
som bygger på målbeskrivningen för skolbiblioteket, så att de vet hur de kan använda
biblioteket. Eller som hon uttryckte det:
 

 Om man inte använder biblioteket så mycket i sitt ämne, så beror det inte på att man är
rädd för att använda det, eller inte vet hur man skall använda det, utan man har valt då
att göra på ett annat sätt nu under de här, just det här året, fast en annan gång kanske jag
använder det mer (Selma).

 
 Att alla lärare på skolan i framtiden skall ha fått ordentliga kunskaper i informationssökning
var ett önskemål från en av lärarna. Vidare ansågs att all bibliotekspersonal borde skaffa sig
ett visst hum om vad skolan gör och ett sätt att uppnå detta kan vara återkommande
gemensamma dagar.
 
 Ett konkret exempel där samarbetet höll på att utvecklas som gavs av tre av lärarna, var den
tidigare nämnda grundkursen i informationssökning. Denna kurs satte gymnasiebibliotekarien
stort hopp till eftersom hon trodde att alla nya elever efter genomgången kurs kommer att ha
samma bas att stå på och att alla lärare, oavsett ämne, då kommer att veta vilka krav de kan
ställa på eleverna.
 
 När det gällde vem eller vilka som hade ansvaret för att de ovannämnda intentionerna skulle
uppnås varierade åsikterna. De lärare som hade en vision om en utveckling av skolans arbete
som sådant, ansåg att ansvaret låg på lärarna även om det formella ansvaret låg på rektor.
Majoriteten av de övriga svarade med utgångspunkt i sina egna önskemål om samarbetet
mellan skola och bibliotek. Ansvaret för att undanröja de hinder som fanns låg, enligt läraren
som pratade om detta, på biblioteket i första hand. Resursbristen måste lärarna själva påpeka,
kollegiet måste stå på sig och våga sätta press på skolledningen så att den betalar vad det
kostar, sade några andra lärare. Att se till att materialet blir komplett ligger på lärarna själva, i
samarbete med gymnasiebibliotekarien.
 
 Ett par av lärarna såg ansvarsfördelningen i ett större perspektiv och menade att ansvaret för
ett väl fungerande samarbete mellan skola och bibliotek låg på bägge parter och framför allt
på dem som ledde respektive verksamhet.
 
 Sammanfattande analys: Alla var överens om att samarbetet mellan skola och bibliotek
kunde bli bättre, men vi tolkar det som att det som sades varierade från att vara visioner som
kan vara svåra att uppnå till mer konkreta önskemål. Vi fick uppfattningen att all utveckling
sågs som positiv så länge det inte inkräktade på respondenternas tid. Gymnasiebibliotekarien
uttalade en förhoppning om, att om lärarna i framtiden medvetet väljer bort biblioteket i vissa
lägen, så skall det bero på att de inte har nytta av biblioteket pga den  arbetsmetod de för
tillfället använder. Frågan är hur en sådan vision skall kunna uppnås så länge lärarna anser sig
ha brist på tid?
 
 Grundkursen i informationssökning verkar vara något som både några av lärarna och
gymnasiebibliotekarien fäste stora förhoppningar vid. Vi tolkar det som att dessa respondenter
har insett att ett samarbete skulle kunna leda till att eleverna blir bättre på att söka information



själva. Detta, menar vi, borde spara tid även för lärarna. Dessutom borde det kunna leda till ett
utökat samarbete i framtiden, eftersom vi tror att om lärarna upplever detta samarbete som
positivt så skulle det kunna ge mersmak.
 
 Intressant var att några respondenter påpekade att det stora övergripande ansvaret skall ligga
på bägge parter, framförallt på respektive ledning. Vi tolkar det som att om det saknas intresse
från respektive ledning så hamnar mycket ansvar på lärare och bibliotekarier, vilket i sin tur
skulle kunna få konsekvenser för samarbetet. Tvingas lärarna ta ansvaret för både det
övergripande och det konkreta samarbetet så tror vi att de riskerar att hamna i en alltför
pressad situation. Vi tror helt enkelt att det saknas tid till att ha detta dubbla ansvar.
 
 4.4.5 Utvärdering
 
 Någon utvärdering av den integrerade biblioteksverksamheten hade enligt respondenterna inte
skett. Orsaken var enligt gymnasiebibliotekarien att  verksamheten var så pass ny så att det av
den anledningen hade varit svårt att utvärdera den. Däremot förekom informella varianter
menade ett par av lärarna, eller som en av dem uttryckte det ”Och är biblioteket sur på skolan
så hör vi det. Fort. Muntligen” (Maja). De diskussioner som brukade föras i biblioteksrådet
skulle kunna ses som ett slags utvärdering enligt en annan lärare.
 
 En av lärarna sade sig inte sakna utvärderingar speciellt mycket, utan tyckte att det gick lika
bra att ta kontakt direkt med biblioteket. De andra lärarna tyckte dock att det kunde finnas
fördelar med att göra en utvärdering. Att utvärdera är att reflektera och vara självkritisk
påpekade en av lärarna. Genom utvärdering görs verksamheten synlig, vad som behöver
förbättras blir tydliggjort, men görs ingen utvärdering så vet man inte heller hur verksamheten
fungerar, ansåg flera lärare. Det påpekades också att en utvärdering måste användas som ett
kvalificerat verktyg för att styra upp verksamheten. En av lärarna ansåg dock att det var
viktigt att utvärderingen är praktiskt inriktad eller som han uttryckte det:

 
 … under förutsättning att vi nu inte har en utvärdering som är så där jättestarkt kopplat
till  specifikt måldokument, är det målet uppfyllt och så där, utan bara en, alltså en mer
praktiskt inriktad utvärdering, vad är det som funkar och vad är det som inte funkar.
Javisst. Det är väl ett problem att det inte görs. Eller har gjorts (Tryggve).

 
 Någon påpekade också att det vore bra om en utvärdering genomfördes tillsammans med
skolledning och bibliotekschef för att skapa förståelse för frågor som medför kostnader. En
utvärdering vore också bra för att se hur integreringen fungerar och om det är ett bra sätt att
arbeta på tyckte en av lärarna. Utvärderingen skulle också kunna påvisa vikten av ett annat
tankesätt från bibliotekets sida gentemot eleverna. Detta eftersom det inte bara är allmänheten
som besöker biblioteket utan att det även finns en stor elevgrupp och att den kommer dit i
undervisningssyfte, påpekade samma lärare.
 
 Sammanfattande analys: Först funderade vi på uttalandet att verksamheten var så ny så att
den därför var svår att utvärdera. Skolan har funnits i tre år och då borde en utvärdering ha
kunnat genomföras tyckte vi. Det kan dock förhålla sig så att det var samarbetet som sådant
som åsyftades. Sett ur den synvinkeln att arbetslagen kommit igång först efter årsskiftet
1999/2000 med sitt arbete så är det kanske inte så underligt att verksamheten ännu inte har
utvärderats.
 
 Intressant var åsikten att en utvärdering vore bra för att se om integrering är ett bra sätt att
arbeta på och för att påvisa vikten av ett annat tankesätt från bibliotekets sida gentemot



eleverna. Vad det gällde integreringen så uppfattade vi det som att det var den rent fysiska
integreringen som åsyftades. Detta tillsammans med kommentaren om ett förändrat tankesätt
gör att vi tycker oss ana den friktion mellan skolbiblioteks- och folkbiblioteksdelen som vi
varit inne på tidigare.
 

 4.5 Observationen
 
 En tisdagsmorgon i februari deltog vi i ett av biblioteksrådets möten tillsammans med
gymnasiebibliotekarien och fem lärare. Mötet präglades av en mycket informell anda och
gymnasiebibliotekarien var den som såg till att dagordningen hölls.
 
 Denna morgon diskuterades bland annat den tidigare nämnda målbeskrivningen. Det framkom
då att alla var ense om att biblioteket bör vara grunden för elevernas självständiga arbete i ett
undersökande arbetssätt men att en sådan metod inte alltid är lämplig. Därefter följde en
diskussion om att biblioteket inte nämndes i utvecklingsplanen. Gymnasiebibliotekarien
tyckte att det vore viktigt att bibliotekets roll omnämndes i planen och fick både medhåll och
mothugg. Argumentet för att det inte behövde stå med var att det var så självklart att
verksamheten krävde bibliotekets medverkan så att det inte behövde skrivas ut. En av
deltagarna hade fått veta att det fanns pengar till en IT-satsning. Hela gruppen var ense om att
det borde gå att få en del av de pengarna till biblioteket eftersom de ansåg att böcker var minst
lika viktigt för elevernas kunskapsinhämtande och att det vore absurt att inte kunna köpa
uppslagsverk i bokform utan endast på CD-rom. De enades om att lärarna skulle ta upp frågan
till diskussion på skolan.
 
 Inläggning av institutionernas böcker i bibliotekskatalogen togs också upp. Det diskuterades
om vilka lärare som skulle få behörighet att sköta in- och utlåning på skolan. Lärarna ville att
alla skulle få den behörigheten, medan bibliotekschefen, enligt gymnasiebibliotekarien, hade
sagt att det bara skulle vara några få. En lärares reaktion på detta var en fundering huruvida
biblioteket var något slags högre stående institution, att biblioteket var så fint så att vem som
helst inte kunde få sköta sådana sysslor. I övrigt var stämningen mycket god och det
skrattades mycket och ofta, men efteråt undrade vi vilka beslut som egentligen hade fattats.
 
 Sammanfattande analys:  Vi uppfattade det som att lärarna var mycket konsekventa i sina
åsikter i förhållande till vad de sagt vid intervjutillfällena. Dock är det möjligt att de lärare vi
redan träffat vid våra intervjuer vinnlade sig om sitt beteende eftersom de visste vad vi var ute
efter. Det faktum att en lärare tagit reda på att det fanns pengar till en IT-satsning och att
lärarna då genast fick idén att försöka få en del av de pengarna till biblioteket, tolkar vi som
att lärarna var villiga att ta ansvar för samarbete och att biblioteket var viktigt.
 
 Diskussionen om behörighet för att sköta in- och utlåning på skolan tyckte vi återigen gav oss
bekräftelse på den friktion mellan skolbiblioteks- och folkbiblioteksdelen  som vi menar finns.
Sammanfattningsvis var stämningen mycket god i biblioteksrådet vilket vi tycker lovar gott
för det fortsatta samarbetet. Det som gjorde oss fundersamma var dock det faktum att vi inte
uppfattade vilka beslut som togs. Beror det på att vi som utomstående inte klarade av att tyda
koden eller beror det på att det faktiskt inte bestämdes något? Skulle det bero på det senare så
undrar vi hur samarbetet skall kunna föras framåt om ingen inte vet vad som egentligen
beslutas. I så fall tycker vi att Biblioteksrådet är ett forum som inte utnyttjas till fullo än så
länge.

 

 



 5. Diskussion och slutsatser
 
 Under arbetets gång har det utkristalliserat sig ett antal frågor som vi skall diskutera kring i
följande kapitel. Den första, stora övergripande frågan vi ställer oss är vilken sorts samarbete
vill parterna ha? Hur påverkar parternas syn på undervisning, kunskap och lärande detta?
Finns det plats för livslångt lärande? Hur ser bibliotekariens roll ut i samarbetet? Denna fråga
med underfrågor tar vi upp i kapitel 5.1. Vi har använt Loertschers taxonomi för att beskriva
hur biblioteket används i undervisningen.
 
 I föregående kapitel (4. Redovisning och analys av resultat) framgår det vid ett antal tillfällen
att vi tycker oss märka att det finns en intressekollision mellan skolbiblioteksdelen och
folkbiblioteksdelen. Frågan blir då vad det kan bero på? Funderingar kring detta återfinns i
5.2.
 
 I avsnitt 5.3 resonerar vi om vilken betydelse skolledningen respektive bibliotekets ledning
kan ha för samarbete och i 5.4 är det tidens betydelse för samarbete som behandlas. I avsnitt
5.5 sammanfattar vi slutsatserna och ger några avslutande kommentarer.
 

 5.1 Vilken sorts samarbete vill parterna ha?
 
 5.1.1 Respondenternas syn på samarbete och bibliotekets roll i detta
 
Vi konstaterar att skolbiblioteket spelar en roll i den dagliga verksamheten på denna skola, men att det är en
definitionsfråga hur pass central den rollen är. För oss innebär en central roll för skolbiblioteket även att
samarbetet får en central roll. Detta verkar inte vara en definition som respondenterna använder. Vi tycker att det
blev speciellt tydligt eftersom så många ansåg att använda biblioteket var samma sak som att samarbeta. Vi
uppfattar det som att de flesta av lärarna använder biblioteket för att klara sina egna lektioner men att de inte ser
det i ett större perspektiv med undersökande arbetssätt och livslångt lärande. De använder helt enkelt biblioteket
i form av material och gymnasiebibliotekariens tjänster. Sätter vi in detta i Loertschers taxonomi ur
lärarperspektivet så hamnar samarbetet till största delen på nivå 3 (läraren lånar material för att använda i
klassrummet) och nivå 4 (hastiga möten mellan lärare och bibliotekarie där läraren får tips om material), men att
det då och då tangerar en högre nivå (läraren använder bibliotekets resurser i form av material, aktiviteter och
personal), dvs nivå 5 (Loertscher, 1988, s 23).

Om vi har förstått gymnasiebibliotekarien rätt så har hon i stort sett samma syn på samarbete
som lärarna. När vi använder Loertschers taxonomi sedd ur bibliotekarieperspektivet menar vi
att samarbetet till största delen hamnar på nivå 3 (bibliotekarien ger personlig hjälp genom att
ta fram material), nivå 4 (oplanerat samarbete mellan bibliotekarie och lärare, bibliotekarien
hjälper till med informationssökning vid temaarbeten) och nivå 5 (kort, informell planering).
Vi tycker också att samarbetet ibland hamnar på nivå 6 (lärarna ber om hjälp för att få rätt
material i rätt tid och på rätt nivå), dock inte till fullo med tanke på tidsaspekten. Nivå 8
(bibliotekarien deltar i planeringen som serviceperson) och nivå 9 (planering, genomförande
och utvärdering på lika villkor) tycker vi oss också skönja en viss förekomst av då och då,
men även där endast till vissa delar (ibid., s 10). Dock undrar vi vad denna relativt, som vi ser
det, låga kravnivå beror på.  Vi tror att det är möjligt att hon vill gå försiktigt till väga för att
inte det samarbete som är under uppbyggnad skall stagnera eller påverkas negativt på något
sätt. Förhåller det sig så, så tolkar vi det som att hennes agerande delvis sammanfaller med de
åsikter i litteraturen som hävdar att samarbete bygger på samsyn och respekt. Carol Kuhlthau
skriver tex i sin artikel ” Implementing a Process Approach to Information Skills: …” att
samarbetet bör vara präglat av total samsyn och att de som samarbetar bör visa respekt för
varandras kunnande (Kuhlthau, 1993, s 17). Även i NCET:s rapport påpekas vikten av



ömsesidig förståelse och uppskattning i ett samarbete (NCET, 1990, s 6). Monica Nilsson
påpekar i sin bok Skolbiblioteket - skolans informationscentrum… att hela
skolbiblioteksverksamheten bygger på ömsesidig respekt. Hon menar vidare att nya arbetssätt
kräver stora förändringar och att införandet måste ske successivt (Nilsson, 1998, s 21, 129).
Det är just så vi tolkar att gymnasiebibliotekarien försöker arbeta, att visa respekt för lärarna
och låta det ta den tid det behövs för att ett samarbete skall komma igång ordentligt. Det går i
och för sig att vända på det och fråga sig om och hur länge en skolbibliotekarie skall vänta på
att ett samarbete skall komma till stånd. Donham van Deusen menar tex att skolbibliotekarien
har en roll som samordnare (Donham van Deusen, 1996, s 240). I detta tolkar vi in att det
borde ingå att ta initiativ till samarbete, detta eftersom det är samordnaren som har bäst
överblick över situationen.

En av lärarna tyckte att det krävs en genomtänkt idé för att kalla rollen för central, vilket
överensstämmer helt med vår tanke. I det sammanhanget menar vi att ett måldokument kan
vara av vikt och som vi ser det finns det två huvudsyften med ett sådant måldokument. Det
ena är att synliggöra verksamheten för att motivera för skolledningen behovet av biblioteket.
Det andra syftet är att måldokument kan vara bra att ha som utgångspunkt för diskussioner
runt det konkreta samarbetet. Detta tycker vi bekräftas av Louise Limberg i rapporten
Skolbiblioteksmodeller: … där hon hävdar att en faktor i ett väl fungerande samarbete är ett
ömsesidigt intresse av att nå gemensamma mål (Limberg, 1996, s 22). För att kunna nå dessa
gemensamma mål tror vi att det är lämpligt att de finns nedtecknade i ett måldokument.
 
 Att göra bibliotekets roll mer central (vilket vi ser som ett utökande av samarbete) föranleddes
av ett förbehåll från lärarna, nämligen att det inte får leda till ökad arbetsbelastning. Det
faktum att det dessutom bara var två lärare som tyckte att rollen kunde vara större gör oss
fundersamma (vilket vi skyller på vår pågående utbildning). De kanske tycker att det är bra
som det är? Bibliotekets roll behöver kanske inte vara centralare än vad den är? Finns det en
vilja att göra rollen centralare? Borde det i så fall inte föras fler diskussioner om det än vad
det tydligen görs idag? Hur skall rollen bli central om det inte förs en diskussion om hur den
ska bli det? Ett stort problem är dock vad vi kan förstå bristen på tid, men är det den enda
förklaringen? En del är ju uppenbarligen ganska nöjda eftersom de redan anser rollen som
central och det faktum att det ses som ett komplement tyder kanske inte heller på något behov
av förändring sett ur den lärarens synvinkel.
 
 Kan en annan möjlig förklaring till de uteblivna diskussionerna om bibliotekets roll grunda
sig i synen på kunskap, livslångt lärande och olika undervisningsmetoder ? Många av
litteraturförfattarna hävdar att skolbiblioteket är en förutsättning för ett undersökande
arbetsätt. Loertscher hävdar tex att skolbiblioteket är centrum för ett undersökande arbetssätt
(Loertscher, 1988, s 35). Enligt Limberg stimulerar och underlättar ett väl fungerande
skolbibliotek den typen av arbetssätt. Limberg påpekar dock att det även kan upplevas som
störande eller som ett hot för den som inte vill ha sådan undervisning (Limberg, 1996, s 12).
Även Loertscher menar att ett undersökande arbetssätt är riskfyllt och mer utmanande än
andra undervisningformer (Loertscher, 1988, s 35). Detta tolkar vi som att den som inte är
intresserad av att arbeta med ett undersökande arbetssätt inte heller har något större intresse
av att utveckla bibliotekets roll. I förlängningen borde detta påverka även samarbetet tror vi.
 
 Egentligen vet vi inte vilken kunskapssyn våra respondenter har, men respondenterna själva
trodde att synen skilde sig åt mellan de båda grupperna. De menade att bibliotekarier har en
bredare kunskapssyn, medan lärarna är ämnesexperter som sätter fackkunskapen främst. Det



sist nämnda, dvs åsikten att lärarna är ämnesexperter delas även av tex Loertscher
(Loertscher, 1988, s 26).
 
 Bibliotekarierna och flera av lärarna var inne på att skolbiblioteket skall visa vägen till det
 livslånga lärandet och att båda parter har ansvar för att det blir så. De såg också biblioteket
som motvikt till Internet eftersom det på Internet inte finns möjlighet till vägledning och hjälp
att urskilja, analysera och reflektera över materialet. Frågan är varför övriga lärarrespondenter
inte ens nämnde livslångt lärande? Om vi bortser ifrån det faktum att det kan vara vårt eget fel
att vi inte fått svar på frågan, så har vi en fundering om varför alla inte svarade. Vi tror att det
inte finns någon enkel eller ensidig förklaring på detta. En förklaring skulle kunna vara att den
dagliga verksamheten tar så mycket tid i anspråk så att lärarna inte hinner tänka på något
annat. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att bibliotekspersonalen träffar eleverna
även efter avslutad skolgång och därför kanske lättare kan ta till sig tanken med ett livslångt
lärande. En tredje möjlig förklaring kan vara att den som inte ser livslångt lärande som något
enbart positivt riskerar att anses som inskränkt och vi tror att någon i ett sådant läge väljer att
inte nämna sina åsikter om livslångt lärande.
 
 Vi har tidigare konstaterat att det är ytterst få av lärarna som är positiva till PBL. Vad
bibliotekarierna anser om denna undervisningsform vet vi inte. Frågan är hur lärarna ser på
bibliotekarierna om dessa accepterat PBL utan att först ha tagit reda på hur denna
undervisningsform fungerar i praktiken? I artikeln ”Trender styr undervisningen”  hävdar
Bengt Göransson att pedagogiska trender kommer och går, men att det alltid funnits en tro på
en allenarådande undervisningmetodik (Heldmark, 2000). Detta kan tolkas som att vissa
uttryck, tex livslångt lärande och PBL, mer eller mindre är modeord som kan vara snart
övergående. Följden av det skulle då kunna bli att den lärare som inte är intresserad av ett
sådana begrepp och som tycker att den egna varianten av undervisning fungerar bra helt
enkelt avstår från att anamma det nya begreppet.
 
 En annan möjlig förklaring till tveksamheten till PBL är den åsikt som några av lärarna
framförde, nämligen att det inte alltid är så effektivt att använda PBL. Återigen hänvisas det
alltså till tidsaspekten.
 
 Vi kan alltså konstatera att lärare och bibliotekarier verkar ha olika utgångspunkter när det
gäller kunskapssyn, och att de inte vet vad den andra parten tycker, men de anar att de har
olika åsikter. När det gäller livslångt lärande är åsikterna delvis gemensamma men att det
verkar skilja sig angående PBL. Dessa varierande utgångspunkter och åsikter får, som vi
redan tidigare nämnt, konsekvenser för samarbetet.
 
 5.1.2 Bibliotekariens roll i samarbetet
 
 Bibliotekarien kan, enligt respondenterna, bidra till den pedagogiska processen och är också
en resurs i arbetslagen. Det som de allra flesta då avsåg var i första hand bibliotekariens
kompetens i informationssökning. Vi tyckte dock att det var intressant att några även tog upp
att bibliotekarien kan ha en handledarfunktion för både lärare och elever. Handledning av
elever tar Louise Limberg upp i sin bok Skolbiblioteksmodeller… där hon säger att
bibliotekarier i första hand inte skall plocka fram rätt svar till elever utan att de istället skall
handleda eleverna så att de själva kan hitta fram till relevant information (Limberg, 1996, s
25). Även Roger Säljö hävdar att elever behöver hjälp från en kompetent samtalspartner
(Säljö, 2000, s 227). Detta tolkar vi som att elever behöver handledare och att bibliotekarier,
likaväl som lärare, kan inneha den rollen.



 
 Att så många lärare tog upp personliga egenskaper när vi frågade efter kvalifikationer för
bibliotekarier är något som vi tycker är intressant. Vår tolkning blir att det i praktiken betyder
att det inte hjälper att ha en gedigen yrkeskunskap utan att den måste kompletteras med en rad
personliga egenskaper, tex att vara utåtriktad, serviceinriktad och naturligtvis; ha en positiv
inställning till skolan. Vi tycker att detta tyder på att bibliotekarieyrket anses vara ett
serviceyrke. Våra egna erfarenheter säger oss att inställningen till service på bibliotek varierar
kraftigt och vi tror att detta kan påverka attityder mot biblioteket och i förlängningen även
mot samarbete.
 
 Solveig Hedenström hävdar i sin rapport ”Exploderar gymnasiebiblioteken…” att
gymnasiebibliotekarier behöver ha pedagogisk kompetens (Hedenström, 1997, s 31). Även i
rapporten ”Skolbiblioteken i Sverige…” diskuteras pedagogiken och där sägs att bibliotekarier
behöver ha kurser i pedagogik och inlärningsteorier (Statens Kulturråd, 1999, s 91). Frågan är
vad som i dessa båda fall menas med pedagogik. Definierar de pedagogik på samma sätt som
våra lärarrespondenter undrar vi om inte pedagogiken för bibliotekariers del är lite
överreklamerad? Det faktum att det var en enda lärare som nämnde pedagogik som
kvalifikation för bibliotekarier, och att de andra tog upp det först när de ställdes inför frågan
samt att de då lade tonvikten på metodisk utbildning gör att vi tror att det kan förhålla sig så.
Om nu lärarna tycker att pedagogiken var det mest meningslösa de läst, varför skall då
bibliotekarierna läsa det? Det mest intressanta var dock att det framkom två olika aspekter, en
från lärarna och en från bibliotekarierna. Lärarna ville att bibliotekarierna skulle ha metodisk
utbildning för att kunna hjälpa eleverna, bland annat med att bedöma material, dvs vad vi
anser vara en dimension av kritiskt tänkande. Bibliotekarierna själva ville ha utbildningen för
att kunna hjälpa både elever och allmänhet med att söka efter information och genomföra bra
referenssamtal, vilket vi ser mer som att hjälpa till att plocka fram material. Det tycker vi
bekräftas i Brigitte Kühnes avhandling där hon hävdar att bibliotekspersonalen är bra på att
lära elever söka information, men att de ofta glömmer bort att visa eleverna varför de skall
använda biblioteksmaterial och att inlärningsstrategin går att använda vid andra tillfällen. På
så sätt missas själva inlärningsprocessen och kunskapsintegrationen hävdar Kühne (1993, s
51-53).
 
 Dessa något olikartade utgångspunkter tror vi kan få konsekvenser för samarbetet eftersom vi
misstänker att det skulle kunna uppstå friktion mellan skolbiblioteks- och folkbiblioteksdelen.
Hur blir samarbetet om lärarna lägger tonvikten på eleverna och kritiskt tänkande medan
bibliotekspersonalen lägger tonvikten på allmänheten och framplockning av material?
 

 5.2 Intressekollision skolbibliotek - folkbibliotek
 
 Som vi tidigare nämnt vid ett flertal tillfällen tycker vi oss märka en intressekollision mellan
skolbiblioteks- och folkbiblioteksdelen. Majoriteten av lärarna anser att det förekommer
revirtänkande och hänvisar till tillfällen då de inte känt sig välkomna. Frågan blir då vad
denna intressekollision kan tänkas bero på?
 
 Med utgångspunkt i Säljös resonemang om verksamhetssystem har vi dragit slutsatsen att
skola och bibliotek är två olika verksamhetssystem och därför skall vi nu använda Säljös
teorier om detta för att försöka förstå orsakerna till intressekollisionen.
 Enligt Säljö förenklas ofta skillnaden mellan skola och andra verksamhetssystem i den
pedagogiska debatten då det benämns som skillnad mellan skola och verklighet. Istället borde



det diskuteras som skillnader mellan olika verksamhetssystem menar Säljö (Säljö, 2000, s
238).
 
 Säljö påpekar att skolan är ett mycket speciellt verksamhetssystem. Den begreppsvärld som
skolan leder in oss i motsvarar inte alltid vardagliga upplevelser och det kan vara svårt att se
någon omedelbar nytta med det. Att förmedla insikt i en abstrakt begreppsvärld är dock en av
poängerna med formellt lärande hävdar Säljö (ibid., s 154)
 
 En annan sak som skiljer skolan från andra verksamhetssystem är att det där finns en speciell
form av kommunikation. Framgångsrikt lärande i skolan blir då att behärska denna speciella
form av kommunikation hävdar Säljö (ibid., s 146).
 
 Biblioteket, är som vi ser det, en helt annan typ av verksamhetssystem. Under utbildningen
har vi många gånger benämnt biblioteket som samhällets vardagsrum, en otvungen del av det
vardagliga livet. Därför borde kommunikationsformen på biblioteket likna de
kommunikationsformer som förekommer i många andra verksamhetssystem. Eftersom det är
frivilligt att gå till biblioteket, söks kunskap på andra villkor än i skolan. Många tänker
förmodligen inte ens på det som lärande.
 
 Med utgångspunkt i att skolan är ett speciellt verksamhetssystem med en speciell form av
kommunikation så drar vi slutsatsen att utgångspunkter för kunskap, lärande och undervisning
skiljer sig från andra verksamhetssystem. Detta bör i sin tur få konsekvenser för samarbete
med ett annat verksamhetssystem, bland annat eftersom det kan uppstå en intressekonflikt.
 
 Vi tycker oss ha hittat ett antal faktorer som exemplifierar att det i det här fallet inte löper helt
friktionsfritt i samarbetet mellan de båda verksamhetssystemen skola och bibliotek. Den
första faktorn är de båda parternas okunskap om varandra. De vet helt enkelt inte hur den
andra parten uppfattar dem, vilket leder till ett antal antaganden som inte alltid stämmer med
verkligheten.  En konsekvens av detta torde bli att parterna inte heller är medvetna om
varandras arbetsuppgifter. En lärarrespondent hävdar att bibliotekarierna inte vet vad som är
praktiskt genomförbart i skolan, vad eleverna klarar av. Detta är något som vi tycker att även
Gómez och Swenne är inne på när de säger att bibliotekspersonal inte alltid har kunskap om
undervisningens villkor (Gómez & Swenne, 1996, s 70).
 
 En annan faktor är lärarnas bristande kunskaper om hur biblioteket kan användas. Lärarnas
önskemål om undervisning i informationssökning och bibliotekskunskap för lärare gör att vi
drar den slutsatsen. Detta är något som både Gómez och Swenne samt Donham van Deusen är
inne på. Gómez och Swenne säger att det bland lärare kan brista i både kunskap och förståelse
för bibliotekets möjligheter och vilka villkor som styr verksamheten (Gómez & Swenne,
1996, s 70). Donham van Deusen menar att lärarna måste lära sig att ställa krav på biblioteket
(Donham van Deusen, 1996, s 246).
 
 Som vi tolkar det så finns det till följd av denna okunskap (både om varandras arbeten och om
hur biblioteket kan användas) ett antal resurser som inte verkar nyttjas så mycket som det
finns potential för.
 
 
 
 



 Bibliotekarierna. Gymnasiebibliotekarien menar att lärarna inte vet hur bra bibliotekarierna är
på informationssökning. Vi anar dock en gryende insikt hos lärarna eftersom två av dem
framförde funderingar i ämnet. Detta tolkar vi som en följd av okunskapen om varandras
arbeten. Denna roll som något av en handledare även för lärare är något som Sue Walker
diskuterar. Hon hävdar att även om tonvikten i undervisning bör ligga på undervisning av
elever, så är det viktigt att skolbibliotekarien även informerar lärarna och ger dem tillfällen till
utveckling så att de kan utnyttja alla bibliotekets resurser och teknologi effektivt (Walker,
1988, s 22). Även Louise Limberg skriver i en artikel om att en av bibliotekariens uppgifter är
att handleda både elever och lärare i informationssökning (Limberg, 1993b, s 9). Även om
Walker skrev sin artikel i slutet på 1980-talet och Limbergs kom i början av 1990-talet så
verkar detta, med utgångspunkt i vår undersökning, vara högst aktuellt även idag.
 
 Möjlighet att påverka inköp av media. Trots att nästan alla lärare sade sig se fördelar med att
kunna påverka inköpen, bland annat för att anpassa biblioteket efter skolans behov, var det få
som använde sig av möjligheten. Som orsak angav lärarna själva tiden och det återkommer vi
till i avsnitt 5.4. Framför allt möjligheten att genom påverkan av mediainköp anpassa
biblioteket efter skolans behov är något som både Louise Limberg och Uno Nilsson pekar på.
Nilsson menar att om alla skolans medier finns samlade i skolbiblioteket blir de tillgängliga
för alla (Nilsson, 1993, s 12). Limberg skriver att det visserligen är skolbibliotekariens uppgift
att bygga upp ett mediabestånd, men hävdar att det måste ske i nära samarbete med lärarna.
Detta eftersom det måste diskuteras vilka arbetsområden som eleverna skall arbeta med och
vilket material som behövs till det. Limberg hävdar vidare att uppbyggnad av mediabeståndet
är en av tre hörnstenar när ett skolbibliotek skall utvecklas (Limberg, 1993a, s 9).
 
 Biblioteksrådet. Att vi tycker att biblioteksrådet är en outnyttjad resurs beror på att så många,
både lärare och bibliotekarier, inte kände till biblioteksrådets existens. Vi tror att de skulle
kunna få mycket tips från sina kollegor som de sedan skulle kunna driva vidare. Det skulle
också kunna vara ett forum både planering av samarbetet mellan skola och bibliotek samt
utvärdering av detsamma. Förmodligen är det detta som är tanken bakom bildandet av
biblioteksrådet, men att det ännu inte helt och fullt funnit sina former för arbetet. Linda
Wolcott diskuterar i sin artikel hur viktigt det är med gemensam planering. Hon hävdar att
skolbibliotekarier bör försöka ta reda på hur och varför lärarna planerar. Skolbibliotekarier
måste försöka förstå planeringsprocessen ur lärarnas synvinkel menar hon och säger vidare att
hur lyckosamt samarbetet är beror på hur väl skolbibliotekarien lyckas med detta (Wolcott,
1994, s 164). Som vi ser det är biblioteksrådet ett naturligt forum för skolbibliotekarier att ta
reda på just detta. Vikten av utvärdering är något som Louise Limberg tar upp i en av sina
artiklar. Hon påpekar att det kan vara av stort värde att utvärdera samarbetet mellan lärare och
skolbibliotekarier och menar att om samarbetet inte fungerar så kan det vara tecken på brister
i verksamheten. Dessutom är utvärdering ett sätt att tydliggöra verksamheten både för de
inblandade parterna och för beslutsfattare (Limberg, 1993a, s 11-13).Ytterligare en funktion
för biblioteksrådet skulle kunna vara att skapa den respekt och samsyn som vi tidigare
diskuterat.
 
 Arbetslagen. Vi tolkar det som att arbetslagen inte är forum för att diskutera det egna
praktiska behovet. Frågan är vad det beror på? Är det tiden det hänger på ? Finns det lärare
som har svårt att erkänna att de har problem? Dessa frågor har vi inget svar på men anser att
arbetslagen verkar vara ett forum som inte utnyttjas för diskussioner kring samarbete mellan
skola och bibliotek.
 
 



 Vikten av gemensam planering är något som vi tycker lyser igenom hela detta avsnitt. Detta
är även något som kommer fram i Jean Donham van Deusens artikel ”The Effects of Fixed
versus Flexible Scheduling”. Där visar hon på att gemensam planering i kombination med
flexibel schemaläggning av informationssökning är en mycket lyckosamt för ett gott
samarbete, på vilken nivå den än må vara. Värt att notera kan kanske vara att det även vid en
mycket enkel variant av samarbete, nämligen den där skolbibliotekarien samlade ihop det
material som läraren lämnat en lista på, var viktigt med gemensam planering. En förklaring på
detta som Donham van Deusen har är att den gemensamma planeringen framkallade ett större
behov av material än när lärarna planerade individuellt. Hon hävdar vidare att en flexibel
schemaläggning ökar skolbibliotekariens möjligheter att delta i verksamheten (Donham van
Deusen, 1993).  Vi tolkar detta som att gemensam planering leder till samarbete, även till den
typen av samarbete som inte kräver speciellt mycket av lärarna. Därför är gemensam
planering en mycket viktig faktor tror vi. Forum för detta kan vara, som vi varit inne på
tidigare, biblioteksrådet men även arbetslagen.
 

 5.3 Skol- och biblioteksledningens betydelse för samarbete
 
 Som vi tolkar våra respondenter så har båda parter, framför allt respektive ledning, det
övergripande ansvaret för ett väl fungerande samarbete mellan skola och bibliotek. Om vi har
förstått respondenterna rätt så är intresset från skolledningen ganska svagt och att
bibliotekschefens syn på samarbete är mindre positiv. Vad detta beror på vet vi inte eftersom
våra intervjuer inte innefattade dessa två personer och därför väljer vi att inte spekulera om
orsakerna. Däremot tänker vi diskutera de möjliga konsekvenserna av en sådan inställning hos
skol- och biblioteksledning.
 
 Vi tolkar det, som vi tidigare nämnt,  som att om det saknas intresse från respektive ledning så
hamnar mycket ansvar på lärare och bibliotekarier, vilket i sin tur skulle kunna få
konsekvenser för samarbetet. Tvingas de ta ansvaret för både det övergripande och det
konkreta samarbetet så tror vi att de riskerar att hamna i en alltför pressad situation. Vi tror
helt enkelt att det saknas tid till att ha detta dubbla ansvar. Är dessutom inte ledningen
anställd för att ha det övergripande ansvaret?
 
 En annan fråga blir hur det trots allt kan fungera?  I rapporten Skolbiblioteken i Sverige:…
hävdas det att det är i stort sett omöjligt att utan skolledningens aktiva stöd utveckla
skolbiblioteksverksamheten (Statens Kulturråd, 1999, s 63). Loertscher beskriver rektor som
en nyckelperson i utvecklingen av skolbiblioteket (Loertscher, 1988, s 46). Både Loertscher
och Kuhlthau menar att det är skolledningen som kan se till att det finns tid för planering och
utvärdering (Loertscher, 1988, s 26; Kuhlthau, 1993, s 17). Även Limberg påpekar
skolledningens betydelse för utveckling av skolbiblioteksverksamheten (Limberg, 1996, s 24).
Vår fundering blir då hur länge det kan fungera utan skolledningens stöd? Vi noterar också att
ingen tar upp biblioteksledningens betydelse i den litteratur som vi använt.
 

 5.4 Tidsfaktorns betydelse för samarbete
 
 Tiden var en faktor som vi inte alls hade haft i åtanke innan vi gjorde intervjuerna. Det dök
upp som ett argument hos de flesta av lärarna i alla möjliga och omöjliga sammanhang som
en förklaring till varför det såg ut som det gjorde med allt. Även gymnasiebibliotekarien tog
upp lärarnas pressade arbetssituation. Intressant var också att det bara var en enda lärare som
tog upp skolbibliotekarien i tidssammanhanget, men då med en önskan om att
skolbibliotekarien skulle delta mer i arbetslagen. Kuhlthau pekar på att det kan saknas tid för



gemensam planering och menar att detta kan leda till en förvirring angående rollerna, dvs vem
som ansvar för vad osv i samarbetet (Kuhlthau, 1993, s 14). Även Monica Nilsson trycker på
tidsaspekten som en viktig faktor vid samarbete. Hon hävdar att uteblivet samarbete delvis
beror på just tidsbrist och inte ovilja (Nilsson, 1998, s 21).
 
 Frågan är hur tungt argumentet om lärarnas pressade arbetssituation är? Det som talar för
 det som vi själva påpekat, nämligen att lärarna får ett dubbelt ansvar om inte skolledningen tar
sitt ansvar för samarbete. Det tyngsta argumentet torde dock vara Ohlsson och Aronssons
redovisning av sin analys av förändringen av lärarnas arbetssituation under 1990-talet. Där
visas klart och tydligt att arbetssituationen är pressad och att arbetsbördan har ökat (Ohlsson
& Aronsson, 2000).
 
 Det finns ändå vissa tendenser i vårt material som gör att vi undrar om inte det borde gå att
lägga tid på saker som i förlängningen kan leda till tidsbesparingar.
 

• Påverka inköpen. Om biblioteket anpassas efter lärarnas behov borde det spara tid genom
att rätt material finns på plats när det behövs.

 

•  Utbildning i informationssökning för eleverna borde ge effektivare elever och blir då
tidsbesparande eftersom de inte behöver lika mycket hjälp. Detta påpekas också av ett fåtal
av lärarna.

 

• Enda gången som tidsbristen inte anfördes som något hinder vid utveckling av samarbete
var när det gällde lärares egen utbildning i informationssökning och biblioteksutbildning.
Förklaringen skulle kunna vara att det då är något som de har direkt nytta av. Känner
läraren att det är bra för läraren så får det naturligtvis konsekvenser för undervisningen och
i förlängningen för samarbetet. Kanske finns en större vilja att ta den tid som behövs i
början för att sedan kunna spara in det genom ett effektivare arbete när den direkta nyttan
är tydlig.

Ken Haycock hävdar att det egentligen inte är frågan om tid utan om prioritering (Haycock,
1985, s 105). Det som talar emot Haycocks argument är att det förmodligen hänt mycket
sedan artikeln skrevs.  David Carr säger att meningen med bibliotek är en process som består
av undersökning, övning och anknytning till sammanhanget samt att denna process förtjänar
nästan obegränsat med tid. Han hävdar till och med att det inte bör styras av skolklockan
(Carr, 1991, s 220). Detta argument kan förmodligen ifrågasättas av den som känner en
tidspress i sitt arbete. Det blir då en fråga om hur det borde se ut och vad som är praktiskt
genomförbart.

Avslutningsvis drar vi slutsatsen att så länge lärarna säger sig ha denna tidsbrist så lär det bli
svårt att utveckla samarbetet.

5.5 Sammanfattning av slutsatser samt avslutande kommentarer

5.5.1 Slutsatser

Vår tolkning är att skolbibliotekets roll inte är central på den här skolan, men att lärare och
gymnasiebibliotekarien anser att det förhåller sig så. Respondenterna är även ganska nöjda
med det samarbete som finns, speciellt lärarna. De skulle dock kunna tänka sig en viss
utveckling av samarbetet, men förutsättningen är då att det inte tar mer tid än det gör idag.



Den variant av samarbete som är vanligast är när lärarna nyttjar bibliotekets resurser, både i
form av material och gymnasiebibliotekariens tjänster. Många av lärarna använder helt enkelt
biblioteket för att klara sina lektioner i första hand.

För att fungera i samarbete med skolan måste bibliotekarier naturligtvis ha en yrkeskunskap i
botten, men enligt våra lärarrespondenter så är de personliga egenskaperna lika viktiga.
Bibliotekarier måste vara utåtriktade, serviceinriktade och positivt inställda till skolan.
Pedagogisk utbildning är av mindre vikt, men någon form av metodisk utbildning sågs som
positivt av både lärare och bibliotekarier. Åsikterna om varför metodisk utbildning vore bra
skilde sig dock mellan de båda yrkesgrupperna.

Respondenternas syn på kunskap, livslångt lärande och undersökande arbetssätt är något som
vi inte kunnat fastställa. Vi tycker oss dock se vissa tendenser på att lärare och bibliotekarier
har olika utgångspunkter när det gäller detta. Vi anar också att livslångt lärande och
undersökande arbetssätt inte är något som är självklart och enbart positivt för lärare.

Det finns en intressekollision mellan skolbiblioteksdelen och folkbiblioteksdelen, men det är
majoriteten av lärarna som menar att det förekommer ett revirtänkande.

Det övergripande ansvaret för ett fungerande samarbete ligger på båda parter och då
framförallt på respektive ledning. I det här fallet är skolledningens intresse svagt och
bibliotekschefens syn på samarbete mindre positiv.

Tiden är en ofta förekommande faktor som används som förklaring till varför det ser ut som
det gör med samarbetet.

5.5.2 Möjliga orsaker

Som vi ser det så finns en orsak i att bibliotek och skola är olika verksamhetssystem och
därmed finns det olika utgångspunkter för syn på kunskap, livslångt lärande och
undersökande arbetssätt vilket vi menar är grunden i ett samarbete mellan skola och bibliotek.
Att det inte är helt lätt att samarbeta beror på att det saknas kunskap om dessa olika
utgångspunkter tror vi. Därför grundas många antaganden på känslor i stället för verkliga
förhållanden vilket lätt kan leda till missförstånd och till en intressekonflikt mellan
skolbibliotek och folkbibliotek.

En annan viktig faktor är respektive lednings inställning. Det är inte speciellt gynnsamt för
samarbetet om inte lärarna känner sig välkomna i biblioteket. Skolledningens något svaga
intresse verkar dock ha haft motsatt effekt, det är möjligt att lärarna och
gymnasiebibliotekarien har svetsats samman tack vare just skolledningens brist på intresse.

Ytterligare en faktor som ser ut att ha fått konsekvenser är lärarnas uppfattning att de har brist
på tid.

5.5.3 Huvudmöjligheter/utvecklingslinjer

En väg att gå, är som vi ser det, att försöka komma tillrätta med okunskapen i alla dess olika
former. Det borde rimligtvis vara lättare att samarbeta om utgångspunkterna är de samma,
eller att det finns en medvetenhet om olikheterna menar vi. Att få respektive ledning positivt
inställd till samarbetet ser vi som viktigt. Det är även de som kan påverka så att det finns tid



för samarbete och då kan det också finnas möjlighet att utveckla samarbetet på ett sådant sätt
att det i längden blir effektivt och tidsbesparande tror vi. Om inte, frågar vi oss hur länge
lärare och bibliotekarier orkar?

5.5.4 Förslag till vidare forskning

Som vi tidigare nämnt vid ett antal tillfällen vet vi inte med säkerhet vilken syn våra
respondenter har på det vi kommit att kalla för utgångspunkter. Därför menar vi att det vore
av stort intresse att försöka ta reda på detta. Eftersom respektive ledning har en så pass stor
betydelse för samarbetet bör även deras åsikter studeras anser vi. Även bakomliggande
orsaker till tidsfaktorn bör analyseras. På så sätt bör det gå att få en bättre bild av hur ett
samarbete mellan skola och bibliotek kan bedrivas på ett effektivt och för de inblandade
parterna, tillfredsställande sätt.



6. Sammanfattning

Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka några lärares och bibliotekariers
relationer och förhållningssätt gentemot varandra gällande samarbete på ett integrerat folk-
och skolbibliotek, samt vilka faktorer som kan påverka i detta sammanhang. Vi har också
velat undersöka hur de båda yrkeskategorierna beskriver sitt samarbete med varandra, och
vilka för- och nackdelar de upplever i denna arbetssituation.

För att få kunskap/insikt om detta fenomen/problem har vi valt att använda oss av kvalitativa
intervjuer och deltagande observation för att få en djupare förståelse för ämnet, och vi har valt
att göra studien som en fallstudie, dvs. på ett enda bibliotek. Orsaken till detta har varit att vi
ville gå in djupare och försöka täcka in flera personers infallsvinklar på ett enda bibliotek. Vi
har också valt att göra vår undersökning på ett integrerat folk- och skolbibliotek eftersom den
typen av bibliotek rimligtvis borde kräva ett visst mått av samarbete mellan bibliotek och
skola, och därför även mellan bibliotekarier och lärare. Slutligen har vi valt ett integrerat folk-
och skolbibliotek på gymnasienivå, eftersom vi av litteraturen har dragit slutsatsen, att det i
regel är fackutbildade bibliotekarier som arbetar på gymnasiebiblioteken. Antalet
respondenter har varit tretton; tio lärare och tre bibliotekarier, varav en var
gymnasiebibliotekarie. Vi har använt oss av intervjumanualer och dessa återfinns som bilaga
1 (bibliotekarier) och bilaga 2 (lärare).

Litteraturen har vi valt med utgångspunkt i våra frågeställningar, och litteraturen behandlar
synen på skolbibliotekets användande och de båda parternas syn på undervisning samt deras
kunskapssyn. Vi har även använt oss av litteratur med anknytning till samarbete mellan
bibliotekarier och lärare samt deras yrkesroller. Eftersom det är fråga om relationer och
förhållningssätt mellan två yrkeskategorier från två olika verksamhetsområden som skall
samarbeta, tror vi att de kan ha olika syn på kunskap och lärande,  och därför har vi utgått från
Roger Säljös teori om lärande. Vi har även använt några av Jean Donham van Deusens tankar
angående  vad gemensam planering och flexibel schemaläggning betyder för ett samarbete.

Samtliga av våra respondenter menade att kunskapssynen skiljer sig åt mellan lärare och
bibliotekarier. Skillnaden ligger i att bibliotekarier har en bred kunskap, och att lärare i första
hand är ämnesexperter och av den anledningen skulle sätta fackkunskap i främsta rummet.

De respondenter som svarade på frågan om bibliotekets roll i det livslånga lärandet, menade
att bibliotekets roll är stor i det sammanhanget. Dessutom påpekades att biblioteket är viktigt
som motvikt till Internet, eftersom det på Internet saknas vägledning i att urskilja, reflektera
och analysera materialet. Skolbiblioteket skall visa vägen till det livslånga lärandet, och det är
både skolan och biblioteket som har ansvar för att så sker.

De respondenter  som svarade på frågan om bibliotekets roll i PBL-undervisning var överens
om att biblioteket har en roll i denna typ av undervisning, men respondenternas inställning till
PBL varierade kraftigt.

Lärarrespondenterna hävdade att lärarrollen i sig har genomgått en snabb förändring genom
åren, och att lärare numera har blivit mera av handledare. Bibliotekarierna å sin sida menade
att de nu får mer kvalificerade frågor, vilket de ansåg som positivt.



Båda yrkeskategorierna trodde att den andra kategorin hade åsikter om den andra,  men de var
inte helt säkra på hur det förhöll sig. Här konstaterade vi att det fanns en okunskap om
varandras arbeten.

Samtliga respondenter var överens om att bibliotekarier kan tillföra något till det pedagogiska
arbetet. Det som främst åsyftades var informationssökningsprocessen, men några lärare var
inne på något som vi tolkade som en handledarfunktion för både elever och lärare.
Gymnasiebibliotekarien deltog i undervisningen, främst då med information om biblioteket
och informationssökning. Dock fanns det en tveksamhet från lärarna till att låta
gymnasiebibliotekarien delta i planering av undervisningen, med hänvisning till att
bibliotekarier har för liten kunskap om vad elever klarar av. Det framkom dock önskemål om
att gymnasiebibliotekarien skulle delta mera i arbetslagens arbete, dels för att hon ansågs vara
en resurs i arbetslaget, men också för att hon ansågs ha stora kunskaper om
informationssökningsprocessen. Dessutom ansågs hon vara länken mellan skola och bibliotek.

Lärarrespondenterna lade störst vikt vid sådana kvalifikationer som egentligen är personliga
egenskaper och attityder. Lärarna ansåg att bibliotekarier skall vara utåtriktade,
serviceinriktade och ha en positiv inställning till skolan. Vår tolkning av respondenternas svar
blev att bibliotekarier självklart måste ha en adekvat yrkesutbildning, men det hjälper inte att
ha en sådan utbildning om bibliotekarierna saknar de tidigare nämnda personliga
egenskaperna.

Samtliga respondenter ansåg det vara viktigt med utbildning i informationssökning och
biblioteksutbildning för lärare. Ett skäl till kunskapsbehov inom dessa områden var att
kunskapen skulle kunna undanröja motstånd mot PBL. Ett annat skäl var de egna otillräckliga
kunskaperna, lärarna menade att det vore bra om de själva hade kunskap att hitta information
på egen hand, för att sedan kunna hjälpa sina elever.

Majoriteten av våra respondenter menade att det förekom revirtänkande på det undersökta
biblioteket. Lärarna upplevde att de inte kunde, eller fick använda biblioteket i den
utsträckning de önskade. En del lärare trodde att det bland bibliotekspersonalen fanns
personer som ansåg att skolan inkräktade på allmänhetens utrymme. En av bibliotekarierna å
sin sida ansåg att lärarna tog sig större friheter än de hade rätt till. Sammantaget blev vårt
intryck, att det fanns en intressekollision mellan folkbiblioteksdelen och skolbiblioteksdelen.

Flera av lärarrespondenterna kände inte till att det fanns ett biblioteksråd. Många framförde
fördelar med att kunna påverka inköpen till biblioteket, men få nyttjade den möjligheten och
skälet som angavs var tidsbrist.

Majoriteten av respondenterna ansåg att bibliotekets roll i den dagliga verksamheten inte var
så central, medan några ansåg rollen vara central. En del respondenter ansåg  rollen vara
central då det fanns många elever i biblioteket, medan andra menade att det borde finnas en
mer genomtänkt idé om hur biblioteket skall användas för att rollen skall kunna kallas central.

Samarbete innebar för några av respondenterna att de i förväg meddelade
gymnasiebibliotekarien vilket material de behövde i sin undervisning. För andra innebar
samarbete att använda biblioteket både i form av material och gymnasiebibliotekarien som
resurs. Samtliga respondenter var överens om att samarbetet mellan skola och bibliotek kunde
bli bättre, och det framfördes både i form av stora visioner och som mera konkreta önskemål.
All utveckling sågs som positiv, men den fick inte inkräkta på lärarnas tid.



I diskussionskapitlet diskuterade vi ett antal frågor som utkristalliserade sig under arbetets
gång. Den stora övergripande frågan var vilken sorts samarbete parterna ville ha. Sedan hur
parternas syn på undervisning, kunskap och lärande skulle kunna tänkas påverka samarbetet.
Vi undrade också om det fanns plats för ett livslångt lärande och hur bibliotekariens roll såg
ut i samarbetet. Orsaker till en intressekollision mellan skolbiblioteksdelen och
folkbiblioteksdelen funderade vi också på. Till sist resonerade vi om vilken betydelse
skolledningen respektive bibliotekets ledning kunde ha för samarbete och även tidens
betydelse för samarbete behandlades.

Vi kom även fram till ett antal slutsatser om vilken roll skolbiblioteket har på skolan, vilken
sorts samarbete det fanns samt hur respondenterna såg på detta och på en eventuell utveckling
av samarbetet.

Vi såg även tre faktorer som vi menar är av betydelse för samarbetet. De kan sammanfattas i :

� olika utgångspunkter för syn på kunskap, livslångt lärande och undersökande arbetssätt
samt att det saknas kunskap om dessa olika utgångspunkter

 
� respektive lednings inställning till samarbete
 
� lärarnas uppfattning att de har brist på tid

Avslutningsvis påpekar vi några tänkbara utvecklingslinjer för samarbetet där huvuddragen är
att bearbeta de tre ovan nämnda faktorerna. Vi tycker också att dessa faktorer, med
underliggande orsaker, borde kunna vara av intresse för fortsatta studier. Detta för att ge en
bättre bild av hur ett samarbete mellan skola och bibliotek kan bedrivas på ett effektivt och för
de inblandade parterna, tillfredsställande sätt.
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Intervjufrågor – bibliotekarier

Ang. syn på skolbibliotekets användande & syn på undervisning

1)Tror du att bibliotekarierna har samma kunskapssyn som lärarna? Vad skulle kunna skilja?

2)Problembaserad inlärning? Livslångt lärande?
Skolbibliotekets roll i detta?

3) Anser du att skolbiblioteket här har en central roll i skolans verksamhet idag?
På vilket sätt/Varför inte? Positivt/negativt?
Diskuterar ni detta i bibliotekariegruppen?

4)Finns det något dokument för hur integreringen bör ske gentemot undervisningen?
Finns biblioteksfunktionen inskriven i den? Målsättning? Hur ska målen nås?
Om nej: Varför inte? Spelar det någon roll, i så fall hur?

Om sådana dokument finns: hur och av vilka har de arbetats fram? Revideras de, hur ofta och
när senast?

5)Finns det någon samarbetsgrupp som driver biblioteksfrågor på skolan? Vilka ämnen är
representerade? Vilka frågor behandlas?
Representeras skolledningen? Om nej: Skulle det behövas?

6)Tycker du att biblioteket har skolledningens stöd? På vilket sätt?
Om nej: Vad beror det på och vad saknar du bortsett från pengar?

7)Sker någon utvärdering av den integrerade biblioteksverksamheten?
Hur/Varför inte?
Om nej: Spelar det någon roll?

Ang. samarbete

8)Deltar du i något arbetslag? Hur?
Hur värderar/ser du din närvaro och medverkan i ett ev. arbetslag?
Insider-outsider?

9)Samplanerar lärare och bibliotekarier skolans användande av biblioteket?
Hur och på vems initiativ?

10) Ge något konkret exempel på där du samarbetat med någon eller några lärare.
(Ett bra, ett hyfsat och ett mindre bra tillfälle.)
Vad gjorde du, vad gjorde läraren/lärarna?

11)Får du förhandsinformation om planerade fördjupningsarbeten?
Vilka åtgärder vidtar du då för att skaffa dig beredskap för detta?



12)Har du någon uppfattning om vilka ämnen som är flitigaste användare av skolbiblioteket?
De lärare som eventuellt inte samarbetar och använder biblioteket, varför gör de inte det tror
du? Resonerar ni bibliotekarier om detta?

13)Har lärarna möjlighet att påverka inköp av olika medier, t.ex. tidskrifter och facklitteratur,
till biblioteket?
Om ja: På vilket sätt och fördelar med det?
Om nej: Varför inte? Nackdelar med det?
Hur pass integrerat tror du att mediebeståndet är? Orsak till det?

14)Tror du bibliotekets placering påverkar samarbete och nyttjande?
Hur och varför?

15)Skulle samarbetet mellan biblioteket och skolan kunna utvecklas mera? På vilket sätt och
inom vilka områden?

Ang. yrkesrollerna

16)Har din yrkesroll förändrats i och med bibliotekets integrering med skolan? På vilket sätt?
Vad tycker du om den förändringen?
Om nej: varför inte?

17)Vilken syn tror du att lärare har på bibliotekarieyrket? Märker du det på något konkret
sätt?

18)Tycker du att det förekommer revirtänkande mellan lärare och bibliotekarier? Märker du
det på något konkret sätt?

19)Anser du att ni som bibliotekarier har något att tillföra det pedagogiska arbetet på skolan?
På vilket sätt/ Varför inte?

20)Deltar du i undervisningen? På vilket sätt? Positivt/negativt
Hur bemöts du av eleverna? Orsak? (så som läraren bemöter bibliotekarien färgar av sig…)

21)Vilka kvalifikationer tycker du att en bibliotekarie behöver ha för att fungera i ett
samarbete med skolan?
Behövs det någon form av pedagogisk utbildning för bibliotekarier?
Varför? Varför inte?

22)Förekommer det undervisning i informationssökning för lärarna? Vad innefattar den?
Om nej: Varför inte? Vad skulle den kunna innefatta?

23)Behövs det någon form av biblioteksutbildning för lärare?
Varför/varför inte?
Vad skulle den i så fall innefatta och var skulle den ske?

Om vi hinner:
24)Hur skulle du vilja att samarbetet såg ut om 5 år?
Vad skulle ni kunna göra för att nå dit? Vem eller vilka har ansvaret för att ta tag i detta?



Intervjufrågor – lärare

Ang. syn på skolbibliotekets användande & syn på undervisning

1)Tror du att bibliotekarierna har samma kunskapssyn som lärarna? Vad skulle kunna skilja?

2)Problembaserad inlärning? Livslångt lärande
Skolbibliotekets roll i detta?

3) Anser du att skolbiblioteket här har en central roll i skolans verksamhet idag?
På vilket sätt/varför inte? Positivt/negativt
Diskuterar ni detta bland lärarna?

4) Använder du biblioteket i din undervisning?
På vilket sätt? Fördelar?
Om nej: Varför inte? Kan det finnas nackdelar med att inte använda biblioteket, i så fall vilka?

5)Finns det något dokument för hur integreringen bör ske gentemot undervisningen?
Finns biblioteksfunktionen inskriven i den? Målsättning? Hur ska målen nås?
Om nej: Varför inte? Spelar det någon roll, i så fall hur?

Om sådana dokument finns: hur och av vilka har de arbetats fram? Revideras de, hur ofta och
när senast?

6)Finns det någon samarbetsgrupp som driver biblioteksfrågor på skolan? Vilka ämnen är
representerade? Vilka frågor behandlas?
Representeras skolledningen? Om nej: Skulle det behövas?

7)Märker du något intresse från skolledningen för biblioteket? På vilket sätt?
Om nej: Vad beror det på?

8)Sker någon utvärdering av den integrerade biblioteksverksamheten?
Hur/Varför inte?
Om nej: Spelar det någon roll?

Ang. samarbete

9)Hur värderar/ser du bibliotekariernas närvaro och medverkan i ett ev. arbetslag?
Insider-outsider?

10)Samplanerar lärare och bibliotekarier skolans användande av biblioteket?
Hur och på vems initiativ?

11) Ge något konkret exempel på där du samarbetat med någon eller några bibliotekarier.
(Ett bra, ett hyfsat och ett mindre bra tillfälle.)
Vad gjorde du, vad gjorde bibliotekarien/bibliotekarierna?

12)De lärare som eventuellt inte samarbetar och använder biblioteket, varför gör de inte de
tror du? Diskuteras detta och i så fall hur och var?



13)Har du möjlighet att påverka inköp av olika medier, t.ex. tidskrifter och facklitteratur, till
biblioteket?
Om ja: På vilket sätt och fördelar med det?
Om nej: Varför inte? Nackdelar med det?
Hur pass integrerat tror du att mediebeståndet är? Orsak till det?

14)Tror du att bibliotekets placering påverkar samarbete och nyttjande? Hur och varför?

15)Skulle samarbetet mellan biblioteket och skolan kunna utvecklas mera? På vilket sätt och
inom vilka områden?

Ang. yrkesrollerna

16)Har din yrkesroll förändrats i och med att du nu jobbar på en skola där det finns ett
integrerat folk- och skolbibliotek?
På vilket sätt? Vad tycker du om den förändringen?
Om nej: Varför inte?

17)Vilken syn tror du att bibliotekarier har på läraryrket? Märker du det på något konkret sätt?

18)Tycker du att det förekommer revirtänkande mellan lärare och bibliotekarier? Märker du
det på något konkret sätt?

19)Anser du att bibliotekarier har något att tillföra det pedagogiska arbetet på skolan?
På vilket sätt/varför inte?

20)Deltar bibliotekarierna i undervisningen? På vilket sätt? Fördelar?
Om nej: nackdelar?

21)Vilka kvalifikationer tycker du att en bibliotekarie bör ha för att fungera i ett samarbete
med skolan?
Behöver bibliotekarier någon form av pedagogisk utbildning?
Varför? Varför inte?

22)Är det nödvändigt med undervisning i informationssökning för lärare?
Varför/varför inte?

23)Behövs det någon form av biblioteksutbildning för lärare?
Varför? Varför inte?
Vad skulle den i så fall innefatta och var skulle den ske?

Om vi hinner:
24)Hur skulle du vilja att samarbetet såg ut om 5 år?
Vad skulle ni kunna göra för att nå dit?
Vem eller vilka har ansvaret för att ta tag i detta?


