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Abstract: During recent years the professional role of librarians has changed considerably. 

Development in the areas of information technology and the Internet has had a 
strong impact on libraries. Today´s visitors are in greater need of librarian 
support for information seeking and other services. This has led to a shift 
towards the development of a more complex pedagogical role for librarians. 

  
 The aim of this Master thesis is to analyse the pedagogic and professional role 

of librarians, and of the nature of co-operation between librarians and teachers. 
Our research is based on interviews with librarians at a University library and 
with teachers. 

 
The interviews were analysed through a qualitative, thematic approach.  

 
The most important conclusions of our research are that librarians are very 
motivated to work together with the teachers and that they use every opportunity 
to do so. The teachers need librarians’ knowledge about sources, methods and 
search strategies to be able to carry out relevant information seeking tasks in a 
class. Findings indicate that some of those tasks might have been impossible for 
the teachers to assist their students with without the co-operation of a librarian. 
Teachers and librarians have several forums where they can interact. One 
example is the library´s reference group. As a result new forms of cooperation 
have evolved.  
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1 Inledning 
 
Under 1990-talet har högskolorna och högskolebiblioteken genomgått många och stora 
förändringar. Nya högskolor har bildats på många platser medan gamla högskolor och 
universitet har utlokaliserat delar av sin verksamhet till mindre orter. Internets genombrott 
under 1990-talet har inneburit stora och genomgripande strukturförändringar i samhället där 
den nya informationstekniken och Internet har på några få år förändrat samhället totalt. Detta 
har bidragit till att vi har förändrat våra levnadsvanor, vårt kontaktnät har vidgats och vi 
skaffar oss information genom många, för oss, nya kanaler.  
 
Dessa förändringar har naturligtvis fått stort genomslag även på högskolorna och i 
högskolebiblioteken. Studenter har nu möjlighet att studera mer hemifrån och det finns många 
distansstudenter i Sverige idag. Studietekniken och studiemiljöerna på universiteten och 
högskolorna har förändrats. Numera kan studenter kommunicera med andra studenter och 
med lärarna virtuellt, de behöver inte alltid träffas fysiskt. Tillgången till nätet har också 
inneburit att studenter kan sitta hemma och komma åt information via bibliotekskatalogen och 
bibliotekens databaser och att de även hemifrån kan beställa fram böcker, artiklar och 
tidskrifter från sitt högskolebibliotek.  
 
Förändringen har också påverkat arbetslivet. Högskolans lärare och bibliotekarier måste 
arbeta på ett helt annat sätt än för 15 år sedan eftersom det ställs helt andra krav på 
bibliotekets bestånd och fysiska miljö nu än före 1990-talet. Databaser och elektroniska 
tidskrifter blir allt viktigare för biblioteken att tillhandahålla och dessa hjälpmedel är mycket 
resurskrävande eftersom de tar stort utrymme i den ekonomiska budgeten. Detta leder till 
diskussioner om vad som ska prioriteras på biblioteken eftersom elektroniska media och 
handhållande av dem även kostar stora personalresurser. Det är därför viktigare att det finns 
utbildad personal som kan hitta och söka i databaserna och att de, vid ett referenssamtal med 
studenter, ska kunna få fram rätt information bland databaser och tidskrifter. Det ska även 
finnas personalresurser som praktiskt ordnar fram de material som studenter kan beställa fram 
hemifrån. Även lärarna ska känna till och vara uppdaterad på ny teknik och ny information. 
De måste känna till vilka informationskanaler studenterna använder och de bör känna till 
vilket utbud biblioteket har. (Gellerstam 2001) 
 
I takt med att informationstekniken och Internet vuxit fram har även de pedagogiska 
undervisningsformerna förändrats. Under 1990-talet har det problembaserade arbetssättet 
kommit att användas alltmer. Detta arbetssätt innebär att studenterna ställs inför ett problem 
och där är det själva problemet som ligger till grund för uppgiften. Utifrån problemet ställer 
studenterna upp frågeställningar och hypoteser. När studenterna arbetar problembaserat måste 
information inhämtas från en rad olika källor. Det räcker inte med att traditionellt leta i 
kurslitteraturen och finna svaret där. När studenterna arbetar problembaserat måste olika 
källor användas, jämföras och värderas. (Egidius 1999) 
 
Antalet högskolestudenter har fördubblats under 1990-talet. Detta har inneburit stora krav på 
högskolebiblioteken både vad det gäller antalet kursböcker, studieplatser och tillgång till 
informationsteknik. Den största förändringen för högskolebiblioteken gäller dock 
användarundervisningen och de höga krav som ställs på bibliotekarier att kunna hjälpa 
studenter genom det växande informationsflödet. Bibliotekariens pedagogiska roll betonas 
mycket i biblioteksdebatten kring studenters informationssökning. I och med att biblioteken 
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tillhandahåller så mycket mer information nu måste bibliotekarierna ha en förmåga att 
pedagogiskt förmedla detta både till studenter och till lärare. (Gellerstam 2002) 
 
Under de senaste åren har samarbete och vikten av samarbete mellan bibliotekarier och lärare 
alltmer kommit att uppmärksammas och debatteras. Louise Limberg, professor vid Högskolan 
i Borås, skriver om det i Skolbibliotekets pedagogiska roll (2002) så också i den alldeles 
nyutkomna Undervisning i informationssökning (2006) som hon skrivit tillsammans med 
universitetslektorn Lena Folkesson. Ett flertal magisteruppsatser har under 2000-talet valt att 
skriva om detta såsom Christina Tilander och Harriet Runevads Lärare och bibliotekarier – 
funkar det? (2004) för att nämna någon. Resultaten tyder på att eleverna gagnas av ett positivt 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier och att outtalade önskemål inför ett samarbete 
påverkar det praktiska arbetet mellan de båda grupperna. (Folkesson 2004, s. 71) Folkesson 
fastslår vidare att huruvida de olika yrkesgrupperna på skola och bibliotek lyckas i sitt 
samarbete ”…påverkar starkt hur biblioteket används i undervisningen samt på vilket sätt 
biblioteket kommer att utgöra en resurs i elevernas lärande”. (Folkesson 2004, s. 71)  
 
När bibliotekarier och lärare samarbetar påverkar det eleven och elevens lärande. Från 
bibliotekariehåll har detta diskuterats mycket och är en fråga av stor vikt. Det finns idag ett 
stort intresse från bibliotekarier om att ha ett samarbete med lärare. Ett sådant samarbete 
kräver en pedagogisk insikt från bibliotekarien. Detta samarbete har för oss blivit vår 
huvudinriktning i vår uppsats. Vi har för avsikt att studera högskolebibliotekarien och vill i 
vår empiriska undersökning belysa samarbetet mellan lärare och bibliotekarier. Hur 
samarbetar högskolans bibliotek med lärarna? Har detta samarbete förändrats under de senaste 
åren? Vad krävs för att ett gott samarbete ska kunna komma till stånd och utvecklas? (Är 
biblioteken egentligen rustade för de nya arbetssätten och de nya arbetsredskapen?) Hur ser en 
bibliotekarie på sin pedagogiska roll? Hur har biblioteken rustat personalen för att klara denna 
nya roll som bibliotekarien fått? Detta är frågor som vi ställer oss.  
 
Vi är båda intresserade av pedagogiska frågor och har båda arbetat med undervisning, en av 
oss har arbetat som lärare i några år. Att vara pedagogisk i sitt arbete som bibliotekarie tror vi 
är viktigt. Om man arbetar som bibliotekarie på ett skol- eller högskolebibliotek så måste man 
ha ett nära samarbete med lärarna. Detta anser vi vara viktigt för att lyckas som bibliotekarie 
och för att bibliotekets verksamhet ska vara så nära skolans eller högskolans verksamhet som 
är önskvärt av alla. 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
I högskolebiblioteksutredningen En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk 
resurs poängteras att studenten, studenternas aktiva studiearbete samt studenternas 
studiemiljö ska sättas i centrum. (En kreativ studiemiljö 1991, s. 7) Man framhäver 
informationshantering som ett av målen för högskoleutbildningen samt kravet på att göra 
högskolebiblioteken till en pedagogisk resurs och rusta upp dem. Ett av de större problemen 
med högskolebiblioteken, skriver Göran Gellerstam före detta överbibliotekarie vid Lunds 
Universitetsbibliotek och aktiv i statliga utredningssammanhang kring biblioteksfrågor, är att 
de inte har en tillräckligt tydlig profil inom det svenska biblioteksväsendet och att kontakter 
och erfarenhetsutbyte inte sker i så stor utsträckning. (En kreativ studiemiljö 1991, s. 43).  
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Några år senare kom BIBSAMs Studenternas bibliotek (Hagerlid 1996). BIBSAM är en 
avdelning på Kungliga biblioteket för nationell samordning och utveckling av svenska 
forskningsbibliotek. I denna rapport undersöktes och analyserades studenternas syn på 
bibliotekens service, bibliotekens förändrade pedagogiska uppgifter, bibliotekens resurser 
samt informationsteknologins utveckling för undervisning och informationsförsörjning. 
Denna rapport resulterade i att ett reformprogram formulerades. Detta reformprogram hade 
bland annat följande innehåll: IT-utbildningen måste byggas ut och integreras i all 
högskoleutbildning, alla studenter och lärare behöver utveckla sin informationskompetens, 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarier bör förstärkas, biblioteket måste finnas med och 
utnyttjas som en pedagogisk resurs, biblioteket bör vara med i den vanliga 
utbildningsplaneringen, högskolebiblioteken ska utrustas med utrymme för mötesplatser och 
datorarbetsplatser och att bibliotekspersonalens kompetensutveckling ska prioriteras. 
 
I rapporten Den första uppgiften, konstaterar Gellerstam, att informationsteknikrevolutionen 
går vidare. Elektroniska tidskrifter och databaser finns tillgängliga för både lärare och 
studenter. Biblioteken bedriver utbildning i biblioteksanvändning, informationssökning och 
informationskompetens. Här kan man, enligt Gellerstam, se en skillnad mot 1995, att 
biblioteken har tagit på sig ett stort utbildningsuppdrag i någon form av 
informationskompetens. Däremot kan man inte se att lärare och bibliotekspersonal samarbetar 
i någon större utsträckning jämfört med 1995. Att samarbetet skulle utökas och förstärkas var 
ett krav som ställdes i rapporten Studenternas bibliotek. (Gellerstam 2001) 
 
 
 

1.2 Yrkesrollen i förändring 
 
Bibliotekariens yrkesroll har under 1990-talet förändrats avsevärt. Utvecklingen i samhället 
med Internet och informationstekniken har naturligtvis haft stort genomslag även på 
biblioteken. Utvecklingen har fört med sig ett stort krav på informationskompetens hos 
bibliotekarier. Limberg skriver att utvecklingen har gått från bibliotekskunskap till 
informationskompetens och därmed inneburit en kvalitativ förändring därför att nu är det inte 
bara informationsfasen i det undersökande arbetssättet som är av vikt utan alla färdigheter 
som kan knytas till inlärningsprocessen. (Limberg 2002, s. 99) 
 
Genom den pedagogiska utvecklingen med undersökande arbetssätt och problembaserat 
lärande har biblioteken fått fler besökare med krävande uppgifter. Bibliotekarierna får ta ett 
större pedagogiskt ansvar. Denna utveckling har förändrat bibliotekarieyrket till ett mer 
undervisande yrke där pedagogisk kompetens är värdefull.    
 
I samband med denna utveckling ställs krav på relevant utbildning för bibliotekarier och 
lärare. Frågor som rör informationskompetens och samarbete mellan bibliotekarier och lärare 
vad det gäller informationskompetens är aktuella. 
 
I boken Informationssökning och lärande, en forskningsöversikt över vad 
informationssökning är och hur olika problem däromkring kan hanteras, poängterar Limberg 
att flera forskare har påpekat att både lärare och bibliotekarie måste veta hur användarna 
bearbetar information för att kunna vara goda pedagoger och lägga upp en bra undervisning. 
Detta berör inte bara de lägre skolåren utan också studenter på högskolenivå. För att kunna 
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utforma undervisningen optimalt måste kunskapen om hur vi lär vara aktuell. (Limberg et al 
2002, s. 100) 
 
Högskolebiblioteken är också påverkade och styrda av olika faktorer. Lärarna, som 
bibliotekarierna vid högskolebiblioteken samarbetar med, är ofta forskare med ett brinnande 
intresse för sitt ämne men som många gånger själva saknar pedagogisk kompetens. Detta är 
förvisso på väg att förändras i och med den satsning som Rådet för Högskoleutbildningen 
landet runt har gjort för att förbättra lärarnas pedagogiska kompetens. Samma satsningar på 
pedagogisk utbildning för bibliotekarier har inte ägt rum. På vissa högskolebibliotek sker 
enskilda satsningar för att ge personalen pedagogisk utbildning. (Nya villkor för lärandet i den 
högre utbildningen 2001, s. 169 ff.)  
 
Mot denna bakgrund har vi funnit det intressant att skärskåda ett mindre högskolebibliotek för 
att se hur de har använt sina resurser och medverkat till att biblioteket ska vara en pedagogisk 
resurs för högskolan och dess studenter. Detta bibliotek är inte exceptionellt i något avseende 
utan nog ett ganska vanligt bibliotek för sin storlek och sina resurser. 
 
Vår avsikt är att gör en fallstudie för att se hur lärare och bibliotekarier samarbetar och hur de 
arbetar pedagogiskt. Vårt intresse väcktes vid ett besök våren 2004 då vi hörde talas om att 
bibliotekarierna var med i undervisningen på vissa utbildningar. Vem tog detta initiativ och på 
vilket sätt var biblioteket behjälpligt? Eftersom vi båda har arbetat med undervisning och är 
intresserade av pedagogiska frågor växte vårt intresse att titta närmare på detta. 
 
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bibliotekarier och lärare vid en högskola 
uppfattar bibliotekariens pedagogiska identitet och hur deras samarbete kring pedagogiska 
uppgifter upplevs.  
Detta syfte vill vi uppnå genom följande frågeställningar: 
 

1. Vilken syn har några bibliotekarier på pedagogik och sin möjlighet att bidra till 
studenters lärande? 

2. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan bibliotekarier och lärare med avseende på deras 
samarbete?  

3. På vilket sätt framträder synen på bibliotekariers pedagogiska uppgift i samtal med 
lärare och bibliotekarier? 

 
Vi anser att bibliotekariers samarbete med varandra och med andra är en viktig del av det 
pedagogiska uppdraget och vi har  därför valt att fokusera på detta i undersökningen. 
 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vår undersökning sätter bibliotekarierna i fokus. Lärarens syn på pedagogik kommer vi in på, 
både i vår litteraturundersökning och i vår empiriska undersökning. Det är dock inte läraren 



 5 

som pedagog som är huvudmålet i vår undersökning utan samarbetet mellan lärare och 
bibliotekarie. 
 
Vi har inte möjlighet att närmare utveckla hur bibliotekarier eller lärare ser på 
informationskompetens. Detta är ett begrepp som bibliotekarierna måste fundera på i sin 
användarundervisning. Vi har av utrymmesskäl valt att inte studera detta närmare i vår 
undersökning.  
 
Vi behandlar i vår undersökning endast användarundervisning på högskolebibliotek men 
kommer att använda oss av intressant och relevant litteratur som tar upp till behandling 
användarundervisning på andra bibliotek än högskolebibliotek. 
 
Vår empiriska undersökning gör vi vid ett högskolebibliotek. De berörda bibliotekarierna och 
lärarna får frågor i sina intervjuer som berör gemensamma pedagogiska projekt som 
genomförs våren 2005 eller som genomfördes under föregående år 2004. 
 
Vi kommer inte att behandla hur studenterna erfar användarundervisningen de får. Detta 
område är mycket intressant men skulle göra undersökningen alltför omfattande så där tvingas 
vi begränsa oss. 
 
En begränsning i urvalet av informanter finns i vår undersökning. Vi har använt oss av de 
informanter som vid tidpunkt för våra intervjuer hade ett reellt samarbete mellan sig och var 
aktiva i den användarundervisning vi kom att studera. Dessa informanter är både lärare och 
bibliotekarier.  
 
 
 

1.5 Termer och begrepp 
 
Användarundervisning: Undervisning i biblioteksanvändning och informationssökning. 
Bibliotekens användarundersökning har under de senaste åren utvecklats mycket i takt med att 
IKT (Informations och kommunikationsteknik) har utvecklats. (Sundin 2005) 
 
Lärande: De flesta människor gör saker på olika sätt, de har lärt sig saker olika. Lärande kan 
betraktas och upplevas på många olika sätt. Lärande kan beskrivas som ett förändrat sätt att 
uppleva, se, erfara, hantera och förstå aspekter av världen. (Marton & Booth 1997, s. 264f.) 
 
Pedagogisk resurs: med pedagogisk resurs menar vi i vår uppsats att bibliotekarierna ses som 
en pedagogisk tillgång i den undervisning som läraren bedriver och ett nödvändigt tillskott till 
den. 
 
Samarbete/samverkan: samarbete är något som ofta sker i olika sammanhang medan 
samverkan är ett mer planerat och djupgående samarbete. Samverkan sker när man genom 
medvetna handlingar inom en avgränsad grupp försöker nå ett bestämt mål – ett fördjupat 
samarbete. (Danermark 2000, s. 15) 
 
Yrkesroller/yrkesidentitet: Yrkesroll är något som läggs på individen utifrån medan en 
yrkesidentitet är något var och en skapar utifrån egna erfarenheter, enligt Hansen (1999, s. 32) 
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I uppsatsen använder vi oss utav begreppet yrkesidentitet eftersom vi vill lyfta fram de olika 
individernas syn på bibliotekariens yrkesidentitet. 
 
 
 

1.6 Disposition 
 
Det första kapitlet är en allmän inledning på uppsatsen och bakgrund till varför vi valt just 
detta ämne. Här finns också syfte och frågeställningar, avgränsningar, termer och begrepp 
samt vår litteratursökning. I kap 2 går vi igenom tidigare forskning samt för ämnet relevant 
litteratur. I kap 3 berättar vi om högskolebiblioteket vi valt att utföra våra intervjuer på. Kap 4 
innehåller teori kring samarbete och metod kring kvalitativa intervjuer. I kap 5 presenteras 
resultaten av vår analys av intervjuerna. I kap 6 diskuterar vi undersökningens resultat och 
relaterar dem till teori och tidigare forskning. Vi reflekterar här också kring vår metod. I kap 7 
presenteras de slutsatser vi dragit och förslag på vidare forskning. I kap 8 gör vi en 
sammanfattning av vår studie. 
 
 

1.7 Vår litteratursökning 
 
Vi har i vår litteratursökning använt oss mest av bibliotekskatalogerna vid Borås högskola 
samt Lunds universitetsbiblioteks katalog Lovisa. Vi har även använt Libris och databaserna 
EBSCO och LISA.  Sökord vi använt har i huvudsak varit av kombinerat slag såsom 
bibliotekarie/undervisning, samarbete/bibliotekarie, pedagog/bibliotekarie/högskola, 
pedagog/bibliotek, högskolebibliotek*pedagog, högskolebibl*informationssökning samt 
högskolebibl/undervisning. I EBSCO sökte vi med söktermer som information literacy, 
library, education, collaborate. Tidigare kursers litteraturlistor inom biblioteks- och 
informationsvetenskap har gett tips på intressant litteratur. Vi har även browsat hyllor på 
universitetsbiblioteken under exempelvis Ea (pedagogik). Vi har dessutom använt oss mycket 
av s k kedjesökning d.v.s.  vi har använt oss av referensförteckningar i litteraturen vi läst.  
 
Vid val av litteratur var det viktigt för oss med så ny forskning som möjligt samtidigt som vi 
kombinerade det med äldre litteratur av exempelvis Limberg och Kühne. När vi skrev om 
samarbete och samverkan mellan lärare och bibliotekarie fanns det mer material producerat 
under 2000-talet eftersom problematiken har blivit mer och mer uppmärksammad. 
Vi strävade efter att litteraturen gärna skulle tangera och/eller behandla högskolebiblioteket 
men fick också varva med undersökningar av skolbibliotek på grund- och gymnasienivå där 
man tagit upp sådant som var av vikt för vår uppsats.  
 
 
 

2 Tidigare forskning och litteratur 

2.1 Högskolebibliotekens och högskolebibliotekariens nya 
roller 
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Först vill vi ge en kort resumé om högskolebibliotekens utveckling under 1990-talet och 
framåt. En mängd faktorer har påverkat och påskyndat denna utveckling hos 
högskolebiblioteken under de senaste femton åren. Detta är intressant för vår undersökning 
eftersom utvecklingen som skett kan ha skapat förutsättningar för ett utökat samarbete. 
 
Forskningen om bibliotek, bibliotekarier och biblioteksutveckling är oftast gjord av 
bibliotekarier själva. Detta kan uppfattas som ett problem då bibliotekarierna skriver ”i eget 
intresse” och är partiska till sin egen forskning. Det bör påpekas att mycket av den litteratur vi 
använder oss av, i detta kapitel, är författad av bibliotekarier. 
 
I BIBSAM-rapporten De svenska högskolebibliotekens tillgänglighet, som är en 
lägessammanfattning av tillgängligheten på Sveriges högskolor 2003 visar Eva Lunneborg på 
några viktiga faktorer för bättre tillgänglighet och service till universitets- och 
högskolebiblioteken idag. Lunneborg skriver också om den stora förändringen som skett inom 
gymnasial och eftergymnasial utbildning.  
 

Behovet av en utökad nationell samordning inom biblioteksområdet har ökat i och 
med de senaste årens utveckling inom utbildningsområdet. Antalet studenter som 
är i behov av biblioteken och deras tjänster blir alltfler och den stora satsningen på 
Kunskapslyftet, distansstudier inom högskolan och målsättningen med livslångt 
lärande har medfört ett ökat tryck även för folkbiblioteken att tillhandahålla 
tjänster för studenter på olika nivåer inom utbildningen. (Lunneborg 2003, s. 16)  

 
Om bibliotekets roll i utbildningssamhället skriver Peter Almerud, utredare på DIK-förbundet, 
och författare till rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen, när han utifrån 
intervjusvar från verksamma bibliotekarier i Norden, skriver att biblioteken spelar en stor och 
viktig roll i utbildnings- och informationssamhället men den kan bli tydligare och bättre. 
Flertalet bibliotekarier menar att både folk i allmänhet men också utbildningsansvariga tar 
biblioteken för givna men vet inte så mycket om verksamheten. Trycket på folkbiblioteket har 
ökat med besökare alltifrån grundskolenivå till högskolestudenter men resurserna är inte fler.  
Almerud skriver att: ”både bibliotekarier på forskningsbiblioteken och folkbiblioteken anser 
att biblioteken måste tillåta spela en större roll i utbildningssystemet än de gör idag, men det 
kräver ett bättre samarbete mellan utbildningsinstitutionerna och biblioteken, mer offensiva 
bibliotek och bättre marknadsföring”. (Almerud 2000, s. 12) Med bättre resurser - personal, 
medier och teknik – skulle biblioteket kunna spela en större roll i utbildningssituationen, 
menar bibliotekarierna själva, och de tycker dessutom att de glöms bort i den pågående 
utbildningssatsningen. (Almerud 2000, s. 12) 
 
Gellerstam inleder det tredje kapitlet i Den första uppgiften med att konstatera att många, 
både lärare, studenter och beslutsfattare, ännu inte har förstått att biblioteket har tilldelats en 
ny roll i den pedagogiska process som skett under 1990-talet. Fortfarande ser man på 
högskole- och universitetsbiblioteket som ett ställe dit man går för att låna böcker och där 
personalen i huvudsak sysslar med de lokala samlingarna. Detta är ett dilemma idag, menar 
Gellerstam. Det är fortfarande en institution som servar med olika slags medier men som 
samtidigt, bakom disken, ska och vill vara en pedagogisk resurs och en som tillför högskolan 
en dimension som bara biblioteket kan tillföra. (Gellerstam 2001) 
 
När Gellerstam mer ingående beskriver förändringarna av högskolan på 1990-talet poängterar 
han särskilt högskolebiblioteket som en av de inrättningar som har förändrats mest. Då 
betonar han inte bara den förändring som skett genom datoriseringen av bibliotekssystemet 
utan också den enorma resurs som Internet har medfört och de elektroniska resurser som där 
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finns att tillgå. Biblioteket har här fått en uppgift att tillhandahålla och organisera hela denna 
enorma informationsresurs så att användarna på högskolebiblioteken kan bruka den. Redan 
detta är en pedagogisk uppgift för högskolebibliotekarien: ”att tillhandahålla de redskap, 
insikter och färdigheter som krävs för att idag orientera sig i det nya informationslandskapet”. 
(Gellerstam 2001, s. 12)  
 
För att bibliotekarien ska kunna utföra de nya arbetsuppgifter som krävs av denne är det 
viktigt att få kontinuerlig vidareutbildning. Redan i början av 90-talet, när den stora 
högskoleutredningen Grundbulten skrevs, fanns som förslag att ge stödresurser för att 
utveckla det pedagogiska arbetet. Detta skulle innefatta både själva organisationen av 
pedagogiskt arbete, men också beröra bibliotek och information och datorer i själva 
utbildningen. Gellerstam påpekar att för bibliotekens del var det viktigaste att kunna utveckla 
och ge service till sina studenter.  
 
Att Grundbulten uppmärksammade biblioteksområdet var ett genomslag av det som skedde 
internationellt. Samtidigt med Grundbulten skrevs flera rapporter internationellt. I USA kom 
1992 den så kallade ”Mellon-studien” som tog upp universitetsbibliotekens situation, i 
Storbritannien kom 1993 ”Follet-rapporten” som redovisade högskolebibliotekens roll med 
IT-satsningen som huvudingrediens och slutligen i grannlandet Norge hade den brittiske 
biblioteksexperten Dr Maurice Line på uppdrag av Nordinfo gjort en studie på de nordiska 
högskolebibliotekens situation. Allt detta skedde ungefär samtidigt och man anade att det 
skulle ske förändringar men inte hur stora och omfattande de skulle bli. (Gellerstam 2001) 
 
Redan i rapporten En kreativ studiemiljö – högskolebiblioteket som pedagogisk resurs, som är 
en specialstudie inom Grundbulten såtillvida att man valde att särskilja biblioteksfrågorna i 
utredningen, lade arbetsgruppen vikt vid att biblioteket borde spela en större roll inom 
högskolans pedagogiska verksamhet. Då, i början på 1990-talet, var biblioteket nästan 
outnyttjat i studenternas studiearbete. ”Inte minst som resultat av nya pedagogiska metoder, 
där studentens egen aktivitet står i centrum, måste biblioteket på ett helt nytt sätt tas i anspråk 
som stöd för studentens studiearbete, menade arbetsgruppen.” (Gellerstam 2001, s. 14) Bland 
dessa nya pedagogiska metoder finns både problembaserat lärande (PBL) och casemetodiken. 
Båda dessa växte sig starka under 1990-talet i Sverige även om de redan tidigare fanns 
kännedom om dem. (Egidius 1999, s. 7) 
 
Den 1 juli 2002  trädde högskolelagens bestämmelser i kraft angående mål för 
grundutbildningen. I 1: a kap. §9 kan man läsa följande skrivning om informationskompetens: 
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna förmåga att göra 
självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, 
formulera och lösa problem samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan 
specialkunskaper inom området. (Högskolelagen 2002)  

 
Hösten 2004 initierade Kungliga Biblioteket ett projekt för att undersöka hur svenska 
universitet och högskolor uppfyller målen, som berör informationskompetens, i 
högskolelagen. Birgitta Hansson och Olle Rimsten, 1: e bibliotekarie respektive 
universitetslektor vid Örebro universitet fick detta uppdrag. I sin rapport ”Someone else´s 
job” ställer de krav på att nationella seminarier med fokus på metodfrågor inom 
informationskompetens anordnas för lärare och bibliotekarier. I dessa seminarier bör frågor 
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som rör utveckling av undervisning tas upp. Ett övergripande organ såsom högskoleverket bör 
vara arrangör för sådan verksamhet. (Hansson & Rimsten 2005, s. 20) 
 
Nuvarande högskolelag rörande informationskompetens fokuserar alltså på att studenter 
självständigt ska kunna lösa problem men även kunna identifiera och formulera problem. 
Utbildningen ska ge beredskap för att kunna möta förändringar samt ge studenterna en 
förmåga att både kunna söka information och att också kunna värdera den. Utbildningen ska 
även ge en förmåga att kommunicera med personer utan specialkunskaper inom ett område.  
För att klara ambitionen i högskolelagen menar Hansson & Rimsten att ett samarbete måste 
till på högskolor och universitet. Det räcker inte med att exempelvis biblioteket tar på sig 
uppgiften att försöka ansvara för målet som rör informationskompetens. Detta måste istället 
beröra och finnas med vid planeringsstadiet för olika utbildningar. De skriver vidare att en 
samverkan mellan lärare och bibliotekarier är en förutsättning för att lyckas med arbetet kring 
informationskompetens. Denna samverkan kan bestå i att kursplaner skrivs med tydliga mål 
på att informationskompetens knyts direkt till ämnets innehåll.  (Hansson & Rimsten 2005, s. 
22f.).  
 
Samarbete är ett av vår uppsats huvudord. Men samarbete och påverkan till samarbete är inte 
bara något som sker människor emellan utan också mellan institutioner. Givetvis består 
institutioner av människor som driver samarbetsprojekten men utvecklingen i stort har tvingat 
fram ett samarbete på institutionsnivå som i sin tur generar samarbete mellan enskilda 
individer. Lärare och bibliotekarier är två grupper som arbetat vid sidan av varandra under 
lång tid men, som påvisats ovan, mer och mer har blivit påverkade av varandra och där 
kursplanerna kommer in och styr in de båda yrkesgrupperna till samarbete. Kursplaner läggs 
på institutionsnivå och vi vill genom ovan nämnda exempel visa på att institutionernas alltmer 
tydliga måldokument påverkar samarbetsrutiner hos bland andra lärare och bibliotekarier. 
 
 
 

2.2 Yrkesroll och yrkesidentitet 
 
Att ha en yrkesroll eller en yrkesidentitet kan kännas som ganska snarlika begrepp men 
granskar vi dem närmare finns där specifika skillnader. En som har skrivit om detta är Monica 
Hansen som i sin avhandling Yrkeskulturer i möte tar upp just denna problematik Hon säger 
att själva valet av termen yrkesidentitet i stället för yrkesroll gör att man frigör sig från den 
sociologiska innebörd som ligger i ordet roll nämligen det att någon utifrån har tilldelat 
individen denna roll. Författaren skriver vidare att: ”I ‘yrkesidentitet’ inbegriper jag 
individens egen påverkan och tolkning av yrket och yrkeskulturen såväl som 
yrkesgemensamma innebörder och symboler.” (Hansen 1999, s. 32) Inom ramen för 
yrkesidentitet blir det fritt fram för yrkesutövaren att forma och tolka medan yrkesroll är 
något som påläggs och identifieras utifrån.  
 
När forskaren och universitetslektorn Lena Folkesson skriver om yrkesrollen diskuterar även 
hon kring terminologin inledningsvis. Hon menar att själva begreppet 
lärarroll/bibliotekarieroll låser fast tanken kring en specifik rollutövning. Genom att diskutera 
samspelet mellan bibliotekarier och lärare i termer av yrkeskultur och yrkesidentitet frigör 
man sig från rolltänkandet. Detta gör att man i stället kan se på de båda yrkena på ett sätt som 
kan ge mer förståelse för själva hindren och möjligheterna för samspelet och en överblick 
över vad som är utmärkande för de båda professionerna. (Folkesson 2004, s. 78) 
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Yrkeskulturen, skriver Hansen, formas i stor utsträckning av samhällets formella kanaler 
såsom fackliga regler, avtal och myndighetskrav i form av exempelvis formell utbildning och 
en samhällspåverkan genom att utbildningen är utformad av samhället men också av en 
indirekt och mer informell påverkan. Folkesson beskriver också yrkesidentitet som något som 
formas av både formella samhälleliga regler och en informell del som ”…formas av det 
sociala trycket eller kanske snarare i interaktion i och utanför den arbetsgrupp man som 
yrkesperson ingår i.” (Folkesson 2004, s. 78) Därmed blir en yrkesidentitet något som är 
format både av en formell och av en informell del.  
 
Med och påverka yrkeskulturen är också tidigare generationer och utövare av yrket. Det 
verkar som om yrkeskulturer har en starkare särskiljande kraft i dagens samhälle än i det 
gamla bondesamhället, skriver Hansen. Detta mönster tycker hon syns i de grupper hon har 
studerat. (Hansen 1999, s. 37ff.) 
 
Om det nu är så att yrkeskulturerna har en starkare påverkan och vi lättare går in i dem för att 
bli accepterade, måste det då inte påverka vår förmåga till samarbete? Vi frågar oss då om vi 
inte blir mer låsta i våra yrkesgrupper då och mindre benägna till samarbete? Kanske är det 
inte så konstigt att lärare och bibliotekarier var och en håller på sin yrkesskicklighet och 
kompetens och har svårt att se vad den andre kan tillföra. 
 
Som förklarats ovan så finns det en tydlig distinktion mellan hur forskare definierar termerna 
yrkesroll och yrkesidentitet. Termen yrkesidentitet uppfattas som ett vidare begrepp som även 
innefattar individens egen tolkning och påverkan på sitt yrke samt delar som formas i 
interaktion med de personer man arbetar tillsammans med. Yrkesidentitet som den är 
identifierad och beskriven ovan är den term som vi tycker passar bäst in i en vidare diskussion 
om hur bibliotekarier ser på sig själva i sin yrkesutövning. Detta är speciellt intressant när 
bibliotekarierna ska identifiera sig gentemot en annan yrkesgrupp. I vår undersökning 
fokuserar vi på bibliotekariers och lärares samarbete. 
 
 
 

2.2.1 Bibliotekariers uppfattning om sin yrkesidentitet 
 
Nedan följer en genomgång av några bibliotekariers forskning kring uppfattningen av sin 
yrkesidentitet samt uppfattningar om hur yrket kan utvecklas. Forskarna använder oftast 
termerna yrkesroll eller bibliotekarieroll när de diskuterar kring sitt eget yrke. 
 
Peter Almeruds rapport Biblioteken, bibliotekarien och professionen är en nordisk 
undersökning från 97/98 som de fackliga organisationerna står bakom med syfte att ge en bild 
av professionen från bibliotekariernas eget perspektiv och ge en grund för framtida 
diskussioner.  Almerud, utredare på DIK-förbundet, inleder med att konstatera att vi vet 
väldigt lite om hur bibliotekarierna egentligen själva ser på sin yrkesroll samtidigt som det 
finns en utbredd uppfattning om biblioteket och bibliotekarien. Denna bild behövde nyanseras 
och problematiseras, enligt honom. Samtidigt som man runt om i Norden diskuterar frågor 
som bibliotekariens roll och bibliotekens roll i samhället är det främst det senare som 
diskuteras trots att bibliotekariens roll har förändrats mycket både när det gäller 
arbetssituationen och krav på ny kompetens. (Almerud 2000, s. 3f.)  
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Studien visar på att bibliotekariekåren är en välutbildad, utåtriktad och engagerad yrkeskår 
med intresse för människor, samhällsfrågor och böcker. I stort trivs de med sitt arbete men har 
på senare år känt av pressen av växande arbetsbördor, nedskärningar och omorganisationer. 
Faktorer som positivt spelar in är mångsidighet, självständighet, omväxling samt utmaningar. 
De största fördelarna är kontakten med människor och ”detektivarbetet” som kåren ofta 
benämner informationssökningen som. Flera påpekar också det positiva i att bibliotekariens 
roll/identitet alltmer utvecklas mot rådgivare/lärare och att användarundervisningen har blivit 
en viktigare arbetsuppgift. Yrket utvecklas ständigt vilket också ses som något positivt. 
(Almerud 2000, s. 10) 
 
Nackdelar finns det också naturligtvis. Dessa kan vara att man arbetar som ensambibliotekarie 
eller på mindre bibliotek med små möjligheter till diskussion kring frågor som berör yrket. 
Nätverken blir här viktiga. Både det personliga nätverket med kontakt med tidigare studie- 
och/eller arbetskamrater men också det nätverk som finns mellan kollegor på bibliotek av 
samma typ. Samtidigt som man ser positivt på samarbete biblioteken emellan ger man också 
uttryck för att det är tidskrävande med samarbete och att den tiden ofta inte finns. Flertal 
bibliotekarie ger också uttryck för uppfattningar som att bibliotekarieyrket är underskattat och 
osynligt. Fastän kåren trivs och känner att de blir uppskattade för det de gör så ”… anser man 
att bibliotekarieyrket är okänt och undervärderat och man talar om brist på respekt och 
förståelse för bibliotekariens kompetens”. (Almerud 2000, s. 10) Synliggöra är ett av 
huvudorden som ständigt återkommer i studien. (Almerud 2000, s. 10f.) 
 
Den norska bibliotekarien Marit Brit Baadshaug skriver i sin rapport Skolebiblioteket – et 
aktivt laeringssenter, som avslutar ett femårigt forskningsprojekt vid Norges Forskningsråd, 
att bibliotekarierollen förändrades i lika hög grad som lärar- och elevrollen i den skolreform 
som genomfördes i början på 1990-talet. Lärarrollen utvecklades från traditionell 
undervisning till ett vägledar- och mentorskap och eleven har fått ta större ansvar för sin egen 
inlärning. Bibliotekarien blev tvungen att förkovra sig som pedagog eftersom hon nu skulle 
undervisa eleverna i informationssökning och hjälpa lärarna att kunna ta biblioteket i bruk för 
egen del. Men det var inte bara skolreformen som förändrades utan också mängden 
information. Både lärar- och bibliotekarierollen påverkades av den enorma mängd 
information som rätt som det var fanns att tillgå i och med Internet. Bibliotekariens uppgift är 
att hjälpa eleverna att sortera och strukturera information liksom det är lärarens uppgift att 
strukturera kunskap. Men det är inte självklart att bibliotekarien blir sedd som den 
informationsexpert hon är utan ofta liknas hon vid en servitris som ska hjälpa lärare och 
elever. Baadshaug nämner flera forskare som har arbetat med denna problematik. 
Undersökningsresultaten visar att det är bibliotekarien som uppfattar olikheten i de olika 
rollerna som ett problem och inte lärarna. Detta förklaras med att läraren är trygg i sin invanda 
roll medan för bibliotekarien som yrkesgrupp är det en ganska ny och ovan roll. 
Bibliotekarierollen kommer dock att påverkas  på alla nivåer i utbildningssystemet genom nya 
pedagogiska idéer och informationsteknologins och informationskompetensens utveckling, 
tror Baadshaug. (Baadshaug 2002, s. 28ff.) 
 
 
Björn Tell, tidigare överbibliotekarie vid Lunds Universitetsbibliotek, skriver i sin artikel 
Tankar om bibliotekarieyrket en historisk resumé över de olika roller som bibliotekarien har 
haft alltsedan biblioteket i Alexandrias dagar. Han avslutar sin historiska genomgång med 
orden: ”Med dessa varierade exempel har jag försökt att visa att bibliotekarier utgör värdefull 
informationskälla. Deras personliga nätverk har använts i fall då det skulle vara ytterst svårt 
att snabbt och korrekt få pålitlig information på annat sätt.” (Tell 2000, s. 14) Bibliotekarien 
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har på många sätt genom historien varit till nytta för både härskare och folket vilket Tell ger 
oss flertal exempel på. (Tell 2000, s. 12ff.) 
 
Samtidigt som författaren ger oss en historisk tillbakablick pekar han också framåt när han 
skriver om bibliotekarierollen i form av ett filter. I denna tid då alla äger och använder en 
dator tror sig många att informationen är enkel att plocka hem från Internet där allt finns men 
oftast i en ostrukturerad massa. De hjälpmedel som finns för att strukturera informationen 
används sällan eftersom man helt enkelt inte vet hur man ska använda dem. ”Den hart när 
oöverskådliga mängden av digitala och tryckta medier medför att bibliotekariens arbete som 
en sållande och filtrerande komponent blivit allt viktigare.”  poängterar Tell. (Tell 2000, s. 17) 
Detta har påverkat själva yrkesbenämningen, och då även yrkesidentiteten, då man i dag 
alltmer talar om bibliotekarien som informationsspecialist, omvärldsanalytiker eller 
informatiker. (Tell 2000, s. 17ff.) 
 
Men på vilket sätt kommer bibliotekarien att behövas i det framtida samhället då? Björn Tell 
tror att i framtiden kommer bibliotekarien att än mer behövas. Ju mer Internet växer desto 
större blir behovet av någon som kan navigera i detta flöde och då inte bara på den öppna 
webben utan också i de on-line tjänster som vi betalar för. Dessutom, påpekar Tell, är de 
sökmotorer vi använder oss av inte alltid helt uppdaterade. Bibliotekarien behövs här för att 
förmedla denna kunskap om ”motorernas otillräcklighet”. Denna uppgift kopplad till 
bibliotekariernas ofta djupa yrkeskunskaper gör att de i framtiden kommer att fungera som 
”intelligent filter”. (Tell 2000, s. 19) 
 
Om Tells vision över behov av bibliotekarier i framtiden ska kunna bli verklig och fungera 
måste bibliotekarien kunna utvecklas i sin yrkesidentitet och känna sig säker i sin identitet. I 
Baadshaugs rapport ovan ges en bild av bibliotekarier som känner sig osäker med vilken 
roll/identitet hon har.  
 
 
 

2.2.2 Bibliotekariens pedagogiska roll 
 
Vilken är då bibliotekariens pedagogiska roll?  I litteraturen beskrivs den pedagogiska 
maktbalans som finns mellan bibliotekarier och lärare. I denna maktbalans så är det lärarna 
som är ”ägare” av den pedagogiska verksamheten och som därför kan, i kraft av detta, 
definiera den (pedagogiska) roll bibliotekarien får i sammanhanget. (Limberg 2002). I vilken 
utsträckning denna pedagogiska maktbalans mellan bibliotekarier och lärare upplevs i 
verkligheten, vid vår undersökning, tar vi upp i vår analys.  
 
Carol Kuhlthau beskriver olika roller eller nivåer som en bibliotekarie kan befinna sig i. Dessa 
olika roller är sammankopplade med vilken pedagogisk nivå som bibliotekarien vill ha. Denna 
teoretiska beskrivning blir intressant för vår undersökning när våra intervjuade bibliotekarier 
funderar mycket kring sin pedagogiska uppgift. Sammanfattningsvis kan man kort beskriva 
Kuhlthaus nivåsystem så här: Kuhlthau identifierar och beskriver fem olika roller. Dessa är: 
The Organizer, the Locator, the Identifier, the Adviser, and the Counselor. Nedan följer en 
kort beskrivning över de olika nivåerna: 
 
Nivå 1: The organizer; Organisatören 
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Organisatörens huvudroll är att samla och organisera olika källor och media samt att 
upprätthålla biblioteket för ett effektivt utnyttjande och återfinnande av informationen. 
Organisatören har total fokus på tekniken och olika källor. Användaren och användarens 
problem är för organisatören perifera problem. Detta upplevs inte vara inom organisatörens 
ansvarsområde. 
 
Nivå 2: Locator; Lokaliseraren 
En lokaliserare kan, vid ett referenssamtal, ge ett enkelt svar på en direkt fråga. Lokaliseraren 
förmedlar endast svar på raka frågor, han deltar inte i någon sökprocess kring ett problem. 
Denna bibliotekarieroll passar bra som hjälp för studenter som är i slutfasen i sin sökprocess, 
här kan lokaliseraren hjälpa till. Lokaliseraren kan däremot inte vägleda studenter som 
behöver hjälp med att identifiera sitt problem. 
 
Nivå 3: Identifier; Identifieraren 
Identifieraren hittar lätt mängder av information inom ett, av användaren, angivet ämne. 
Identifieraren har lätt för att identifiera information som rör det aktuella ämnet men hjälper 
inte till med att tolka informationen. Tvärtom kan användaren bli vilseledd av identifieraren 
då identifieraren under informationssökningen endast tar fram källor med information utan att 
tolka eller analysera den. 
 
Nivå 4: Advisor; Rådgivaren 
På rådgivarens roll eller nivå finns ett speciellt tillvägagångssätt för förmedling av 
informationssökningsprocessen. Rådgivaren identifierar inte bara källor inom det aktuella 
ämnet, han berättar även hur man använder källorna för att hitta rätt. När användarna har ett 
komplext problem rekommenderar rådgivaren ett speciellt tillvägagångssätt med olika källor 
för att lösa problemet. Samma tillvägagångssätt rekommenderas dock för alla typer av 
problem och användare. Nackdelen med att använda ett standardiserat tillvägagångssätt är att 
användarens individuella utgångspunkter och inlärningsprocess inte tas i beaktan. 
 
Nivå 5: Counselor 
På nivå 5 blir informationssökningen en konstruktiv process där användarens utgångspunkter 
tillgodoses. Användaren och förmedlaren (Counselor) har en dialog kring ämnet. Denna 
dialog genererar i en strategi för informationssökningen. Strategin kan förändras under 
processen beroende på ämnet och på användarens individuella förutsättningar. 
Informationssökningen med att hitta källor med information, formulera fokus och smalna av 
sökningen blir en individuell process som blir unik för varje person. (Kuhlthau 1994, s. 137ff) 
 
Kuhlthau menar att samme bibliotekarie vid olika tillfällen kan befinna sig på olika nivåer. 
Denna teoretiska uppställning är intressant som diskussionsunderlag för hur en bibliotekarie 
ska förhålla sig till lärare och studenter. Är det en fördel att bibliotekarien alltid befinner sig 
på samma nivå? Ska man vara på olika nivåer beroende på om man har med lärare eller 
studenter att göra? I vår undersökning funderar vi kring vilken pedagogisk uppgift och roll 
som bibliotekarierna har. Är de själva medvetna om sin roll? Ska bibliotekarien endast visa 
studenterna enkla källor eller ska bibliotekarien vara mer aktiv i 
informationssökningsprocessen? Är Kuhlthaus olika nivåer identifierbara i verkligheten? 
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2.3 Samarbete och samverkan mellan lärare och bibliotekarier 
 
I dagens samhälle är samarbete ett måste, både på det enskilda och kollektiva planet. Att var 
och en sköter sitt och gör sin uppgift fungerade förut men idag krävs det samarbete av oss var 
och en eftersom samhället ställer större krav på utveckling. Detta påverkar alla institutioner 
och företag sålunda också biblioteket. Samarbete är något vi inte kommer undan var vi än 
arbetar och att samarbeta är också en möjlighet att utvecklas och komma vidare i en yrkesroll 
eller på en arbetsplats. 
 
Att samverka med någon är mer än att samarbeta med någon. Samarbetar gör vi varje dag på 
olika platser och med olika mål. När man samverkar med någon får samarbetet en djupare 
innebörd. Berth Danermark, som är professor i sociologi vid Örebro universitet, definierar 
samverkan så här: ”Samverka är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte.” 
(Danermark 2000, s. 15)  
 
I vår undersökning är vi intresserade av bibliotekariernas och lärarnas mer fördjupade 
samarbete, det vill säga deras samverkan. Vi använder dock både termen samarbete och 
samverkan när vi beskriver och skriver om denna relation. Det mesta som har skrivits om 
samverkan mellan lärare/bibliotekarie har skrivits i sammanhanget skolbibliotekarie på grund- 
och/eller gymnasieskolan. Vi kommer nedan att använda oss av det vi finner generellt för 
samverkan oavsett om det behandlar grundskole-, gymnasie- eller högskolenivå. 
 
Samarbete mellan bibliotekarie och lärare är dock inte alls något nytt. Louise Limberg skriver 
att: ”Skolbibliotekens pedagogiska roll ansågs tidigt innebära att biblioteket skulle bli en 
naturlig del av undervisningen.” (Limberg 2002, s. 15) Därefter följer en hänvisning till en 
bok från 1930-talet. Redan här poängterade man vikten av att biblioteket skulle vara en del av 
skolans pedagogiska verksamhet och inte en institution vid sidan av. Alltsedan 1960-talet har 
skolbibliotek och samarbetet däromkring tagit fart och utvecklats i samband med nya 
läroplaner, olika projekt och ett nytt pedagogiskt tänkande. (Limberg 2002, s. 15f.) 
 
Under de senaste åren har de skrivits fler uppsatser som berör områdena gymnasieskola och 
högskola/bibliotek och pedagogik. Några vi vill lyfta fram är Användarundervisning på 
högskolebibliotek, 2004, skriven av Åsa Andersson och Anna Carlsson, Lärare och 
bibliotekarie – funkar det?, 2004, skriven av Christina Tilander och Harriet Runevad, 
Bibliotekariers pedagogiska roll, 2003, skriven av Catharina Haqvinsson och Camilla 
Kristersson, Med informationskompetens som mål, 2002, Nina Ström samt 
Gymnasiebibliotekarien som informationsspecialist och pedagog, 2000, av Jenny Löfkvist. 
Dessa uppsatser tar alla upp bibliotekariens pedagogiska roll i olika sammanhang.  
 
Jenny Löfkvist har i sin magisteruppsats, Gymnasiebibliotekarien – informationsspecialist 
och pedagog: om gymnasiebibliotekariens yrkesroll och dess angränsning till lärarrollen 
(2000) behandlat gränsen mellan lärares och gymnasiebibliotekariers pedagogiska roll. Här 
har hon intervjuat lärare och bibliotekarie som tillsammans har arbetat med 
användarundervisning men där bibliotekarierna och lärare har haft olika uppgifter. 
Bibliotekarierna ville utveckla samarbetet och ville dessutom prova att integrera 
undervisningen på biblioteket i ämnesundervisningen medan lärarna var nöjda med det 
samarbete som fanns.  
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Vi intresserar oss också för detta område men väljer att lägga fokus på hur bibliotekarien kan 
vara en pedagogisk resurs för högskoleläraren och studenten i en kurs. Vi vill belysa hur ett 
samarbete mellan bibliotekarien och läraren vid en högskola kan initieras och utformas. Detta 
samarbete leder fram till att bibliotekarien kan ansvara för vissa informationssökningsmoment 
inom en kurs. Hur kan biblioteket och bibliotekarierna vara en resurs för lärare och studenter i 
undervisningen? Hur kan användarundervisningen tillämpas i olika kurser?   
 
 
 

2.3.1 Behövs samarbete? 
 
 Dr Ross Todd, den australiensiske biblioteksforskaren och bibliotekarieutbildaren, inledde 
provokativt vid Skola & Biblioteks konferens i Linköping 2002 när han riktade följande fråga 
till skolbibliotekarierna: ”Vad gör ni förresten?” (Hasselrot 2002, s. 127) Han säger att 
mycket av bibliotekariernas energi går åt att tycka synd om sig själva i stället för att helhjärtat 
koncentrera sig på uppgiften att skapa de optimala möjligheterna för elevernas lärande och 
kunskapsinhämtande. Jakten på resurser, status och fortbildningen tar för mycket arbetskraft 
och arbetstid från skolbibliotekarierna, enligt Ross Todd. I stället borde bibliotekarierna 
fokusera på eleverna och deras studieresultat och se till att skolbiblioteket i stället ger 
genomslag i elevernas resultat. Han ger bibliotekarierna tre utmaningar inför framtiden för att 
skapa ett bättre och synligare skolbibliotek: 
 

- Lärandet måste vara konstruktivistiskt och baseras på ett undersökande arbetssätt. 
- Informationskompetens måste integreras i undervisningen. 
- Och framförallt, skolbiblioteket måste genom utvärdering och dokumentation visa att 

det har betydelse. (Hasselrot 2002, s. 130) 
 
Författarna Elsa Gómez & Margareta Swenne ställer sig frågan om ett skolbibliotek verkligen 
ger eleverna bättre studieresultat eller om de kanske klarar sig lika bra utan dem? De skriver 
vidare att varken Sverige, Danmark eller för övrigt något nordiskt land, har några större 
belägg i sin forskning för att undervisningen blir bättre i skolor med skolbibliotek. Däremot 
har man i USA bedrivit forskning kring detta i större omfattning sedan 1970-talet och särskilt 
en studie av Ken Haycock från 1992 What works? visar på att det finns ett samband mellan ett 
välutrustat och välbemannat bibliotek och elevers läsförståelse och förmåga att kunna uttrycka 
sig. (Gómez 1996, s. 36ff.) 
 
Limberg ger oss en tankeställare när hon ställer frågan om skolbibliotekets pedagogiska roll – 
men för vem? Litteraturen har ofta tagit upp detta ur ett biblioteks- och 
undervisningsperspektiv men sällan ur ett elevperspektiv. Forskningen har fokuserat på 
samarbetet mellan läraren och bibliotekarien men mindre ofta på hur och vad eleven faktiskt 
lär sig - alltså vilken nytta biblioteket egentligen gör. Limberg nämner här också problem som 
återkommer i forskning om skolbiblioteken och samarbete mellan lärare och bibliotekarier. 
Sådana problem är att biblioteksanvändning hindras av traditionella läromedel, bibliotekarier 
som arbetar ensamma, svårigheter att komma igång med samarbete mellan bibliotekarier och 
lärare, otydliga mål för biblioteksverksamheten och bristande förståelse från skolledning och 
lärare över skolbibliotekens möjligheter. (Limberg 2002, s. 17) 
 
Det har inte varit lika självklart med samarbetet mellan lärare/bibliotekarie på de högre 
nivåerna. I delrapporten ”Högskolebiblioteket i en lärande miljö” från 1995, slutrapporten 
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Studenternas bibliotek kom 1996, konstaterar utredarna, enligt Gellerstam, att lärarna och 
bibliotekarierna måste förbättra sitt samarbete och bibliotekarierna höja sin pedagogiska 
kompetens för att kunna ge studenterna bättre kunskaper i hur man söker och värderar 
kunskap. (Gellerstam 2001, s. 16) Detta klingar väl med det Ross Todd påpekade att 
skolbibliotekarierna måste fokusera på eleverna för att deras resultat skulle höjas och därmed 
synliggöra bibliotekets gärning. 
 
I och med de nya skrivningarna i högskolelagen från 2002, där stor vikt läggs vid att 
studenterna efter utbildningen ska vara informationskompetenta, anser Hansson & Rimsten att 
biblioteket medvetet måste användas som en pedagogisk resurs. Bibliotekets integration i den 
pedagogiska processen bör bli ännu bättre. Biblioteket måste behandlas som en 
utbildningsinstitution och inte som en serviceinrättning. (Hansson & Rimsten 2005, s. 36) 
Att Hansson & Rimsten så starkt betonar bibliotekets roll är intressant och viktigt. Olle 
Rimsten, en av författarna, är högskolelektor och ser biblioteket ur lärarsynvinkel. 
 
Att det behövs ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare på lärosätena visar forskning och 
utredningar från bibliotekshåll tydligt på. På många ställen finns det redan samarbete men 
både Todd och Gellerstam påpekar ovan att lärarna och bibliotekarierna måste förbättra sitt 
samarbete för att kunna ge bättre möjligheter för elever och studenters lärande.  
 
 
 

2.3.2 Bibliotekarien som pedagogisk resurs 
 
Redan i SOU-rapporten En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs 
ställs ett krav på att högskolebiblioteket ska vara en pedagogisk resurs för högskolans 
studenter. Med detta menas att högskolebiblioteket ska ha en central roll i studenternas studier 
och miljö. Man ställer krav på att biblioteket i samarbete med lärarna ska vara en pedagogisk 
resurs i undervisning, inlärning och examination. För att detta ska kunna ske måste både 
lärarnas och bibliotekspersonalens kompetens breddas. Detta kan ske genom 
personalutbildningar och olika gemensamma utvecklingsarbeten. (En kreativ studiemiljö 
1991, s. 8) 
 
Vad menas då med att biblioteket och bibliotekarien ska vara en pedagogisk resurs? Hansson 
& Rimsten anser att bibliotekariens arbete bör ha en sådan nivå att man kan jämföra detta med 
en pedagogisk roll. Här knyter Hansson & Rimsten an till Kuhlthau och de olika nivåer/roller 
hon beskriver som tänkbara för en bibliotekarie. Kuhlthaus nivåer presenterar vi i avsnitt 2.2.2 
ovan. (Hansson & Rimsten 2005, s. 24) 
 
För att bibliotekarien ska kunna vara en pedagogisk resurs är det helt nödvändigt att en 
samverkan mellan bibliotekarier och lärare finns. En sådan samverkan kan vara att de två 
yrkesgrupperna har egna ansvarsområden men att regelbundna träffar där planering och 
samordning av verksamheten äger rum. (Hansson & Rimsten 2005, s. 24) 
 
Vidare måste bibliotekets integration i den pedagogiska processen fullföljas. Biblioteket kan 
aldrig vara en pedagogisk resurs om inte biblioteket räknas som utbildningsinstitution. 
Lärarna måste se bibliotekarierna som en kollega i lärandeprocessen, inte bara som en 
informationsexpert. (Hansson & Rimsten 2005) 
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Bibliotekarien som en pedagogisk resursperson bör vara en samarbetspartner för lärarna där 
de tillsammans har ett gemensamt pedagogiskt mål. Bibliotekarien ska också ha en tydlig 
pedagogisk roll, denna roll kan naturligtvis skilja sig mellan olika bibliotek och mellan olika 
uppgifter som bibliotekarien har. 
 
Andersson och Carlsson gör i sin magisteruppsats, Användarundervisning på 
högskolebibliotek en observationsstudie om hur användarstudier faktiskt bedrivs på 
högskolebibliotek. Deras frågeställningar är följande: Hur genomför bibliotekarierna 
användarundervisningen vid ett antal högskolebibliotek och vad fokuserar de på? Vilka 
likheter och vilka skillnader finns mellan de olika användarundervisningarna? Kan något 
utvecklas i de olika användarundervisningarna, i så fall vad? 
De två första frågeställningarna handlar om hur användarundervisningen praktiskt genomförs 
och hur undervisningen ser ut. I den sista frågeställningen syftar man framåt när man funderar 
kring hur användarundervisningen eventuellt kan utvecklas och i så fall hur. Andersson och 
Carlsson ger i slutet på sin uppsats förslag på vidare forskning kring användarundervisning. 
De anser att de pedagogiska aspekterna på användarundervisning och bibliotekarierna som 
pedagoger är av intresse att forska kring. Det är också detta som intresserat oss i vårt val av 
ämne till magisteruppsats. (Andersson & Carlsson 2004) 
 
Nina Ström gör i sin magisteruppsats, Med informationskompetens som mål: En studie av den 
pedagogiska verksamheten på Karolinska Institutets bibliotek en undersökning av Karolinska 
Institutets bibliotek, med fokus på bibliotekets och bibliotekariernas syn på 
användarundervisning. Några av hennes frågeställningar är hur bibliotekarierna ser på 
pedagogik, användarundersökning och informationssökning? Hur väl stämmer 
bibliotekariernas syn överens med den pedagogiska policyn på högskolan? Vilka problem 
möter de i arbetet med användarundervisningen och hur löser de dessa? Ström kommer fram 
till att det pedagogiska perspektivet, på Karolinska Institutionens bibliotek, har flyttat från ett 
internt biblioteksperspektiv till ett externt studentperspektiv. Med detta menas att 
användarundervisningen anpassas till de olika målgrupperna och undervisningsmetoderna 
varierar. Målet med undervisningen och målgruppen styr undervisningen. Detta har medfört 
att den pedagogiska rollen för bibliotekarierna har fördjupats. Denna uppsats är intressant för 
oss då även vi avser att undersöka bibliotekariernas syn på pedagogik och 
informationssökning. Ström har dock inte undersökt bibliotekariernas samarbete med lärarna. 
Detta vill vi lägga stor vikt vid i vår undersökning. (Ström 2002) 
 
 
 

2.3.3 Faktorer som påverkar samarbetet 
 
Vilka faktorer är det då som påverkar samarbetet mellan bibliotekarien och läraren eller utgör 
ett hinder för detsamma? Är det självklart att ett välfyllt bibliotek också är ett bibliotek med 
gott samarbete? Elsa Gómez och Margareta Swenne pekar på olika faktorer i sin bok Aktivt 
lärande med skolbibliotek när de skriver om samarbete mellan lärare och bibliotekarie. De 
lutar sig mot undersökningar som gjorts i USA, där skolbiblioteken har en mycket större 
inflytande än här i Sverige, som visar att om biblioteket ska användas på bästa sätt krävs ett 
väl utvecklat samarbete mellan lärare och bibliotekarie och inte bara ett bra bestånd och 
attraktiva bibliotekslokaler. Hinder i samarbetet kan då vara att bibliotekspersonalen har svårt 
att sätta sig in i skolans och lärarnas villkor och saknar kanske pedagogisk kunskap. Lärarna i 
sin tur kan vara dåligt insatta i bibliotekets verksamhet och därmed ha lite förståelse för 
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bibliotekspersonalens villkor samt sakna kunskap om bibliotekets möjligheter och resurser. 
En viktig aspekt i det hela är hur läraren respektive bibliotekarien uppfattar varandras 
yrkesroller samt vilken status de har. Författarna framhåller lärarbibliotekarien som en stor 
tillgång i samarbetet mellan yrkesgrupperna men att de här i Sverige har en alltför kort 
biblioteksutbildning men pekar på Danmark, som ett föregångsland, där lärarbibliotekarierna 
har en längre utbildning och fler arbetstimmar i biblioteket. (Gómez 1996, s. 69f.)  
 
Även Christiansen m.fl. diskuterar olika faktorer som inverkar på samarbetet mellan 
bibliotekarier och lärare på universitetsnivå. Christiansens studie är gjord utifrån ett 
sociologiskt perspektiv där både Lars Christiansen och medförfattaren Mindy Stombler verkar 
som professorer i sociologi vid olika universitet i USA medan den tredje artikelförfattaren, 
Lyn Thaxton, är bibliotekarie. Liksom Gómez tar de upp skillnaden som finns mellan en 
lärare och bibliotekarie vad det gäller status. Lärarna tycker att deras uppgift är att förmedla 
kunskap till studenterna medan de tycker att bibliotekarierna har en servicefunktion. 
Bibliotekariernas uppgift är, enligt lärarna, att tillhandahålla informationsresurser och olika 
medier för läraren och studenterna. Traditionellt sett har servicefunktionen en lägre status, i 
vårt samhälle, än att ha en funktion som kunskapsförmedlare. Samma författare poängterar att 
lärare är vana vid att arbeta ensamma och att planera och hålla i utbildningar själv. Eftersom 
bibliotekarierna inte är insatta i ämnesområdet så tänker sig inte lärarna att bibliotekarierna 
ändå kan vara en resurs när det gäller att planera en kurs eller utbildning. Å andra sidan ser 
bibliotekarierna på lärarna som relativt okunniga på områden som informationsteknik och 
sökstrategier. Andra statusskillnader som tas upp i artikeln är att lärarna oftast har mer formell 
makt i beslutande organ på lärosätena. Det finns också många gånger en skillnad i 
utbildningsgrad där lärarna ofta är disputerade medan bibliotekarierna endast har en 
högskoleutbildning. Oftast finns det också en viss löneskillnad mellan en universitetslärare 
och en bibliotekarie. Forskarna pekar på en viktig skillnad mellan högskoleläraren och 
bibliotekarien och det på vilket sätt man hantera den asymmetriska skillnad som båda 
grupperna är medvetna om finns och som håller dem åtskiljda. Lärarna ser den inte som ett 
problem medan för bibliotekarien är den ett. Artikelförfattarna menar att dessa båda grupper 
borde vara hårt kopplade till varandra såtillvida att om en av grupperna förändrar arbetsrutiner 
så påverkar det omedelbart den andra gruppen. Men, förvånande nog, är det inte så. 
(Christiansen & Stombler & Thaxton 2004, s.116ff.) 
 
I rapporten Textflytt och sökslump skriver Lena Folkesson, som arbetar med lärarutbildning, 
att lärarens och bibliotekariens antaganden och förväntningar över verksamheten påverkar 
deras samarbete. Folkesson hänvisar här till LÄSK-studien som hon genomförde i 
skolutvecklingsprojektet Helvetesgapet. Med vilka tankar och referensramar lärare och 
bibliotekarier går in i ett samarbete påverkar arbetet då de båda i sin tur är bärare av olika 
yrkeskulturer. Även de outtalade förväntningar och antaganden påverkar den praktiska 
verksamheten hos lärarna påvisar pedagogisk forskning, enligt Folkesson, medan denna 
forskning tycks saknas på bibliotekarier. Samspelet mellan de båda yrkesgrupperna kan ses 
som ”symmetriskt” enligt författaren. Hon menar då att samspelet är ett samspel mellan 
jämbördiga parter genom att båda har sin egen yrkesutbildning med skilda kompetenser. 
(Folkesson 2004, s. 81)  
 
Medan Folkesson anser att relationen mellan bibliotekarier och lärare är symmetrisk menar 
Christiansen m.fl. att relationen mellan bibliotekarier och lärare är osymmetrisk. Detta 
exemplifierar författarna med följande: Lärarna och bibliotekarierna arbetar i olika 
byggnader/lokaler. Läraren har en flexibel anställningsform, där hemarbete och flexibel 
arbetstid ingår medan bibliotekarien är bunden till arbetsplatsen och till en normal 40-
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timmarsvecka. Detta gör att de har olika tider och rent fysiskt befinner de sig på olika platser. 
Detta kan försvåra deras relation och göra den assymetrisk. Det finns också kulturella 
skillnader i deras yrkesroller eftersom läraren traditionellt arbetar ensam med olika uppgifter 
medan bibliotekarien ser som sin roll att dela med sig och serva andra. (Christiansen & 
Stombler & Thaxton 2004, s. 116ff.) 
 
Genom hela kapitlet om samspel och samarbete i Textflytt och sökslump finns en röd tråd och 
det är att det måste finnas ett gemensamt mål för biblioteket och dess pedagogiska verksamhet 
som delas av lärare och bibliotekarie för att detta samspel ska kunna fungera. Detta påpekas 
på flera ställen i kapitlet och detta skriver även Brigitte Kühne om i sin avhandling Biblioteket 
- skolans hjärna?. För att skolbiblioteket ska vara en del av elevernas lärmiljö är det idag 
nödvändigt att lärare och bibliotekarie har en gemensam arbetsprocess, skriver Folkesson. 
Hon avslutar med att konstatera att: ”Det gemensamma arbetet och de vuxnas gemensamma 
lärande måste då på ett genomgripande sätt hantera frågor som rör skolans grundläggande 
uppdrag, d.v.s. elevernas kunskapsutveckling.” (Folkesson 2004, s. 81)  
 
Vi ser att Folkesson, Todd och Limberg har en samsyn beträffande vad som kan ses som 
skolbibliotekets uppgift. Det är elevernas lärande som måste stå i centrum och de vuxna på 
skolan måste ge eleverna de optimala möjligheterna för att tillgodogöra sig kunskap. Detta är 
uppdraget.  
 
Brigitte Kühne, f.d. överbibliotekarie vid Växjö universitetsbibliotek, har i sin 
doktorsavhandling Biblioteket – skolans hjärna? (1993) skrivit om faktorer som påverkar 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarie i det s.k. Barketorpsprojektet. Exempel på både 
stora och små faktorer som kan påverka detta samarbete kan vara att de enskilda lärarna 
lämnar alltför vag terminsplanering eller gör förändringar i den utan att meddela 
bibliotekarien, som gör det svårt för bibliotekarien att delta aktivt i arbetsprocessen. Andra 
faktorer kan vara att lärarna inte har förstått syftet med samarbetet och bibliotekets intentioner 
vilket gör det svårt att nå bra resultat. Läraren kan ha egna mål som inte alls stämmer överens 
med bibliotekariens. Lärarens inställning till bibliotekarien är också av stor vikt. Denna faktor 
visade sig tydligt i elevernas beteende, skriver Brigitte Kühne. Var läraren välvilligt inställd 
växte bibliotekarierna i elevernas ögon och de fick en mer framträdande roll. Medan 
motsatsen skedde när läraren ifrågasatte bibliotekariernas närvaro. Slutligen, betydelsen av att 
ha stöd från skolledningen, påpekar Brigitte Kühne, som en mycket stark faktor för att ett 
samarbete ska starta upp och fortlöpa. (Kühne 1993, s. 197ff.) 
 
 
I rapporten Textflytt och sökslump samt i Brigitte Kühnes avhandling Biblioteket – skolans 
hjärna? framkommer att ett gemensamt mål för verksamheten är en nödvändig grund för att 
ett gott samarbete ska kunna förverkligas. För att skapa detta mål krävs det redan där att det 
finns en utvecklad samarbetskultur både hos lärarna och hos bibliotekarierna. Samarbete 
mellan yrkesgrupper påverkas säkerligen också av hur synen på samarbete är inom respektive 
yrkesgrupp. 
 
När det gäller lärarna har Andy Hargreaves, professor i pedagogik vid Ontario Institute for 
Studies in Education i Canada, beskrivit fyra olika lärarkulturer som är mycket olika och har 
olika inställning till samarbete.  
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1. Individualism kallar Hargreaves den första, mycket omdebatterad och missförstådd, 
enligt honom. Här sköter var och en sig själv och sin klass och utbyte kolleger emellan 
är litet. 

2. Påtvingad kollegialitet innebär att läraren måste ingå i ett samarbete såtillvida att de 
måste arbeta efter de centralstyrda läroplansreformerna. Samarbetet är mer ett 
samarbete där man kanske har temaundervisning, planeringssamtal eller kollegial 
handledning men inte ett samarbete i själva klassrummet där den enskilde läraren 
fortfarande håller ensam i rodret. 

3. Balkanisering är den form av lärarkultur som är splittrande såtillvida att lärarna 
arbetar gemensamt i mindre grupperingar och genom detta blir isolerade från de andra 
kollegorna. Här arbetar alltså lärarna varken ensamma eller tillsammans med 
huvuddelen av kollegiet utan i smågrupperna t ex ämnesgrupper.  

4. Samarbete är den kultur som råder när dessa kännemärken finns: spontanitet, 
frivillighet, utvecklingsorientering och oförutsägbarhet. Lärarna är inte styrda av 
centrala måldokument och samarbete sker framförallt spontant och mindre ofta 
schemalagt men alltid frivilligt. Oförutsägbart och oberoende av tid och rum blir det 
också när lärarna själva får bestämma. (Hargreaves 1998, s. 177ff.) 

 
 
Samarbete har sin grund i frivillighet och det är ofta förenat med osäkerhet gällande vilket 
resultat det ger. Detta gör det svårt att förena med centrala mål- styrdokument som en skola 
ofta måste följa. ”Många skolledares problem med att utveckla samarbetskulturer kan därför 
vara problem som mer handlar om politisk styrning och kontroll än om relationerna inåt i 
organisationen.” (Hargreaves 1998, s. 205) 
 
Vi har här tagit upp faktorer som kan påverka samarbete mellan de två yrkeskategorier 
bibliotekarier/lärare som vi längre fram i uppsatsen kommer att intervjua. Förutom 
Christiansen, som skriver utifrån ett sociologiskt perspektiv, och Hargreaves, som ger oss 
lärarens olika samarbetsnivåer, är vår litteratur hämtad från bibliotekariehåll. Faktorerna för 
samarbetets vara eller icke vara är viktiga för vår analys. Samtliga, utom Hargreaves, pekar på 
vikten av ett integrerat samarbete för att det ska genomsyra verksamheten som lärare och 
bibliotekarier bedriver.  
 
 
 

2.3.4 Hur och när ska samarbetet ske? 
 
Hur ska samarbetet mellan bibliotekarierna och lärarna ske? I vilka kurser ska man lägga in 
samarbete med biblioteket. Vem ska ta på sig ansvaret för att studenterna ska nå målet i 
högskolelagen? Där uttalas kravet på att studenterna efter genomgången utbildning ska vara 
informationskompetenta. (Högskolelagen 2002). Detta är frågor som ställs på många 
lärosäten.  
 
Hansson & Rimsten ger tre olika förslag på hur kurser i informationskompetens kan utföras.  
Det första förslaget innebär att informationskompetens integreras i en utbildnings samtliga 
kurser. Då blir alla lärare inblandade. Biblioteket kommer inte att ha resurser för att driva 
denna utbildningsmodell ensam utan ansvaret måste här läggas på lärarna. Det andra förslaget 
innebär att en kurs i informationskompetens läggs in i varje utbildning som en poänggiven 
kurs. Ansvariga för en sådan kurs kan då vara lärare eller biblioteket eller ett samarbete dem 
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emellan. Det tredje förslaget innebär att en separat kurs i informationskompetens läggs helt 
utanför grundutbildningen. En sådan kurs skulle då bli frivillig för studenterna. En frivillig 
kurs i informationskompetens skulle biblioteket naturligt kunna ansvara för. Hansson & 
Rimsten anser att det finns för- och nackdelar med alla tre förslagen. Det första och i viss mån 
andra förslaget ger dock mer återkoppling och integration till studenternas ämnesstudier. Om 
informationskompetens ges som en fristående kurs kommer ämnet i bakgrunden och metoder 
för informationssökning hamnar i fokus. (Hansson & Rimsten 2005, s. 25f.) 
 
Limberg framhåller i sin forskningsöversikt att goda exempel på bra samarbetsformer hittar 
man i de fall där användarundervisningen/informationssökningen är integrerade med 
ämnesstudier och informationssökningen finns med som en naturlig del i en ämnesuppgift. I 
dessa fall fungerar lärarna tillsammans med bibliotekarier som handledare för uppgifterna. 
(Limberg 2002, s.148) 
 
Tove Knutsen, avdelningsbibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Trondheim, har i en 
rapport, Integrering av undervisning i informationssökning i annan undervisning, skrivit om 
hur man praktiskt integrerar informationssökningen i biblioteket med ämnesuppgifter. Det är 
de blivande kemiingenjörerna som integrerar informationssökning med annan undervisning 
under det första och andra året på utbildningen. Det är två olika laborationskurser som man 
förlägger till biblioteket med obligatoriska föreläsningar av bibliotekarier. För att kunna lösa 
kursens uppgifter och skriva laborationsrapporterna behöver man kunna använda och nyttja 
bibliotekets resurser. Det är en mycket självständig uppgift som studenterna ska lösa med 
hjälp av bibliotekets resurser, de klarar inte av att göra uppgiften på egen hand. Bibliotekets 
användarundervisning får här stor hjälp av planeringen tillsammans med institutionernas 
lärare och studenternas stora motivation till att klara uppgiften. Knutsen tycker att det finns 
flera positiva aspekter på att integrera informationssökning i ämneskurser. Hon framhåller att 
undervisningen i informationssökning blir mer effektiv när den integreras i en 
laborationskurs, studenterna blir också väl förberedda i informationssökning inför sina 
examensarbeten i slutet av utbildningen. Dessutom bidrar integreringen med att lärarna, 
bibliotekarierna och studenterna samarbetar kring olika uppgifter. (Knutsen 1996)  
 
Det är dock inte alla som tycker att undervisning i informationssökning 
(informationskompetens) ska integreras med vanliga ämneskurser på universitetet. På 
universitetet i Strathclyde (Glasgow) kan studenterna välja informationskompetens som ett 
särskilt ämne under sitt andra och tredje år på utbildningen. Att det finns en kurs i 
informationskompetens uppfattas som positivt bland studenterna. Studenterna kan se helheten 
i informationssökningsprocessen. De lär sig att arbeta systematiskt i processen och de förstår 
varför de ibland misslyckas med informationssökning. Studenterna upparbetar ett sätt att 
lyckas finna rätt information samt att sålla bland erhållen information. Fördelen med att ha 
undervisning i informationskompetens är att man lär sig att det är ett system, en process. Man 
lär sig vad man gör fel och kan komma på bra sätt att finna sin information. (Webber & 
Johnston 2000, s. 393). 
 
Om man integrerar informationssökningsprocessen med ämnesuppgifter blir det lätt så att 
man letar efter ”det rätta svaret” eller precis det man eftersöker i sin uppgift och reflekterar 
inte så mycket på hur man gör. Författarna menar här att det då kan bli ett ytligt eller ytinriktat 
sätt att lära på. (Webber & Johnston 2000, s. 384) 
 
De flesta verkar vara överens om att det mest fruktbara samarbetet mellan bibliotekarier och 
lärare är när moment av informationssökning är integrerade i studenternas ämnesstudier. Det 
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är också detta vi har studerat i vår empiriska undersökning. Webber & Johnston pekar dock på 
vikten av att studenterna får en ordentlig undervisning i den viktiga 
informationssökningsprocessen. De ska inte bara få en genomgång av relevanta databaser för 
just det ämnet. 
 
 
 

2.3.5 Förutsättningar för samarbete 
 
Vilka förutsättningar bör finnas för att ett lyckat samarbete ska kunna äga rum? Litteraturen 
pekar på några centrala förutsättningar. 
 
Många forskare hävdar att ett lyckat samarbete är en viktig ledningsfråga. (Danermark, 
Kühne). Det är svårt att få ett fruktbart samarbete om inte ledningen/chefen anser detta vara 
viktigt och skapar förutsättningar för samarbete. 
 
Önskvärt och nödvändigt för samarbete mellan bibliotekarier och pedagogisk personal är att 
det finns något organ inom lärosätet där lärare och bibliotekarier naturligt möts och kan knyta 
kontakter för framtida samarbete. Sådana organ kan vara grundutbildningsråd, 
utbildningsnämnd, pedagogiskt råd, programnämnd, arbetsplatsträffar biblioteksstyrelse eller 
liknande. (Hansson & Rimsten 2005, s. 72) 

 
En annan förutsättning som anses mycket viktig är att samarbetet har ett klart mål. Alla som 
är inblandade i genomförandet av en kurs måste arbeta mot samma mål och tydligt veta vad 
som är målet. Utan en klar måldefinition fungerar inte samarbetet och resultatet blir heller inte 
det bästa. (Danermark 2000, Kühne 1993, Folkesson 2004). 
 
Carol Brown, Associate Professor of School Media and Technology vid Departement of 
Librarianship vid East Carolina University, har intervjuat lärare och bibliotekarier med fokus 
på vad det är som genererar ett fruktbart och framgångsrikt samarbete. I denna undersökning 
framkommer att det är viktigt att lärarna och bibliotekarierna är medvetna om vilka roller de 
har i sin samverkan. Någon tyckte att det är viktigt att vara öppen i sin dialog och att både 
kritik och support av varandra ska vara möjlig. Att bibliotekarierna och lärarna delar en vision 
om vad deras samarbete går ut på är nödvändig. Flexibilitet både vad det gäller attityder och 
arbetsgång är också nödvändigt. Sammanfattningsvis identifierar Brown fem sociala faktorer 
inom gruppen som bidrar till ett gott samarbete. Dessa faktorer är flexibelt ledarskap, tilltro 
(tillit), delad vision, öppen kommunikation och självförtroende. (Brown 2004, s.13ff.) 
 
Att personkemi är något som påverkar samarbetet, skriver både Danermark och Kühne om. 
Medan Kühne anser att personkemin är en psykologisk faktor som påverkar samarbetet och 
som man inte kan bortse ifrån, menar Danermark, att personkemin är en faktor som spelar roll 
på en annan nivå i samverkansarbetet. Danermark skriver att frågan om personkemi är 
underordnad andra mer grundläggande förhållande för samverkan såsom ledning, mål och 
resurser. (Kühne 1993) (Danermark 2000). 
 
Att skapa mötesplatser för lärare och bibliotekarier är ytterligare en förutsättning för 
samverkan. Hansson & Rimsten ger förslag på hur man kan få till mötesplatser på en 
högskola. Högskolepedagogiska utbildningar såsom seminarier och kurser kan vända sig till 
alla pedagogiska resurspersoner istället för enbart till lärare. (Hansson & Rimsten 2005, s. 
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45). Sådana här pedagogiska kurser för både bibliotekarier, lärare och pedagogiska 
resurspersoner finns och erbjuds på ett par olika högskoleorter i landet. Högskolor som 
erbjuder denna form av utbildning är exempelvis Högskolan i Skövde, Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla, Idrottshögskolan, Malmö Högskola, Mitthögskolan, Högskolan i 
Kristianstad samt vid Karlstads universitet. (Hansson & Rimsten 2005, s. 70f.) 
 
Ett annat förslag om hur man kan hitta former för samarbete mellan lärare och bibliotekarier 
är att en pedagogisk konsult ger råd och vägledning för att de inblandade ska kunna gå vidare 
med det pedagogiska samarbetet. (Hansson & Rimsten 2005, s. 22) 
 
Av forskningen kan man dra slutsatsen att de viktigaste förutsättningarna för ett gott 
samarbete är en stark och drivande ledning, ett klart och tydligt mål för samarbetet och att det 
finns mötesplatser där samarbetsparterna kan träffas, knyta kontakter och tillsammans 
utvecklas. Inom samarbetsgruppen är faktorer som tillit, öppen kommunikation och 
självförtroende viktigt för ett gynnsamt samarbete. 
 
 
 

3 Undersökningens högskolebibliotek 
 
Vi har genomfört vår empiriska undersökning vid en mindre högskola. Här följer en kort 
presentation av denna högskola. På grund av att vi valt att anonymisera högskolan kan vi inte 
ange exakta källor för den information vi fått om högskolan. Vi har tagit del av 
högskolebibliotekets  verksamhetsberättelse för 2003 och verksamhetsplanen för år 2004. Vi 
har även läst ett, av högskolebibliotekarierna, utarbetat förslag på hur biblioteket kan vara ett 
stöd för lärande samt en skrift om vilka samarbetsforum som finns inom högskolan. 
 
Högskolan är en del av en landsomfattande universitetsorganisation med ca 3500 
högskolestudenter. På högskolan finns även forskarutbildningar.  
 
Vi besökte högskolebiblioteket  första gången i maj 2004. Då hade biblioteket nyligen fått en 
ny chef och fakulteten fått en ny organisation. Biblioteket är representerade i följande råd och 
nämnder på högskolan: Ortsråd, Grundutbildningsnämnd och Forskarutbildningsnämnd. 
Samtliga institutioner på högskolan har en kontaktbibliotekarie som återkommande har och 
tar kontakt med den institution som bibliotekarien ansvarar för. Alla studenter får en 
biblioteksintroduktion och en kurs i informationssökning högskolebibliotekets katalog när 
studierna på högskolan påbörjas. Biblioteket erbjuder årligen kurser i informationssökning 
ibland annat WebSPIRS och Web of Science för de program som önskar detta samt ger en 
forskarkurs i bibliotekskunskap. I biblioteket finns en undervisningsgrupp bestående av 5 
bibliotekarier som driver utbildnings- och undervisningsfrågor.  
 
Under våren 2004 hade biblioteket precis varit inblandad i ett projekt tillsammans med lärarna 
på en av högskolans ingenjörsutbildningar. Detta projekt gick ut på att biblioteket hade vissa 
informationssökningsmoment inom kursen och att lärarna och bibliotekarierna samarbetade 
vid planeringen av kursen. Projektet föll mycket väl ut och grundutbildningsnämnden bad 
biblioteket att dokumentera detta projekt samt att genomföra pilotprojekt med liknande 
integrerad undervisning i andra program. Detta har initierat ett arbete i bibliotekets 
undervisningsgrupp om att driva biblioteksundervisningen i ny form. Biblioteket har satsat tid 
och resurser på att planera för hur den traditionella biblioteksundervisningen kan förändras 
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och ges möjlighet att integreras i övrig utbildning. I detta förändringsarbete är även 
programkoordinatorer och studierektorer inblandade. 
 
Några bibliotekarier på högskolan hade också under våren 2004 utarbetat ett förslag om hur 
biblioteket kan vara ett stöd för lärande. Detta förslag drar upp riktlinjer för hur 
högskolebiblioteket  kan bli mer synligt och närvarande i studenternas utbildning. Här ges 
konkreta förslag på hur studenterna under sin utbildning  ska bli mer informationskompetenta 
med hjälp av ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Som stöd för detta förslag har 
bibliotekarierna låtit göra en enkätundersökning bland studenterna på högskolan. I enkäten 
som genomfördes fick studenterna svara för vilken som är studenternas vision om hur ett 
bibliotek ska fungera. Önskemål som framkom i enkäten var förslag som billigare kopiering, 
snabbare datorer, bättre öppettider, bättre belysning, fler kursböcker. Det kom även mer 
visionära förslag som föredragskvällar, utställningar, tillgång till bättre bildhantering och att 
biblioteket utökas med ett filmrum. Många studenter angav i enkäten att de var nöjda med 
biblioteket som det är och tycker att biblioteket skall fortsätta att arbeta i samma riktning.  
Grundutbildningsnämnden tog emot bibliotekariernas förslag ”Bibliotekets stöd för lärande” 
positivt.  
 
En referensgrupp med biblioteket som bas bildades 2003. I denna grupp finns 
bibliotekschefen, några bibliotekarier och en representant/koordinator från varje program 
med. Gruppen träffas regelbundet i syfte att föra biblioteket närmare utbildningsprogrammen, 
lärarna och studenterna. 
 
Biblioteket arbetar mer utåtriktat än förut. Som ett led i denna satsning skickar de 
regelbundet, varje månad, ut information via mail till forskare, lärare och annan personal på 
högskolan. I detta informationsmail presenteras nya böcker, tidskrifter och databaser och 
annat som kan vara av intresse för personalen på universitetet. Biblioteket bjuder också in till 
pedagogiska luncher där en enkel lunch serveras tillsammans med något biblioteksanknutet 
program. 
 
Detta är bakgrunden till det förändringsarbete som högskolebiblioteket, vi valt att studera, 
genomgår. Under våren och försommaren 2005, alltså ungefär ett år efter det första lyckade 
samarbetet mellan biblioteket och lärarna på ingenjörsutbildningen, genomförde vi våra 
intervjuer med lärare och bibliotekarier där. 
 
 
 

4 Teori och metod 
 

4.1 Teori 
 
Eftersom vi vill undersöka samarbete har vi valt att som teori använda två texter som båda 
behandlar detta. Den första är sociologiprofessor Berth Danermarks forskning om samverkan. 
(Danermark 2000) och den andra är professor Louise Limbergs och universitetslektor Lena 
Folkessons forskning om samarbete mellan lärare och bibliotekarier. (Limberg & Folkesson 
2006) Vi ser dessa båda texter som komplement till varandra. Danermarks text behandlar 
samverkan mer på det organisatoriska planet medan Limberg/Folkesson ser det utifrån 
pedagogiska spörsmål. 
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I boken Samverkan – himmel eller helvete? diskuterar Danermark några förutsättningar för att 
samverkan ska kunna genomföras och bli framgångsrik. Boken är intressant för oss eftersom 
den vänder sig till verksamma inom bland annat skolan. Danermark tar upp och beskriver 
grundläggande problem som kan infinna sig när olika yrkesgrupper ska samverka. Sådana 
problem kan exempelvis vara att det finns olika förväntningar på samarbetet. De som ska 
samverka har kanske också helt olika förutsättningar, de har olika sätt att se på saker, de har 
olika utbildningar och kanske olika idéer. Det finns också olika formella och informella regler 
som styr arbetet och som ibland kan ställa till problem eftersom dessa regler, och hur de styr 
arbetet, kan skilja sig åt mycket mellan de inblandade. Som exempel ger oss Danermark 
faktorer som arbetstid, betygsättning, bedömning och sekretess. Det som är mycket viktigt för 
att ett samarbete ska fungera och vara fruktbart är att det finns en klar och tydlig ledning. Att 
de grundläggande förutsättningarna för samarbetet fungerar är ledningens ansvar. Ledningen 
bör också ha en aktiv roll under hela samverkansprocessen.  
 
Danermark summerar vad som krävs för en bra samverkan med följande punkter:  
 

• att samverkan har en klar och tydlig ledning 
• att samverkan har ett klart och tydligt mål 
• att tillräckliga resurser ställs till förfogande 
• att skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk 

kan identifieras 
• att hindrande skillnader undanröjs eller om detta inte går, sätt att hantera dem 

utvecklas  (Danermark 2000, s. 46f.) 
 

  
 
Dessa faktorer är intressanta för vår undersökning av två olika yrkesgrupper som kan tänkas 
samarbeta kring planering och undervisning. Vi undersöker dessa faktorer i relation till 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier.  
 
Limberg och Folkesson har i Undervisning i informationssökning (2006) undersökt hur 
bibliotekarier och lärare ser på denna typ av undervisning. I rapporten ställs även frågor 
gällande de två yrkesgruppernas samarbete relaterat till undervisningen. En av 
undersökningens frågeställningar är ”Hur ser lärare och bibliotekarier på sitt inbördes 
samarbete vid undervisningen i informationssökning”? Limberg & Folkesson har utfört sin 
undersökning på två grundskolor och en gymnasieskola.  
 
Sammanfattningsvis kommer författarna fram till att bilden av samarbete som framträder i 
undersökningen pekar på två parallella processer. En process är samarbete där givna roller 
och yrkesrollernas traditionella arbetsuppgifter framträder, var och en ”sköter sitt” och har 
sina arbetsuppgifter. En annan process visar tydligt på viljan och potentialen för en utveckling 
och ett gränsöverskridande i bibliotekariers och lärares samarbete. Här går bibliotekarier och 
lärare in i varandras område och ett samarbete med nytänkande uppstår. Dessa två differenta 
processer är aktuella även för vår undersökning. Hur ser samarbetet ut på ett 
högskolebibliotek? Är yrkesrollerna givna där var och en har sina givna uppgifter eller finns 
det en utveckling av yrkesidentiteten där lärare och bibliotekarier kommer förbi givna roller 
och har ett gränsöverskridande samarbete? (Limberg & Folkesson 2006, s. 106) 
 
Danermark och Limberg & Folkesson belyser samarbete mellan olika yrkesgrupper från olika 
håll. Medan Danermark tar upp samverkan mellan olika yrkesgrupper ur ett sociologiskt 
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perspektiv är Limberg & Folkesson praktiskt pedagogiska i sin hållning. Limberg & 
Folkesson redovisar en undersökning som nyligen är utförd på två grundskolor respektive en 
gymnasieskola.  
 
Kan vi utröna några skillnader vad de gäller samarbete beroende på vilket synsätt man har? I 
det sociala perspektivet där bland annat organisatoriska förhållanden såsom normer, regler 
och seder har en central roll borde andra samarbetsformer vara viktigare än från det 
pedagogiska perspektivet. I det pedagogiska perspektivet är pedagogiken och praktiska 
lösningar kring pedagogiken det centrala. 
 
 
 

4.2 Val av metod 
 
Vi har valt att arbeta enligt en kvalitativ metod med intervjuer som empirisk grund. Eftersom 
vi är intresserade av att veta hur högskolebibliotekarierna kan fungera som pedagogisk resurs 
i samarbete med lärarna, vill vi ha insikt i och fördjupa bilden av hur ett sådant samarbete 
upplevs fungera i en viss miljö. Vilka individuella tankar och upplevelser finns? Vi är inte 
intresserade av hur ofta eller hur vanligt förekommande något är. Därför passar kvalitativa 
intervjuer bra som metod. (Repstad 1999, s. 15) 
. 
Från början tänkte vi komplettera vår intervjuundersökning med observationer. Vi utförde 
även observationer vid tre olika tillfällen. Detta var tillfällen när bibliotekarierna samarbetade 
med lärarna under lektioner. Vi valde dock att inte ta med observationerna vid vår analys. Det 
var bra för oss att observera och på så sätt skaffa oss en förståelse och överblick över 
bibliotekariernas och lärarnas samarbete. Vi tyckte dock inte att observationerna gick att 
analysera på ett, för undersökningen, tillfredsställande sätt. 

 
 
 

4.2.1 Urval 
 
Vi kontaktade bibliotekschefen på ett högskolebibliotek. Via henne fick vi kontakt med två 
bibliotekarier som samarbetat med lärarna och vid olika tillfällen varit med i undervisningen. 
Detta samarbete mellan lärare och bibliotekarier har handlat om informationssökning kopplat 
till specifika ämnen eller kurser. 

 
Vi kontaktade dessa bibliotekarier via mejl och fick då namn på ytterligare två bibliotekarier 
och tre lärare som alla varit med och haft mer eller mindre samarbete kring elever och 
undervisning. Via mejl kontaktades dessa personer och vi frågade dem om de ville ställa upp i 
en intervju med fokus kring lärares och bibliotekariers samarbete. Alla de sju tillfrågade 
personer ställde upp på intervju. 

 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att närmare och på djupet studera och granska ett speciellt 
fenomen. Detta innebär att vårt urval av intervjupersoner inte sker slumpmässigt eller 
tillfälligt utan med en medveten strategi för att finna personer som är av intresse för den 
aktuella undersökningen. Vårt urval av respondenter inriktar sig på bibliotekarier och lärare 
som redan inlett ett samarbete. Syftet med vår uppsats är att studera bibliotekariens roll som 
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pedagog samt samarbetet/relationen till berörda lärare. Det kändes inte meningsfullt att 
intervjua personer som inte har detta samarbete.  

 
Faktorer som kön, ålder eller antal år i yrkeslivet tog vi inte hänsyn till utan våra 
urvalskriterier var bibliotekarier och lärare som har ett samarbete. 

 
Personerna som intervjuades var fem kvinnor och två män. De har alla olika erfarenheter av 
pedagogiskt samarbete kring undervisning. Deras erfarenheter sträcker sig från dem som har 
mycket samarbete både innan, under och efter en kurs till dem som endast har lite samarbete i 
samband med en kurs. Respondenterna har arbetat på högskolan mellan 2 och 21 år. 
 
Vi kompletterade vår intervjuundersökning med att vid tre olika tillfällen observera 
undervisning på högskolan. Vi var då närvarande vid lektionstillfällen som bibliotekarierna 
hade i samarbete med lärarna. Denna observation analyseras inte av oss utan används mer 
som en förförståelse inför intervjuerna och analyserna av dessa. 
 
 
 

4.2.2 Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes under maj och juni 2005. Respondenterna fick i god tid ett mejl där 
vi informerade om vårt uppsatsarbete och vilken undersökning vi hade för avsikt att 
genomföra. 
 
I mejlet gav vi förslag på olika tider för intervjun. De fick själva välja vilken tid som passade 
dem bäst. I mejlet fick respondenterna även bestämma plats för intervjun. Intervjuerna 
utfördes i fem av sju fall på respondenternas arbetsrum. För de övriga två genomfördes 
intervjun i ett studierum på biblioteket.  
 
Samtliga intervjuer spelades in på band. Detta efter att respondenterna givit sitt tillstånd till 
detta. Heléne Thomsson, fil dr i psykologi, skriver i Reflexiva intervjuer om att det är viktigt 
att intervjuerna spelas in på band för att man ska få med allt, inte bara det som sägs utan även 
hur det sägs, pauser och speciella ordval som kan vara av intresse för en kvalitativ och 
tolkande undersökning. (Thomsson 2002, s. 90). Den kvalitativa intervjun syftar också till att 
beskriva intervjupersonens livsvärld. Intervjuaren måste förstå innebörden av vad den som 
intervjuas säger. Under intervjun är det då viktigt att tolka och lägga märke till hur saker sägs 
och vad som inte sägs anser Steinar Kvale, verksam som professor i psykologi vid Århus 
universitet. Det som inte sägs bidrar också till att beskriva livsvärlden hos en person. All 
denna information har man inte möjlighet att endast skriva ner eller komma ihåg, 
bandspelaren är här ett mycket viktigt hjälpmedel. (Kvale 1997, s. 34ff.) 
 
Vi hade två olika intervjumanualer; en för bibliotekarierna och en för lärarna. Flera punkter 
och frågor var samma men beroende på de två olika yrkeskategorierna skiljde sig vissa frågor 
åt. Intervjumanualen använde vi som en handledning till intervjun. Vi följde inte manualen 
exakt i rätt ordning utan beroende på hur samtalet utvecklades anpassade vi intervjufrågorna 
därefter. Intervjumanualen bidrog dock till att vi alltid täckte in alla frågorna. (Holme & 
Solvang 1991, s. 101) 
 



 28 

Frågorna vi ställde under intervjun var öppna, ostrukturerade, det vill säga de har inga fasta 
svarsalternativ utan ska leda till ett samtal kring olika frågor. (Holme & Solvang 1991, s. 78) 
Frågorna vi ställde handlade bland annat om intervjupersonernas syn på pedagogik. Hur sker 
informationssökning bäst? Vilka samarbetsformer har lärare och bibliotekarier? Hur kan 
samarbete uppkomma?  Våra intervjumanualer finns med som bilagor sist i uppsatsen. 
 
Det är viktigt att kunna vara flexibel under intervjusituationen. Vissa respondenter kom igång 
och pratade mycket om upplägg, samarbete, pedagogiskt arbete mm utan att vi behövde ställa 
alla frågor från frågeformuläret. Dessa respondenter kom ändå in på alla intressanta områden. 
Andra respondenter svarade endast kortfattat på den fråga som ställdes. I det senare fallet 
måste intervjuaren vara flexibel med följdfrågor och omformuleringar för att få fram de svar, 
skiftningar, variationer som är intressanta för undersökningen. (Holme & Solvang 1991, s. 80) 
 
Före vår första intervju gjordes en provintervju.  Denna intervju genomfördes med en kvinnlig 
kollega som är både lärare och bibliotekarie. Hon har arbetat som lärare i många år, under 
dessa år hade hon ett mycket nära samarbete med biblioteket. Under de senaste åren har hon 
arbetat som bibliotekarie med ett mycket nära samarbete med elever och lärare. Trots att hon 
inte arbetar på högskolenivå bedömde vi att hon skulle kunna svara trovärdigt på både 
bibliotekariefrågorna och lärarfrågorna.  
 
Provintervjun spelades in på band för att undersöka om den bandspelare vi tänkte använda 
fungerade tillfredsställande. Att vi genomförde provintervjun var mycket bra. Vi upptäckte att 
vi behövde träna på vårt samarbete under intervjuerna. Som intervjuare behövde vi också 
träna oss själva för att känna oss säkra i intervjusituationen. Vi insåg också att vi behövde tala 
tydligt och rikta mikrofonen mot intervjupersonen för att få en bra ljudkvalitet. Provintervjun 
gjorde att vi ändrade på någon fråga som under provintervjun upplevdes som ”trög” och svår 
att svara på. (Thomsson 2002, s. 77, Kvale 1997, s. 137) 
 
Vid samtliga intervjuer var vi med båda två. En av oss hade ”ansvar” för intervjun och var 
den som huvudsakligen ställde frågorna. Den andra observerade, lyssnade, inflikade och 
följde upp frågor så att intervjun blev så fullständig som möjligt. Fördelen med att vara två är 
att intervjuarna kan fokusera på olika saker under intervjun. I vårt fall fokuserade den ene 
intervjuaren på vilka frågor som skulle ställas. Den andra fokuserade på vad som inte sades 
och vilka områden som inte berördes och kunde ställa kompletterande frågor kring detta. 
(Thomsson 2002, s. 75)  
 
Intervjuerna började med att vi kort berättade om vår utbildning och vår magisteruppsats samt 
vad vår undersökning syftar till och vad vi är mest intresserade av att diskutera. Detta för att 
respondenterna skulle få en bakgrund till undersökningen och till intervjun. Detta hade vi 
redan berättat om i mejlen som skickades till samtliga respondenter innan intervjun 
genomfördes. För att intervjupersonen skulle ha en aktuell insikt i problemet inledde vi även 
intervjun med att kort sätta dem in i vår undersökning. (Kvale 1997, s. 120) 
 
Som avslutning frågade vi om respondenten hade något att tillägga till intervjun, något som vi 
inte hade frågat om. Några respondenter passade då på att lägga till eller förtydliga något. 
(Kvale 1997, s. 120) Några respondenter undrade först i slutet på intervjun vad vi egentligen 
var mest intresserade av i vår undersökning. Kanske hade vi inte varit tillräckligt tydliga med 
detta? Samtidigt ville vi inte innan gå ut med för mycket förhandsinformation. Vi ville inte att 
respondenterna skulle ha funderat ut färdiga svar på våra frågor. 
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Vi genomförde intervjuer med fyra bibliotekarier och tre lärare på en relativt liten högskola. 
Det var dessa personer som varit inblandade i samarbetet kring informationssökning. Kanske 
hade undersökningen blivit annorlunda om informantgruppen varit större. Sju personer är en 
ganska liten grupp. Möjligtvis var detta hämmande för informanterna. I en mindre 
intervjugrupp kanske man som respondent inte vågar stå för en eventuell obekväm åsikt på 
grund av rädsla för att bli identifierad. 
 
 
 

5 Analys och resultat 
 

5.1 Analysens steg 
 
Alla intervjuer skrevs ut ordagrant. Även pauser, harklingar och felsägningar togs med i 
utskrifterna. För att få ett helhetsintryck av materialet avlyssnades och lästes varje intervju 
flera gånger. 

 
För att bestämma vilken typ av analys vi skulle arbeta efter inspirerades vi av Karin 
Widerbergs lista över olika analysmöjligheter. Här beskriver hon bland annat den tematiska 
analysen samt mönsteranalysen. Båda dessa analysmöjligheter är intressanta för vårt material. 
Vår analys kan man dock närmare beskriva som en tematisk analys. (Widerberg 2002, s. 135) 

 
Även fortsättningsvis är vi inspirerade av vad Karin Widerberg skriver om hur hon gick till 
väga vid sitt analysarbete. När vi läste igenom och lyssnade igenom våra intervjuer 
antecknade vi vissa ”analystrådar” som hängde ihop med våra frågeställningar. Dessa 
”analystrådar” antecknades allt eftersom de dök upp i intervjuerna. Vi hade från början ingen 
ordning eller gradering av dessa anteckningar. Våra centrala teman hämtade vi från det 
empiriska materialet. Utifrån analystrådarna kom vi fram till teman som vi ville arbeta vidare 
med. (Widerberg 2002, s. 145) Nästa steg i vårt analysarbete var att välja ut det viktiga som 
intervjupersonerna sa om centrala teman. (Widerberg 2002, s. 144) I denna fas arbetade vi i 
datorn med att ”klippa ut” viktiga meningar från intervjuerna och klistra in dem vid centrala 
teman.  

 
Praktiskt gick vår analys till på följande vis: Inledningsvis läste vi igenom utskrifterna 
noggrant. Vi ringade in olika områden som vi ville lyfta fram. Dessa områden var för 
bibliotekarierna: 
 

1) Bibliotekarien som pedagog 
2) Behov av pedagogisk utbildning 
3) Användarundervisning 
4) Samarbete 
 
För lärarna var det följande områden som var intressanta: 
1) Informationssökning 
2) Samarbete bibliotekarier/lärare 
3) Hur sker samarbetet i praktiken 
4) Relation 
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Vi gick igenom alla intervjuerna och markerade meningar eller stycken som handlade om 
ovanstående områden. Dessa centrala meningar eller stycken grupperades under respektive 
område. Vi klippte ut meningarna från ursprungsintervjuerna och placerade dem i ett nytt 
analysdokument där vi grupperade meningarna i olika teman.  
 
I nästa steg försökte vi att hitta likheter inom respektiver gruppering för att få nya 
underavdelningar. De första områdena som vi grupperat våra intervjuer i blev väldigt stora 
och ”spretiga”. Det var nödvändigt att gruppera de första stora områdena i nya avdelningar. 
Detta steg gick vi igenom flera gånger och grupperade på lite olika sätt innan vi kom fram till 
en metod som fungerade att arbeta vidare med. Detta medförde att områdena 
Informationssökning och Relation kom att ingå i andra avdelningar. Efter ytterligare 
bearbetning av intervjutexten kunde vi också ringa in tre teman som tydligt framträdde i vårt 
textmaterial. Dessa tre teman är: samarbete, lärande och bibliotekariens pedagogiska roll. Vi 
ville också i steg två ha en likartad analys av bibliotekariernas och lärarnas intervjuer. Därför 
bestämde vi oss för att göra upp en mall på olika teman, med beskrivning för varje område, 
där vi placerade in de centrala meningar som vi redan tagit ut från de ursprungliga 
intervjuerna. Denna mall som vi gjorde i steg två var lika för både bibliotekariernas och 
lärarnas intervjuanalys. I denna mall placerade vi in både bibliotekariernas och lärarnas 
centrala meningar.  
 
Vår arbetsmall såg denna gång ut så här:  
 
1) Samarbete 

1.1) Tid 
1.2) Informella kontakter 
1.3) Planering/Samsyn 
1.4) Arbetssätt 
1.5) Initiativ 
1.6) Helhet 

 
2) Lärande 

2.1) Hur samarbetet påverkar lärandet 
2.2) Behov av pedagogisk utbildning 
2.3) Pedagogisk medvetenhet 
2.4) Anknytning till användarundervisning 

 
3) Pedagogisk roll 

3.1) Yrkestillhörighetens påverkan på samarbete 
3.2) Yrkesrollens utveckling hos bibliotekarien 
3.3) Lärarnas syn på bibliotekariens pedagogiska roll 
3.4) Bibliotekariens syn på sin egen pedagogiska sroll 

 
 
I vår sista analysfas grupperade vi om våra centrala meningar ytterligare för att få 
sammanhållande underavdelningar och teman som inte överlappade varandra. I detta skede 
tog vi också bort någon avdelning (Anknytning till användarundervisning) som inte följde upp 
våra frågeställningar. Vi bestämde oss för att i vår slutliga analys skulle vi ha med följande 
teman med underavdelningar: 
 
1) Faktorer som påverkar samarbetet. 
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A. Tid 
B. Personliga kontakter 
C. Helhetssyn 
D. Yrkestillhörighet 

 
2)  Lärares och bibliotekariers samarbete. 

A. Planering 
B. Arbetssätt 
C. Initiativ 

 
3) Lärande och pedagogisk medvetenhet. 

A. Hur samarbetet påverkar lärandet 
B. Pedagogisk medvetenhet 
C. Behov av pedagogisk utbildning 

 
4) Bibliotekariens pedagogiska roll 

A. Lärarnas uppfattning om bibliotekariernas pedagogiska roll 
B. Bibliotekariernas uppfattning om sin egen pedagogiska roll 
C. Yrkesrollens utveckling hos bibliotekarierna 

 
 
 

5.2 Redovisning av analysresultat 
 
Vi har intervjuat 4 bibliotekarier och 3 lärare. Av dessa var två män och fem var kvinnor. I 
analysmaterialet kallar vi bibliotekarierna för B1, B2, B3 och B4 och lärarna för L1, L2 och 
L3. 
 
I vår analys har vi valt att förtydliga vissa beskrivningar inom ett område, genom ett citat. 
Detta citat fungerar inte som ”bevis” utan mer som ett försök att tydliggöra innebörden av 
uppfattningarna inom ett område. Om vi inom ett och samma område har hittat olika 
uppfattningar, uttryckta av respondenterna, har vi valt att ha med flera citat som visar på 
ytterligheterna 
 
Vi har i vår undersökning valt att ha med ett eller flera citat där vi anser att citaten fyller en 
funktion för att belysa eller konkretisera någon uppfattning. När vi inte har något/några citat 
som tydligt visar på en innebörd eller en skillnad har vi inte med dem utan skriver istället i 
löpande text vad respondenterna uttryckte i intervjun. 
 
Vi använder oss av hakparenteser i citaten ibland för att förtydliga ett påstående, eller ett ord, 
i citatet. Om vi hoppar över någon del av citatet visas detta genom ett uteslutningstecken; tre 
punkter omgärdade av mellanslag, (…). 
 
Vi har intervjuat både kvinnor och män. Konsekvent kommer vi dock att använda det 
personliga pronomenet hon för att anonymisera respondenterna. 
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5.2.1 Faktorer som sägs påverka samarbetet 
 
Vid våra intervjuer har vi, via våra intervjufrågor, kunnat ringa in olika faktorer som sägs 
påverka samarbetet mellan lärare och bibliotekarier på olika sätt. Frågorna som respondenten 
fick som berörde detta område var bland andra:  
På vilket sätt tycker du det är viktigt att samarbeta med lärarna/bibliotekarierna? 
Hur sker samarbetet med lärarna/bibliotekarierna? 
Vad gör du för att samarbetet ska komma igång och fungera? 
Gör du som bibliotekarie något för att få till stånd ett samarbete med andra lärare/andra 
kurser? (Fråga till bibliotekarierna) 
Vilken roll spelar biblioteket/bibliotekarierna för din undervisning? (Fråga till lärarna) 
 
Faktorer som sägs påverka samarbetet har vi delat in i underavdelningarna: tid, kontakter, 
helhetssyn, yrkestillhörighet. 
 
 
 
A. Tid. 
 
Tid påverkar samarbetet och undervisningen på olika sätt. B1 uttrycker att det oftast finns så 
lite tid att hon inte hinner reflektera över undervisning, och eventuellt samarbete, utan det är 
bara att göra sin uppgift och gå vidare. L1 uttrycker att bibliotekarierna har mer tid, än 
lärarna, på att sätta sig in i nya verktyg som kommer. L2 tycker att det är svårt att få tid till att 
informera biblioteket om all litteratur och alla tidskrifter hon söker efter och är intresserad av. 
 
Tiden kan sättas in i olika perspektiv. Bibliotekarierna och lärarna vill ha tid till samarbete 
eller reflektion. Det tar tid att utveckla ett samarbete. Om det ska bli ett samarbete måste 
grundutbildningsnämnden styra detta så att det ges tid (utrymme) i utbildningen för 
samarbete. 
 
B1 uttrycker följande om en referensgrupp som finns knuten till högskolebiblioteket,. I denna 
referensgrupp träffas lärare (en representant från varje program) och bibliotekarier 
regelbundet: 
 

Vi har haft den två år nu. Men jag tycker ju att det är först nu som vi har hittat 
ett samarbetssätt som har stora möjligheter med sig. (B1) 

 
 
För att det ska kunna ske en förändring i undervisningsmetoderna så behövs en styrning från 
grundutbildningsnämnden: 
 

Vi jobbar med grundutbildningsnämnden och försöker få till tid därifrån 
egentligen och det är ganska tydligt att man därifrån vill jobba mycket mer 
integrerat i utbildningarna. (B2) 

 
Det tar tid att bygga upp relationer. Samarbete handlar väldigt mycket om relationer. L1 har 
jobbat ganska länge på Högskolan och tycker sig ha haft tid att bygga upp dessa, för 
samarbetet, nödvändiga relationer.  
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B. Kontakter 
 
I intervjusvaren är det hos några respondenter, både bibliotekarier och lärare, tydligt att 
personliga kontakter underlättar samarbetet. Med samarbete menas då både planering av en 
uppgift och samarbetet kring och vid själva undervisningstillfället. 
 

Jag har inte gjort särskilt mycket för att samarbetet med NN skulle komma igång 
men det kom igång ändå och det beror på att man är ute och nätverkar med dem 
som jobbar på universitetet. (B2) 
 
Men helt klart är det NN jag vänder mig till. (L2) 
 
Jag hade ju hoppats på att NN skulle vara med istället på det här seminariet. För 
jag tänkte att hon skulle nog vara mer öppen för situationen och kunna spontant 
hantera den. (L2) 

 
En lärare pratar om alla bibliotekarierna utan att komma in på personliga kontakter eller 
relationer. Läraren verkar vara fullt nöjd med den servicen hon får av biblioteket och 
kontakten hon har med bibliotekarierna.: 
 
 De har en stor roll. De har mycket bra undervisning. (L3) 
 
En respondent (L1) anser att samarbetet bygger på att man haft tid till att bygga upp de 
relationer som är nödvändiga. Denna lärare har jobbat på högskolan i många år och hon säger 
själv att hon har haft tid att bygga upp dessa nödvändiga relationer 
 
 
 
 
 
C. Helhetssyn 
 
Lärarna anser att biblioteket är viktigt och de försöker prioritera sin tid så att de kan vara med 
så mycket som möjligt på biblioteket. Att bibliotekarierna samarbetar med lärarna under olika 
former är viktigt för helheten.  L1 tycker att det är mycket viktigt att lärarna försöker vara 
med så mycket som möjligt under bibliotekariernas undervisning. Det är viktigt att eleverna 
ser att lärarna tycker att biblioteksundervisningen är så viktigt att de prioriterar att vara med 
på den. 
 
En annan lärare (L2) skulle vilja vara en bättre medarbetare till bibliotekarierna än vad hon är. 
L2 anser att bibliotekariernas arbete är viktigt men har inte riktigt tid att medverka i alla 
situationer som hade varit önskvärt. 
 
Samtidigt kan en viss frustration märkas hos någon bibliotekarie över att inte få vara med 
tidigare vid lärarnas planering av studenternas uppgifter. 
 

Man kanske får bättre förståelse för uppgiften å liksom hur den kommer in i 
deras andra undervisning och se´n är det inte helt lätt att lägga upp en uppgift 
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som passar bra för bibliotek, alltså för informationsinhämtning och så att 
biblioteket kommer in. (B3) 

 
För att få en bättre helhetsyn över studenternas uppgifter/kurser hade denna bibliotekarie velat 
ta del av lärarens planering lite tidigare. 
 
En annan bibliotekarie uttrycker också viljan att få komma in i lärarnas planering tidigare. 
Denna bibliotekarie (B2) tror också på att bibliotekarierna ska ta sig ut från biblioteket och 
komma till studenterna i deras undervisningslokaler. Detta skulle vara ett led i helhetsgreppet 
över studenternas utbildning. 
 
Två bibliotekarier tycker alltså att det hade varit bra om de fått vara med tidigare i att utforma 
studenternas uppgift. En lärare berättar under intervjun att hon tyckte det var viktigt att få 
hjälp av sin bibliotekarie för att utforma uppgiften så bra som möjligt: 
 

För det var lite det också som jag ville diskutera med NN när jag utvecklade 
den, försöka utforma den på ett sådant sätt att det inte bara blev riktat mot 
informationssökning via bibliotek. (L2) 

 
B4 tycker att de är mycket viktigt att studenterna får en positiv bild av biblioteket från början. 
För henne är det målet med introduktionskursen på biblioteket: 
 

På de här introduktionskurserna så är det vårt mål egentligen. Det är inte att de 
ska ha lärt sig hur någonting fungerar här, utan det är att de ska ha med sig 
positivt intryck av biblioteket. De ska känna att det här var inte så svårt, det här 
kan jag nog ha nytta av! (B4) 

 
 
Att bibliotekarierna är med vid olika tillfällen under utbildningen lyfts fram. Även att 
studenterna får en positiv syn på biblioteket. 
 

Alltså att vi kommer in i deras undervisning, att biblioteket inte är någonting 
som ligger bredvid det som vi lär oss om träd å så sen ska vi till biblioteket å 
se´n kommer vi tillbaka till vårt utan att det är integrerat. Å det har vi gjort då 
med den här som vi kallar tringmodellen [trädgårdsingenjörsutbildningen] (…) 
där har vi varit med på introduktionen å se´n har vi haft undervisning å se´n har 
de kommit hit å fått hjälp under tiden. Där har vi varit med på 
redovisningen.(B3) 
 

Under de senaste åren har det från universitetets rektor samt via grundutbildningsnämnden 
kommit direktiv och prioriteringar som gör att biblioteket är mer synligt och ges mer utrymme 
än för några år sedan.  
 
Bibliotekarierna arbetar för att de ska kunna träffa alla programkoordinatorer så att de 
tillsammans kan lägga upp en plan för programmet där biblioteket naturligt kan komma in vid 
vissa tidpunkter. (B3) 
 
Referensgruppen, som bildades för ett par år sedan, där det finns en representant från varje 
program samt bibliotekarier med, ses med positiva ögon av samtliga bibliotekarier som vi 
intervjuat. 
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D. Yrkestillhörighet 
 
Spelar yrkestillhörigheten någon roll för samarbetet? Ja det tycker både lärare och 
bibliotekarier. En lärare (L1) uttrycker att det är läraren som kommer med uppgiften. Men 
läraren kan inte vara så duktig på informationssökning. Där behövs bibliotekarien. Samma 
lärare säger också att utan samarbetet med bibliotekarierna skulle hon inte kunna ha med alla 
uppgifter som hon vill få med i sin kurs. En bibliotekarie (B2) tycker att läraren och 
bibliotekarien har olika roller, läraren är den som kan ämnet medan bibliotekarien har 
informationssökningskompetensen. Detta gör att samarbetet fungerar bra. 
 
Vid undervisningstillfället kan lärares och bibliotekariers roller bli tydliga: 
 

Innehållet i uppgiften det är det ju jag som lägger upp och sedan har vi 
diskuterat vilka databaser som vi ska lägga vikten på men själva 
presentationsdelen vid undervisningstillfället det är egentligen de som lägger 
upp. (L3) 
 
Ja, vi har ju alltid velat att lärarna ska vara med på de här lektionerna. De har en 
helt annan möjlighet till dialog… å de har större möjlighet att förstå ämnet. (B1) 

 
En lärare tyckte inte att bibliotekariens roll vid lektionen var så tydlig. Detta var en lektion 
med redovisningar där studenterna kunde ställa frågor till både läraren och bibliotekarierna. 
 

Bibliotekarierna hade inte mycket egen initiativkraft, de ville ha det väldigt 
serverat (…) Det är ju deras ämnesområde mycket. Och de måste våga mer. (L2) 

 
Någon bibliotekarie uttryckte att vid samarbetet får de ställa upp på den pedagogiska väg som 
lärarna valt. De har inte själva någon möjlighet att påverka eller välja utan måste gå in i det 
arbetet som pågår. 
 

Då får vi försöka hitta vår roll i detta så att de kan fortsätta med 
portfoliotänkandet (…) vi måste köpa det som lärarna sålt ut. (B1) 

 
Detta kan jämföras med den lärare som väljer att planera upp sin uppgift och därmed 
pedagogiskt upplägg tillsammans med bibliotekarien. 
 

Jag diskuterade själva uppgiften med NN också, just för att jag tänkte att NN har 
nog mer erfarenhet att förstå vilka av de uttrycken jag försökte formulera som 
kan funka med studenterna. (L2) 

 
I denna situation som beskrivs ovan har bibliotekarien lika stor möjlighet att påverka det 
pedagogiska upplägget som läraren. Läraren vill ha hjälp av bibliotekarien eftersom läraren 
anser att den erfarenhet och kunskap som bibliotekarien har av att hjälpa studenter vid 
informationssökning är värdefull. 
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5.2.2 Lärares och bibliotekariers samarbete 
 
Vi har kommit fram till följande underavdelningar över lärares och bibliotekariers samarbete: 
planering, arbetssätt och initiativ 
 
Frågorna som respondenten fick, som berörde lärarnas och bibliotekariernas samarbete, var 
bland andra:  
På vilket sätt tycker du det är viktigt att samarbeta med lärarna/bibliotekarierna? 
Hur sker samarbetet med lärarna/bibliotekarierna? 
Vad gör du för att samarbetet ska komma igång och fungera? 
Gör du som bibliotekarie något för att få till stånd ett samarbete med andra lärare/andra 
kurser? (Fråga till bibliotekarierna) 
Vilken roll spelar biblioteket/bibliotekarierna för din undervisning? (Fråga till lärarna) 
Hur fördelar ni arbetet mellan lärare och bibliotekarier vid planering inför ett 
undervisningstillfälle? 
 
 
 
A. Planering 
 
Hur går själva planeringen till innan undervisningstillfällena? En lärare säger att hon går helt 
enkelt bara in på biblioteket och diskuterar kursen med en kontaktperson som hon har där 
(L1). Samma lärare uttrycker att det kan vara lite trögt i början. Bibliotekarien kan inte alls 
ämnet men ”man kan ju inte begära vad som helst”. Läraren tycker dock alltid att hon får 
hjälp med den ”tekniska biten” som hon är på biblioteket för att få hjälp med. Läraren tycker 
också att hon får väldigt ”snabb service”.  
 
En annan lärare kom med hjälp av bibliotekarierna fram till att informationssökningsavsnittet 
i hennes kurs skulle bli bäst om bibliotekarierna höll en kurs, inom hennes kurs, i den 
informationssökning som var aktuell. (L3) 
 
Ytterligare en lärare (L2) som uttalar sig vill inte bara få hjälp med ”den tekniska biten” utan 
vill få hjälp med att formulera hela uppgiften. Hon uttrycker det så här:  
 

Jag började formulera och sedan tog jag med den här lappen, när den var 
halvfärdig, till henne och sedan kladdade vi i den tillsammans. Och jag frågade 
henne då: Vad tror du om det här? Kommer de att förstå vad jag menar med det 
här? (…) För det var lite det också som jag ville diskutera med NN när jag 
utvecklade den. Försöka utforma den på ett sådant sätt att det inte bara blev 
inriktat mot informationssökning via bibliotek. (L2) 

 
Samma lärare uttrycker tydligt att personkemin måste fungera för att samarbetet ska fungera: 
 

Så det känns viktigt att ha någon person där man direkt kan diskutera det med 
och att det är raka rör så att man förstår varandra på något sätt (L2)  

 
Denna lärare antyder att hon hellre samarbetar med de bibliotekarier som hon känner en 
personlig relation till och där personkemin stämmer. Andra bibliotekarier kan vara svårare 
samarbetspartners för henne. 
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Bibliotekarierna uttrycker det viktiga i att få vara med vid planeringen av uppgiften för att de 
ska kunna planera bra informationssökning kring ett visst ämne. Bibliotekarierna understryker 
hur viktigt det är att informationssökningen och samarbetet är knuten till ett visst ämne. (B2, 
B3) 
 

Nä men om man säger att vi inte skulle ha en uppgift [ämne], då hade vi inte 
heller något samarbete med lärarna (…) men det finns inget ämne, då faller ju 
hela grejen med samarbetet! (B2) 

 
Vi upplever under våra intervjuer med både lärarna och bibliotekarierna att bibliotekarierna är 
mycket måna om att ett samarbete ska uppstå. Bibliotekarierna vill gärna ta del av lärarnas 
planering. 
 

…alltså man missar inte en sån chans när lärarna kommer och säger: Här har jag 
något spännande och jag vill samarbeta med er! (B2) 

 
 
 
B. Arbetssätt 
 
När bibliotekarierna och lärarna lägger upp sin gemensamma undervisning har de olika 
strategier för hur det ska gå till. L1 och L3 säger att de har en uppgift som studenterna ska 
arbeta med i biblioteket. De bestämmer med hjälp av bibliotekarierna när, under kursens 
gång, som det är bäst att biblioteket kommer in med sin informationssökning. Bibliotekarierna 
får fria händer att lägga upp sin del när de tillsammans kommit fram till vilka databaser med 
mera som ska finnas med i bibliotekets undervisning. 
 
När L2 berättar om den undervisningen som hon har haft med biblioteket handlar det om 
gemensam planering, även av studenternas uppgift, mellan läraren och bibliotekarien. 
 
 Ja, jag tror att vi diskuterade den uppgiften ett par gånger. (L2) 
 
En bibliotekarie berättar att någon lärare frågade om hon kunde ge läraren en presentation av 
vad de har att erbjuda. Läraren undrar vad bibliotekarierna kan erbjuda under denna kurs? 
(B3) Bibliotekarien tycker också att uppgifterna utvecklas många gånger under kursernas 
gång. Om man arbetar med samma lärare och samma kurs så utvärderar de undervisningen 
och uppgifterna tillsammans och ändrar lite från gång till gång. 
 
En annan bibliotekarie tycker att arbetssättet i samarbetet mellan bibliotekarie och lärare är 
beroende på vilken uppgift det är som studenterna ska arbeta med.  
 

Om det kommer någon lärare och det är exakta ämnen och vi frågar vad det är 
för kurs och i vilket sammanhang… Då kan man samarbeta om någonting. (B2) 

 
En bibliotekarie känner att läraren driver på vid deras samarbete. Hon kan känna dåligt 
självförtroende vid deras samarbete. Hon uttrycker att lärarna ”har sitt övertag”. Det är lärarna 
som är mest kompetenta vad det gäller studenternas undervisning och ämne. Bibliotekarierna 
får också följa den riktning på undervisningen som lärarna ”har sålt ut”.  Denna bibliotekarie 
hade gärna velat komma in tidigare på planeringsstadiet av undervisningen. Då hade hon känt 
sig mer delaktig i undervisningsupplägget. (B1) 
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När bibliotekarierna har undervisning i informationssökning i biblioteket är både lärarna och 
bibliotekarierna mycket positiva till att lärarna är med. Detta underlättar för bibliotekarierna 
eftersom lärarna lättare kan ta vissa ämnesfrågor som kan komma från studenterna då. 
Lärarna själva tycker att det är bra om de är med eftersom de då vet exakt vad studenterna har 
fått för genomgång. Det är även viktigt att studenterna ser att lärarna är med i biblioteket, att 
det är en viktig del av undervisningen. 
 
 
 
C. Initiativ 
 
Under våra intervjuer får vi uppfattningen att både lärarna och bibliotekarierna tar initiativ till 
ett samarbete dem emellan.  
 

Ja det varierar nog väldigt från kurs till kurs. När det gäller min övning i 
samarbete med biblioteket så var det jag som tog initiativet men oftast är det nog 
biblioteket som är ute och erbjuder sina tjänster. (…) De sista åren har 
biblioteket gått ut mer aktivt. De har under det senaste året börjat med konceptet 
informationskompetens och börjat med ett tätare samarbete. (L3) 

 
Det märks tydligt från både bibliotekarie- och lärarhåll att biblioteket har börjat jobba mer 
aktivt under de senaste åren. Biblioteket jobbar mer utåtriktat, de tar kontakter både formellt 
och informellt. 
 

Nu har vi också gått ut så starkt att vi vill samarbeta, då har lärarna istället börjat 
komma till oss och har egna… ja men i min kurs så vill jag ha med er… och så 
där. Så då har det blivit från andra hållet istället så att vi har inte letat upp de 
perfekta kurserna utan ja, det är lärare som tycker att här passar biblioteket bra 
in och så har de kommit till oss istället. (B2) 

 
Biblioteket har en utbildningsansvarig som tar kontakt med alla 
programkoordinatorer/studierektorer för att berätta vad biblioteket har att erbjuda och 
diskutera om biblioteket kan komma in i programmets undervisning. Detta kan sedan generera 
att biblioteket kontaktas av någon lärare som vill engagera biblioteket för någon kurs. 
 
En lärare tycker att bibliotekarierna måste vara lite mer engagerade under kursens gång och ta 
mer initiativ inför studenterna. Detta var under en kurs där studenterna spontant kunde 
komma med frågor om informationssökning. Hon tycker att informationssökning är 
bibliotekariernas område mer än lärarnas och då måste bibliotekarierna under lektionen ha 
mer engagemang, och driva informationssökningen, inte vänta på att läraren tar initiativ.  
 
 
 

5.2.3 Lärande och pedagogisk medvetenhet 
 
Följande underavdelningar över lärande och pedagogisk medvetenhet gäller för vår 
undersökning: Hur samarbetet påverkar lärandet, pedagogisk medvetenhet och behov av 
pedagogisk utbildning. 
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Frågor som respondenterna fick som berör lärande och pedagogisk medvetenhet är bland 
andra: 
Hur uppfattar du som bibliotekarie din roll som pedagog/lärare?  
Hur länge har du undervisat högskolestudenter? (Fråga till lärare) 
Berätta om olika tillfällen då du tycker att du utför ett pedagogiskt arbete? (Fråga till 
bibliotekarier) 
Har du någon formell pedagogisk utbildning? Om svaret är nej: Har du känt något behov av 
någon? I vilka situationer? Om  svaret är ja: Vilken? 
Hur tycker du att bra användarundervisning är? (Fråga till bibliotekarier) 
Ingår det moment av informationssökning i dina kurser (Fråga till lärarna) 
När började du arbeta med informationssökningsmoment? Varför? (Fråga till lärare) 
Hur tror du att studenterna lär sig att söka information? 
Hur tror du att studenterna lär sig att värdera och använda information? 
Vad tycker du är viktigt i studenters sätt att lära? 
 
 
 
A. Hur samarbetet påverkar lärandet 
 
Både lärarna och bibliotekarierna i vår undersökning ser positivt på samarbete yrkesgrupperna 
emellan.  Överlag uttrycker de sig i termer av ”att vi kompletterar varandra”.  En av lärarna 
säger att: 
 

Ja, eftersom det är ju vi som jobbar med uppgiften men läraren kan ju aldrig 
vara den som är så bra på informationssökningen.(L1) 

 
Läraren är medveten om den roll hon själv har och det bibliotekarien kan hjälpa henne med. 
Lite längre fram i intervjun uttrycker hon det än starkare med orden: 
 

Där skulle jag inte uppnå det som jag har tänkt mig med kursen om inte jag har 
det samarbetet. Då kan jag inte ha vissa av de uppgifter som ingår helt 
enkelt.(L1) 

 
Samarbetet är så viktigt att vissa delar av den tänkta undervisningen får utgå om inte 
samarbetet finns. Läraren lägger helt enkelt en del av sin undervisning i händerna på 
bibliotekarierna. Det är den delen där hon själv upplever sig som novis, i själva 
informationssökningen. Samtidigt påpekar en av bibliotekarierna att läraren är viktig med sin 
ämneskunskap – den som bibliotekarien saknar. 
 

Läraren är den som kan ämnet, ja kommer med den kompetensen och vi 
kommer med vår kompetens och ska vi ha ut något av ett samarbete så måste 
läraren känna att de har något att ge i samarbetet också. Vi tycker också att det 
liksom är … vi behöver samarbetet med läraren på grund av ämnet. (B2) 

 
Bibliotekarien månar om att läraren ska känna att den har något att ge samtidigt som där finns 
en osäkerhet hos bibliotekarien, som läraren kan fylla, nämligen ämneskunskaper. Här visar 
både bibliotekarien och läraren samarbetets dignitet för att eleverna ska komma vidare i sitt 
lärande. Avslutningsvis uttrycker en av bibliotekarierna sig så här: 
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Alltså, det är en naturlig del i bibliotekariens uppgifter, tycker jag, att lära 
studenterna att söka information och jag tror att i många fall så är vi kanske 
bättre på det än lärarna men vi kompletterar varandra. (B4) 

 
 

 
B. Pedagogisk medvetenhet 
 
Både lärarna och bibliotekarierna verkar fundera en del kring de pedagogiska frågorna 
samtidigt som det verkar vara ett ganska nytt sätt att arbeta på när de samarbetar kring 
informationssökning. En av lärarna uttryckte det såhär: 
 

Men det var första gången som en uppgift var utformad på ett sådant sätt att det 
direkt gjorde anspråk på ett samarbete med biblioteket. (L2) 

 
I denna kurs prövade läraren en ny form av undervisning där hon spontant satte in ett nytt 
moment under pågående kurs där samarbete med biblioteket var inkluderat. Bibliotekarierna 
och läraren var med när eleverna (distans) skulle redovisa en hemuppgift. Läraren var inte helt 
nöjd med insatsen från bibliotekarierna. 
 

Jag fick översätta studenternas frågor till dem för jag visste att då kan de svara 
på dem om jag gör så här och det tycker jag att det ska jag inte behöva. Jag tror 
att studenterna hade fått ett mycket godare intryck av biblioteket om de hade 
känt en direktkontakt i stället. (L2) 

 
Här uttrycker läraren en viss besvikelse över att behöva agera mellanhand. Hon upplevde ett 
glapp mellan studenterna och bibliotekarierna där frågorna från studenterna fick ”översättas” 
för att bibliotekarierna skulle kunna svara på dem. Detta ger biblioteket dålig reklam. 
Bibliotekarierna själva kommenterade aldrig denna händelse. 
 
En av bibliotekarierna (B2) menar att alla möten som äger rum har en pedagogisk del i sig 
genom att bibliotekarien försöker hjälpa eleven att hjälpa sig själv. På det sättet är allt de gör 
pedagogiskt. Vidare sägs det att: 
 

Det är om man får en fråga: ”Jag vill hitta något om tomatodling.” Då går vi 
alltid ut i biblioteket direkt till en dator eftersom våra samlingar är väldigt svåra 
att hitta i, bara genom att gå ut i samlingen. Och beroende på om den man möter 
har erfarenhet av vår katalog eller inte så får vi starta därifrån den personen är. 
Man ställer lite frågor också så man fattar mer och sen så ger man tips om hur 
man hittar i katalogen och då är det generella tips som gäller vilka ämnen som 
helst. Och sen går man ju till samlingen också och visar, hur man hittar. (B2) 

 
Bibliotekarien visar här på vilket sätt en fråga kan hanteras och hur man via den kan ge 
frågeställaren en kort undervisning i informationssökning och guidning i samlingen. På detta 
sätt växer frågan genom att bibliotekarien tar tillfället i akt genom att inte bara kort svara på 
frågan utan utveckla den till generella tips. Samma bibliotekarie (B2) reflekterar också efter 
varje möte huruvida det var ett lyckat sådant eller ej - en typ av spontan utvärdering. 
Bibliotekarien uttrycker det så: 
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… snarare det att jag försöker lära mig utav det som jag gjort och det som jag 
kom ihåg. Det var inte så himla bra att ställa en sån fråga eftersom det låste hela 
dialogen eller … man ska försöka öppna i stället för att sluta till. Ja, okey, det är 
bara det här du vill ha. (B2) 

 
 
 
C. Behov av pedagogisk utbildning 
 
Denna fråga ställde vi enbart till bibliotekarierna och därmed är det endast deras uttalanden 
som kommer att redovisas under denna rubrik. Flertalet av bibliotekarierna har känt ett behov 
av någon form av pedagogisk kurs eller mer ett behov av tips och råd i det arbete som redan 
utförs. Endast en av bibliotekarierna hade gått en pedagogisk grundkurs som erbjuds 
personalen på högskolan; både lärare, forskare och bibliotekarier.  
 
En av bibliotekarierna konstaterar att utbildning är något som ständigt förändras och att 
bibliotekarierna måste vara uppdaterade på hur dagens studenter söker information. Samma 
bibliotekarie resonerar också kring gruppen visavi den enskildes situation i undervisningen. 
 

Alltså man behöver tips, man behöver veta vad man inte ska göra. Hur man 
behandlar en grupp, enskilda individer i grupp. (B2) 
 

Uttalandet visar på en osäkerhet men mer en osäkerhet över de psykologiska faktorerna i hur 
den enskilda människan fungerar i grupp och vad man som undervisare bör tänka på. Här 
skulle en kurs i psykologi kanske vara på sin plats som en av bibliotekarierna faktiskt 
uttrycker det.(B3) Samma bibliotekarie svara med ett tydligt ”Ja” på frågan om hon har saknat 
en pedagogisk utbildning. Dessutom tycker hon att det var märkligt att det inte ingick i 
bibliotekarieutbildningen eftersom de diskuterade mycket kring bibliotekariens roll som 
pedagog under utbildningens gång. (B3) När hon vidareutvecklar svaret säger hon: 
 

Ja, lite, alltså det är mycket hur man fångar elevernas intresse å också hur man 
själv … bara en sån sak som hur man beter sig, hur man pratar å för sig. Se´n är 
det lite metoder (…) vi diskuterar mycket det här. Ska dom bara lyssna, ska dom 
göra själva, ska dom göra själva under tiden? Å, ja … rent praktisk pedagogik. 
(B3) 

 
En fjärde bibliotekarie har inte känt vid något särskilt tillfälle specifikt behov av pedagogisk 
utbildning men säger att rent allmänt så skulle de vara bra att ha en utbildning för att kunna 
göra ett så bra jobb som möjligt och förkovra sig helt enkelt. (B4)  
 
Det bör påpekas att tre av de fyra intervjuade bibliotekarierna har avslutat sin 
bibliotekarieutbildning för över tio år sedan. Under senare år har pedagogiska kurser införts i 
bibliotekarieutbildningen och medvetna pedagogiska diskussioner förs under utbildningens 
gång.  
 
 
 

5.2.4 Bibliotekariens pedagogiska uppgift 
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Vid vår intervju har vi inte ställt några direkta frågor som handlar om bibliotekariens 
pedagogiska roll. Detta är ett område som tydligt framträder ”mellan raderna” vid våra 
intervjuer. Både lärare och bibliotekarier kommer in på detta ganska mycket under 
intervjuerna och vi anser att det är både viktigt och intressant för vår undersökning. Därför tar 
vi upp detta som ett avsnitt i vår analys av intervjuerna. 
 
Underavdelningar som framträtt i temat bibliotekariens pedagogiska roll är följande: Lärarnas 
uppfattningar om bibliotekariernas pedagogiska roll, bibliotekariernas uppfattning om sin 
pedagogiska roll, yrkesrollens utveckling hos bibliotekarien. 
 
 
 
A. Lärarnas uppfattningar om bibliotekariernas pedagogiska roll 
 
För vissa lärare är det tydligt att de anser att bibliotekarierna har speciella uppgifter i sin 
yrkesidentitet. De uppgifter som de nämner då är att vara bra på informationssökning och att 
hålla sig uppdaterad på nya databaser. Lärarna anser att biblioteket/bibliotekarierna har 
redskapen för att hitta information och resurserna för detta arbete. Lärarna jämför 
bibliotekarierna med sig själva vad det gäller informationssökning och anser att lärarna inte 
har en möjlighet att själva vara så duktiga, som de tycker att bibliotekarierna ska vara, på 
detta. 
 
En lärare tycker att skillnaderna på hennes och bibliotekets kunskaper i informationssökning 
är så stora så att hennes undervisning är beroende av att bibliotekarierna tillför sin kunskap: 
 

Där skulle jag inte uppnå det som jag tänkt mig med kursen om inte jag har det 
samarbetet. Då kan jag inte ha vissa av de uppgifter som ingår helt enkelt. (L1) 

 
En lärare vill ha hjälp av en bibliotekarie för att utforma sina uppgifter Hon anser att 
bibliotekarien har erfarenheterna som behövs för att formulera uppgiften: 
 

Jag diskuterade själva uppgiften med NN också, just för att jag tänkte att hon har 
nog mer erfarenhet att förstå vilka av de uttrycken jag försökte formulera som 
kan fungera med studenterna. (L2) 

 
Det bör påpekas att denna lärare har en god personlig kontakt med bibliotekarien, det 
påverkar alldeles säkert deras yrkesmässiga relation. Det är ändå tydligt att läraren har en 
tilltro till att bibliotekarien har en för henne viktig pedagogisk roll eftersom hon anser att 
diskussioner med bibliotekarien om uppgiftens upplägg kan ge ett mervärde för studenterna.  
 
En lärare uttrycker sin syn på bibliotekarierna mycket kort: 
 
 Jag tycker de har en stor roll, de har mycket bra undervisning. (L3) 
 
I detta uttalande kan man anta att läraren är nöjd med bibliotekariernas roll både som 
samarbetspartners, utbildare i informationssökning och som pedagoger. 
 
 
 
B. Bibliotekariens uppfattning om sin egen pedagogiska roll 
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Vilka olika pedagogiska bitar tycker bibliotekarierna själv ingår i deras yrkesidentitet? Vid 
intervjuerna framträder en bild av att bibliotekarierna tycker att de har en pedagogisk roll och 
att denna roll blivit tydligare de senaste åren. Vid varje möte med studenter behöver de vara 
pedagogiska, inte bara när de planerar inför en kurs utan även när de möter studenter i 
kundtjänsten. 
 

Alla möten som vi har, har en pedagogisk del, vi ska inte bara ta raka svar utan 
vi ska liksom hjälpa någon till att hjälpa sig själv och i och med det så är allting 
vi gör pedagogiskt. (B2) 

 
Att hjälpa studenterna att söka information är något som alla bibliotekarier tycker är en viktig 
och naturlig del i deras yrkesidentitet. Här tycker de att de har en viktig roll eftersom de anser 
att de är bättre på detta än (en del) lärare. Eller som en bibliotekarie försiktigt uttrycker det: 
 

Alltså det är en naturlig del i bibliotekariens uppgifter tycker jag, att lära 
studenterna att söka information och jag tror att i många fall så är vi kanske 
bättre på det än lärarna. Men vi kompletterar varandra. (B4) 

 
Samma bibliotekarie säger också att hon tror att när de kommer ”rätt” så påverkar de mycket. 
(B4) 
 
 
 
C. Yrkesidentitetens utveckling hos bibliotekarien 
 
Att samarbetet mellan bibliotekarier och lärare utvecklats under de senaste åren talar både 
lärare och bibliotekarier om. Förut arbetade bibliotekarierna mer traditionellt med 
boksamling, tidskrifter och biblioteksvisning. Nu går biblioteket aktivt ut och presenterar sig 
och sina resurser. Biblioteket har också utvecklat sin grundkurs så att alla studenter får en 
bred introduktionskurs i informationssökning via biblioteket. Samtliga bibliotekarier tycker 
också att de arbetar och tänker mer pedagogiskt nu än för några år sedan. Bibliotekarierna 
tänker i andra banor nu och utgår mer utifrån studenternas och lärarnas behov. 
 

Vi har börjat diskutera det här med pedagogiken mer de senaste åren, de två 
senaste åren kanske. När jag började här så var det inte alls så utan då… då 
undervisade vi bara utifrån bibliotekens behov: Det här och det här tycker vi att 
studenterna ska kunna och så gick vi ut och höll föreläsning om det. (B4) 

 
Att bibliotekarierna är med under lektionspassen, för att få en helhetsbild av undervisningen, 
är något som både lärare och bibliotekarier ser som något mycket positivt. 
 

Alltså det är en väldigt positiv respons från lärarna på det här som vi har gjort så 
här långt och vi har haft lite kontakt i vår grupp (…) Det är självklart för dem 
[lärarna] att vi är med också på introduktionen och vid redovisningen. (B3) 

 
Biblioteket verkar ha hittat en tänkbar väg att gå för att få igång ett samarbete med lärarna. 
Biblioteket kontaktar alla program under maj månad. Detta genererar samarbete under läsårets 
gång. Lyckade samarbete har också genererat nya samarbetsformer för lärare och 
bibliotekarier. 
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En lärare (L2) ser en möjlig/nödvändig utveckling hos biblioteket/bibliotekarierna att inte 
arbeta så traditionellt med böcker och databaser utan att arbeta mer som en 
informationscentral. Riktigt hur detta skulle fungera utvecklas aldrig under intervjun. 
 
 
 

5.3 Resultatsammanfattning 
 

5.3.1 Faktorer som sägs påverka samarbetet 
 
Vi har kunnat urskilja fyra underavdelningar som gäller faktorer som påverkar samarbetet. 
Kategori A, Tid, påverkar samarbetet på olika sätt. Sammanfattar vi de olika uttalandena kan 
vi säga att generellt önskar både bibliotekarier och lärare att det skulle finnas mer tid för 
samarbete och reflektion. En bibliotekarie uttrycker att det finns för lite tid till reflektion över 
undervisningen eller till samarbete. Bibliotekarierna uttrycker att om det ska bli ett hållbart 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier måste grundutbildningsnämnden styra detta så att 
det finns tid i utbildningen för samarbete. Både lärarna och bibliotekarierna är överens om att 
det tar tid att bygga upp relationer som behövs för att det ska bli ett samarbete dem emellan. 
Det visar det uttalande där en bibliotekarie säger att det är först efter två år som samarbetet 
har fått den strukturen som gör att det känns som om det skulle kunna leda till bra samverkan. 
 
I kategori B, Kontakter, är det tydligt att personliga kontakter underlättar ett samarbete. Om 
man känner någon personligt har man lättare att utveckla ett samarbete kring uppgifter och 
undervisning. En lärare uttrycker att samarbetet mellan lärare och bibliotekarier bygger på att 
man byggt upp kontakter och relationer. En annan lärare verkar fullt nöjd med den service 
hon får på biblioteket. Hon pratar om alla bibliotekarier utan att komma in på personliga 
kontakter eller relationer.  
 
Kategori C handlar om Helhetssyn. Lärarna tycker att samarbetet med biblioteket är viktigt. 
De försöker prioritera att vara med så mycket som möjligt, när studenterna har undervisning, 
på biblioteket. De tycker också att det är viktigt för utbildningens helhet att biblioteket 
samarbetar med lärarna under olika former, bibliotekarierna kan exempelvis vara med både 
vid introduktionen och vid redovisningen på en kurs. En bibliotekarie tycker att det är viktigt 
att bibliotekarierna tar sig ut från biblioteket och även träffar studenterna i deras lektionssalar. 
För denne bibliotekarie är det mycket viktigt att studenterna får en positiv bild av biblioteket, 
det är hennes mål för introduktionskursen som biblioteket ger alla studenter. Märkbart är att 
några bibliotekarier känner viss frustration över att inte få vara med tidigare vid lärarnas 
planering. De tror att helheten kunde bli bättre om bibliotekarierna och lärarna träffades lite 
tidigare för att planera, både var under utbildningen som samarbete med biblioteket passade 
och hur undervisningen ska läggas upp. Bibliotekarierna känner sig för lite delaktiga i den 
pedagogiska planeringen. 
Under de senaste åren har det kommit direktiv från universitetets rektor samt från 
grundutbildningsnämnden som gör att biblioteket har fått en tydligare roll och blivit mer 
synligt för studenterna. Det har också bildats en referensgrupp där en lärare från varje 
program samt några bibliotekarier medverkar. Denna referensgrupp gör att biblioteket 
kommer med i en helhetssyn över utbildningarna. 
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Slutligen har vi med kategori D, Yrkestillhörighet. Både lärare och bibliotekarier tycker att 
yrkestillhörigheten spelar en roll för samarbetet. Läraren är den som kommer med uppgiften 
och som kan ämnet medan bibliotekarien är den som har informationssökningskompetensen. 
Någon lärare tyckte att bibliotekariens roll vid undervisningen var otydlig. Hon efterlyste mer 
initiativ från bibliotekarierna under undervisningstillfället. Någon bibliotekarie uttrycker att 
de får ”ställa upp på” den pedagogiska väg som lärarna valt. Här har de ingen möjlighet att 
påverka. Där samarbetet fungerar allra bäst är när både läraren och bibliotekarien får komma 
till sin rätt med just sina specifika kunskaper 
 
 
 

5.3.2 Lärares och bibliotekariers samarbete 
 
Vi har här kunnat urskilja tre underavdelningar som gäller lärares och bibliotekariers 
samarbete. Som kategori A har vi funnit Planering. En lärare säger att hon bara går in på 
biblioteket och pratar med sin kontaktperson som hon har där. Hon tycker alltid att hon får 
hjälp med informationssökningen kring hennes ämne. En annan lärare vill även ha hjälp med 
att formulera uppgiften, hon anser att bibliotekarien har erfarenhet med att jobba med 
studenter på bibliotek så det är bra om bibliotekarien är med vid utformandet av uppgiften. 
Bibliotekarierna vill vara med vid planeringen av uppgiften för att de ska kunna planera bra 
informationssökning kring ett ämne. De tycker också att det är mycket viktigt att 
informationssökningen är knuten kring ett ämne. Alla bibliotekarierna är mycket positiva till 
att samarbeta med lärarna kring planering och undervisning. 
 
Kategori B handlar om Arbetssätt. Lärarna och bibliotekarierna har olika strategier för hur de 
går till väga när de tillsammans ska lägga upp ett arbetssätt. Två lärare säger att de planerar 
tillsammans med bibliotekarierna, under kursens gång, var det är bäst att biblioteket kommer 
in. De bestämmer också vilka databaser som de ska använda. Den undervisning som 
bibliotekarierna ska ha får de sedan själva lägga upp. En annan lärare har gemensam 
planering, även av uppgiften, med bibliotekarien. Här ser vi lite olika nivåer av samverkan. 
Medan ett par av lärarna lämnar fritt fram till bibliotekarierna att bestämma över 
undervisningen vill en annan av lärarna gärna vara delaktig i planeringen.  
 
En bibliotekarie tycker att uppgifterna och arbetssättet brukar utvecklas många gånger under 
kursernas gång. Arbetar man med samma lärare och samma kurs så utvärderar de 
undervisningen och ändrar lite från gång till gång. Både lärarna och bibliotekarierna tycker att 
det är bra om lärarna är med vid undervisningen med bibliotekarierna. Lärarna vet då exakt 
vad studenterna har fått för undervisning och lärarna kan ta eventuella ämnesfrågor som 
studenterna kan komma med. 
 
I kategori C, Initiativ får vi uppfattningen att både lärare och bibliotekarier tar initiativ till ett 
samarbete mellan dem. Det som har hänt det senaste året är att bibliotekarierna har varit mer 
aktiva och gått ut och erbjudit sina tjänster och det har påverkat lärarna så att de i högre grad 
självmant kommer och ber om dessa tjänster. Det har blivit en dubbel effekt av detta. 
Det märks tydligt från både lärare och bibliotekarier att biblioteket numera arbetar mer aktivt 
och utåtriktat. De tar både formella och informella kontakter. Biblioteket har en 
utbildningsansvarig som har regelbunden kontakt med alla programmens studierektorer. Detta 
kan sedan generera i att biblioteket blir engagerat och involverat i samarbete med lärare för 
någon kurs.  
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5.3.3 Lärande och pedagogisk medvetenhet 
 
Här kan vi urskilja tre underavdelningar som handlar om lärande och pedagogisk 
medvetenhet. Kategori A beskriver Hur samarbetet påverkar lärandet. Både lärarna och 
bibliotekarierna ser mycket positivt på ett samarbete yrkesgrupperna emellan. De tycker att de 
kompletterar varandra vilket genererar bra undervisning för eleverna. Samarbetet är så viktigt 
för några lärare att vissa delar av den tänkta undervisningen får utgå om de inte har något 
samarbete med biblioteket. Samtidigt, menar bibliotekarierna, som det är lärarna som har de 
så viktiga ämneskunskaperna underskattar bibliotekarierna inte sin egen roll utan tvärtemot 
säger att de är de som kan det där med informationsundersökning medan lärarna bidrar med 
ämneskunskaperna.  
 
I kategori B, Pedagogisk medvetenhet, framkommer det att det är ganska nytt att lärare och 
bibliotekarier samarbetar kring informationssökning. Det är ett nytt sätt att tänka för dem när 
de ska planera och genomföra kurser ihop. En lärare hade ett samarbete med biblioteket där 
hon kände att bibliotekarierna inte fann sig i de spontana frågor som uppstod från studenterna. 
Läraren fick här agera mellanhand mellan studenterna och bibliotekarierna. Något som inte 
hade behövts om bibliotekarierna varit lite mer spontana och pedagogiskt medvetna. En 
bibliotekarie menar att alla möten som bibliotekarier har med studenter har en pedagogisk del 
genom att bibliotekarierna försöker hjälpa studenterna till att hjälpa sig själva. 
 
Vi har endast med svar från bibliotekarier i kategori C, Behov av pedagogisk utbildning. 
Flertalet bibliotekarier har känt ett behov av någon form av pedagogisk utbildning. Det är 
endast en bibliotekarie som har gått en pedagogisk grundkurs som erbjuds personalen på 
högskolan. Bibliotekarierna kan känna behov av handledning vad det gäller att leda studenter 
i grupp, få tips om hur man fångar elevernas intresse och hur man praktiskt genomför bra 
informationssökning. Några bibliotekarier tycker att det borde ingå pedagogiska moment i 
utbildningen eftersom bibliotekarieyrket numera är ett delvis pedagogiskt yrke. Dessa 
bibliotekarier har alla en äldre bibliotekarieutbildning där pedagogiska moment saknades. I 
dagens bibliotekarieutbildning finns pedagogiska moment med. 
 
 
 

5.3.4 Bibliotekariens pedagogiska roll 
 
Här urskiljer vi tre kategorier som rör bibliotekariens yrkesidentitet. Som kategori A har vi 
identifierat Lärarnas uppfattning om bibliotekariens pedagogiska roll. Lärarna anser att 
bibliotekarierna har speciella uppgifter i sin yrkesidentitet. Uppgifter som nämns är att vara 
bra på informationssökning samt att hålla sig uppdaterad på nya databaser. En lärare har även 
tagit hjälp av bibliotekarier för att konstruera uppgifter till studenter. Läraren tycker att 
bibliotekarien har de erfarenheter och kompetens som behövs för att formulera bra uppgifter 
för studenterna. 
 
Kategori B handlar om Bibliotekariernas uppfattning om sin pedagogiska roll. 
Bibliotekarierna själva tycker att de har en pedagogisk roll som blivit tydligare de senaste 
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åren. De har många möten med studenterna både enskilt och i grupp där de måste vara 
pedagogiska. Bibliotekarierna tycker också att de har en naturlig uppgift i att hjälpa 
studenterna att söka information samt att sålla och värdera informationen. Det verkar som om 
bibliotekarierna alltmer ser ett pedagogiskt tillfälle i varje möte med studenterna och försöker 
ta tillvara dessa tillfällen. 
 
Slutligen har vi kategori C, Yrkesidentitetens utveckling hos bibliotekarierna. Samarbetet 
mellan bibliotekarier och lärare har utvecklats under de senaste åren. Biblioteket går numera 
aktivt ut och presenterar sig och sina resurser. Detta görs bland annat genom att alla 
studierektorer, på de olika programmen, kontaktas av biblioteket regelbundet. 
Bibliotekarierna arbetar mer pedagogiskt nu än för några år sedan. I sitt arbete utgår man nu 
mer utifrån studenternas och lärarnas behov. Bibliotekarierna är mer synliga under 
studenternas lektionspass, inte bara då biblioteket sköter undervisningen, utan även vid andra 
tillfällen såsom introduktioner och redovisningar. Både lärarna och bibliotekarierna ser själva 
denna förändring och är positiva till den. 
 
Vi har kunnat urskilja fyra underavdelningar som gäller faktorer som påverkar samarbetet. 
Kategori A, Tid, påverkar samarbetet på olika sätt. En bibliotekarie uttrycker att det finns för 
lite tid till reflektion över undervisningen eller till samarbete. Både bibliotekarierna och 
lärarna vill ha mer tid till samarbete och reflektion. Bibliotekarierna påpekar att om det ska bli 
ett varaktigt samarbete mellan lärare och bibliotekarier måste grundutbildningsnämnden gå in 
och styra detta så att det finns tid i utbildningen för samarbete. Både lärarna och 
bibliotekarierna är överens om att det tar tid att bygga upp relationer som behövs för att det 
ska bli ett samarbete dem emellan. 
 
I kategori B, Kontakter, är det tydligt att personliga kontakter underlättar ett samarbete. Om 
man känner någon personligt har man lättare att utveckla ett samarbete kring uppgifter och 
undervisning. En lärare uttrycker att samarbetet mellan lärare och bibliotekarier bygger på att 
man byggt upp kontakter och relationer. En annan lärare verkar fullt nöjd med den service 
hon får på biblioteket. Hon pratar om alla bibliotekarier utan att komma in på personliga 
kontakter eller relationer.  
 
Kategori C handlar om Helhetssyn. Lärarna tycker att samarbetet med biblioteket är viktigt. 
De försöker prioritera att vara med så mycket som möjligt, när studenterna har undervisning, 
på biblioteket. De tycker också att det är viktigt för utbildningens helhet att biblioteket 
samarbetar med lärarna under olika former, bibliotekarierna kan exempelvis vara med både 
vid introduktionen och vid redovisningen på en kurs. En bibliotekarie tycker att det är viktigt 
att bibliotekarierna tar sig ut från biblioteket och även träffar studenterna i deras lektionssalar. 
För denne bibliotekarie är det mycket viktigt att studenterna får en positiv bild av biblioteket, 
det är hennes mål för introduktionskursen som biblioteket ger alla studenter. Några 
bibliotekarier känner viss frustration över att inte få vara med tidigare vid lärarnas planering. 
De tror att helheten kunde bli bättre om bibliotekarierna och lärarna träffades lite tidigare för 
att lägga upp, både var under utbildningen som samarbete med biblioteket passade och hur 
undervisningen ska läggas upp. Under de senaste åren har det kommit direktiv från 
universitetets rektor samt från grundutbildningsnämnden som gör att biblioteket har fått en 
tydligare roll och blivit mer synligt för studenterna. Det har också bildats en referensgrupp där 
en lärare från varje program samt några bibliotekarier medverkar. Denna referensgrupp gör att 
biblioteket kommer med i en helhetssyn över utbildningarna. 
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Slutligen har vi med kategori D, Yrkestillhörighet. Både lärare och bibliotekarier tycker att 
yrkestillhörigheten spelar en roll för samarbetet. Läraren är den som kommer med uppgiften 
och som kan ämnet medan bibliotekarien är den som har informationssökningskompetensen. 
Någon lärare tyckte att bibliotekariens roll vid undervisningen var otydlig. Hon efterlyste mer 
initiativ från bibliotekarierna under undervisningstillfället. Någon bibliotekarie uttrycker att 
de får ”ställa upp på” den pedagogiska väg som lärarna valt. Här har de ingen möjlighet att 
påverka. 
 
 
 
 
 
 

6 Diskussion 
 
I diskussionen kommer vi att resonera kring våra analysresultat från den kvalitativa intervjun. 
Vi har genom vår analys ringat in fyra teman med underavdelningar ur vårt intervjumaterial. 
Vi kommer här att diskutera vår analys samt ställa den i relation till teori och tidigare 
forskning.  
 
Det vi främst vill lyfta fram ur teorin är de faktorer som Danermark menar påverkar ett 
samarbete. De faktorer som styr oss är, enligt Danermark, våra förväntningar på samarbete, 
tydlig och stark ledning med tydliga mål, att skillnader mellan de samverkande kan 
identifieras och eventuella hinder undanröjas eller i alla fall diskuteras. Danermarks teorier 
kring samarbete utgår ifrån en sociologisk synvinkel. Vi vill även lyfta fram 
Folkesson/Limberg och deras reflektioner i Undervisning i informationssökning. Här utgår 
författarna från en pedagogisk synvinkel då de, i sin undersökning kring samarbete mellan 
bibliotekarier och lärare, fann två olika sätt att se på samarbete. Det ena synsättet - samarbete 
som särarbete - innebär att samarbeta genom att upprätthålla gränser mellan de olika yrkena 
och att strikt dela upp arbetsuppgifterna sinsemellan. Det andra synsättet innebär 
gränsöverskridande mellan bibliotekarier och lärare som kännetecknas av öppenhet för 
förändring och en vilja att tänja på professionsgränserna. 
 
I detta stycke har vi även med reflektioner kring vår metod; den kvalitativa intervjun. 
 
Syftet med denna uppsats har varit belysa bibliotekariens roll som pedagog, bibliotekariens 
pedagogiska roll samt bibliotekariens samarbete med lärare. Genom kvalitativa intervjuer med 
bibliotekarier och lärare vid ett högskolebibliotek utför vi vår empiriska studie. 
 
 
 

6.1 Faktorer som påverkar samarbetet 
 
Vid vår analys kunder vi skilja ut fyra underavdelningar som alla tillhör temat faktorer som 
påverkar samarbetet. Dessa avdelningar är tid, kontakter, helhetssyn och yrkestillhörighet. 
 
För att lyckas med ett samarbete mellan olika grupper behövs de rätta förutsättningarna för 
detta. En sådan förutsättning är att få tid till att träffas, planera och utvärdera. En annan är att 
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ha ett forum där man naturligt kan träffas. (Danermark, 2000). Våra respondenter bland 
bibliotekarierna tar upp detta under våra samtal. En bibliotekarie tycker att det finns för lite 
tid för att hinna reflektera över undervisning och eventuellt samarbete. Det finns bara tid för 
att undervisa, göra sitt jobb och fortsätta i samma spår. Samma bibliotekarie uttrycker dock att 
det finns en referensgrupp där en representant från varje program samt bibliotekarier träffas 
regelbundet. Denna referensgrupp har funnits i två år men det är först nu som de, enligt 
bibliotekarien, har hittat en samarbetsform inom gruppen som fungerar. Att biblioteket och 
högskolan har fått igång denna referensgrupp är ett stort steg i positiv riktning för lärare och 
bibliotekarier på högskolan. I denna grupp har de möjlighet att träffas, planera, reflektera och 
knyta kontakter. Här finns alltså en möjlighet att inte bara göra sitt jobb och gå på i samma 
spår utan att komma vidare till nya arbetsformer. Att det tar tid att bygga upp viktiga 
relationer talar både lärare och bibliotekarier om. De respondenter vi intervjuat verkar dock ha 
kommit en bra bit på väg med att hitta rätt kontakter som gynnar samverkan. 
Referensgruppen, som funnits i två år, är igång och har nu funnit ett seriöst och fruktbart 
arbetssätt.  
 
I och med att den nya referensgruppen finns och har börjat arbeta efter organiserade 
samarbetsformer visar detta på att en process för en utveckling och ett gränsöverskridande 
samarbete är påbörjat. Högskoleledningen har gått in och gett direktiv som prioriterar 
biblioteket och dess verksamhet. Detta helhetsgrepp kan innefattas i det sociala perspektiv där 
det organisatoriska ingår, enligt Danermark. Han pekar också på vikten av att resurser ställs 
till förfogande och däri ingår tiden som en resurs. Samarbete är något som måste få ta tid. 
Detta tyder på att den undersökta högskolan har en vilja och, med den nya referensgruppen, 
även potential till ett gränsöverskridande samarbete där även nytänkande idéer kan formas.  
 
Att personliga kontakter och relationer är något som underlättar och driver på ett samarbete 
uppmärksammar vi under våra samtal med respondenterna. En av lärarna har ett, vad vi anser, 
mycket bra och stundtals intensivt samarbete med en av bibliotekarierna. De samarbetar vid 
undervisningstillfällen men också kring uppgiftens utformning. Bibliotekarien är i detta fall 
delaktig i planeringen av kursen från början och tillåts vara delaktig och drivande vid 
utformande av uppgiften. Detta beskriver Limberg & Folkesson (2006) som en av två 
parallella samarbetsprocesser som de kunde identifiera i sin undersökning om hur lärare och 
bibliotekarier samarbetar kring undervisning i informationssökning. Att bibliotekarierna 
utvecklas, i detta fall pedagogiskt, kan även det ses som ett led i den samarbetsprocess som 
Limberg & Folkesson beskriver. Här samarbetar läraren och bibliotekarien om en pedagogisk 
uppgift det vill säga bibliotekarien går in på lärarens område och ett nytänkande samarbete 
finns. Att få vara med i kursplaneringen från början är dock något många bibliotekarier 
saknar. Detta framkommer bland de bibliotekarier som vi intervjuat men är även något som 
tas upp i litteraturen vi gått igenom. (Folkesson 2004 och Christiansen & Stombler & Thaxton 
2004). Är det kanske så att för att få ett riktigt nära samarbete, där även bibliotekarien känner 
sig delaktig från början, måste en god personlig relation finnas?  Kanske uppstår en sådan 
nära relation också om ett fruktbart samarbete inleds.  
 
I detta fall, med personliga relationer, som vi stötte på i våra samtal med respondenterna, 
framkom även att bibliotekarien hade vissa egenskaper som framstod som viktiga för läraren. 
Dessa egenskaper var bland annat att ha en god pedagogisk förmåga, vara driven och erfaren 
vad det gäller att ge studenter undervisning i informationskompetens samt att vara flexibel 
och kunna vara aktiv vid undervisningstillfället bland studenter. Dessa egenskaper har säkert 
fler bibliotekarier men vid en närmare relation kan sådana här egenskaper bli mer tydliga och 
kanske även förstärkas i samverkan med någon annan.  
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I vår undersökning anser vi att personkemi har en betydelse för ett gott samarbete, en 
betydelse som man inte kan bortse ifrån. Kühne anser också att personkemi är en psykologisk 
faktor som påverkar samverkan och som det inte går att negligera i samverkansgrupper. 
(Kühne 1993). Danermark däremot påstår att personkemi är något som finns närvarande vid 
ett samarbete, detta är dock något som spelar roll på en annan nivå vid samverkan. Frågan om 
personkemi är underordnad andra mer grundläggande förhållande som ledning, mål och 
resurser. (Danermark 2000). Danermarks tes stämmer väl överens med en annan lärare bland 
våra respondenter. Hon pratar om alla bibliotekarier utan att komma in på personliga 
kontakter eller relationer. Läraren verkar mycket nöjd med den kontakten hon har med 
biblioteket och bibliotekarierna. Läraren talar om bibliotekarierna som ett kollektiv, hon 
skiljer inte ut någon. Hon uttrycker det kort och koncist så här ” De har en stor roll. De har 
mycket bra undervisning”. 
 
De lärare vi intervjuat är intresserade av biblioteket och bibliotekariernas arbete. De förstår att 
biblioteket är viktigt för att studenterna ska få en bra utbildning. De använder alla 
bibliotekariernas resurser vad det gäller lektioner i informationssökning och utformande av 
kursuppgifter. De poängterar bland annat att det är viktigt att de är synliga på biblioteket 
under bibliotekets undervisning för att visa studenterna att detta är en viktig del av kursen. 
Lärarna har förstått att biblioteket har en viktig pedagogisk roll på högskolan. Denna process 
skriver bland andra Gellerstam om i Den första uppgiften. Biblioteket är inte längre bara ett 
ställe dit lärare och elever kan gå för att låna böcker och få en viss service utan biblioteket kan 
och ska vara en pedagogisk resurs som kan tillföra högskolan ytterligare en dimension om 
biblioteket nyttjas på rätt sätt.  (Gellerstam 2001).  
 
De intervjuade bibliotekarierna är inte alla riktigt lika nöjda, de skulle vilja vara med vid 
lärarnas planering tidigare. Detta för att erhålla en bättre helhetssyn över studenternas 
uppgifter och på så sätt planera in ännu bättre uppgifter för dem vid 
informationssökningstillfället. Någon bibliotekarie uttrycker också att de inte har någon chans 
att styra den pedagogiska inriktningen, det är lärarna som styr den. Här visar lärarna och 
bibliotekarierna på att de inte alltid har samma mål med sin samverkan. Danermark beskriver 
en bra samverkan med att de inblandade parterna har ett klart och tydligt mål samt att 
skillnader i synsätt identifieras. (Danermark 2000). Alla lärare uppfattar inte det som 
bibliotekarierna vill, att bibliotekarierna kan vara en resurs för lärarna även vid planering av 
en uppgift. Det är många, både studenter, lärare och beslutsfattare som inte är medvetna om 
att biblioteket numera har en ny roll i den pedagogiska processen på högskolan. Biblioteket 
ska inte bara serva, biblioteket vill och kan även vara med i den pedagogiska processen vad 
det gäller planering, undervisning och utvärdering på kurserna. De bibliotekarier och lärare 
som vi intervjuat är inte samstämmiga vad det gäller vilken roll bibliotekarien ska ha. Lärarna 
är i stort sett nöjda med den roll bibliotekarierna har. De tycker att bibliotekarierna har 
utvecklats, att samarbetet är bra och att läraren får mycket hjälp. Bibliotekarierna däremot 
tycker att de kunde få vara med mer i den pedagogiska processen och därmed tillåtas verka på 
en högre nivå enligt Kuhlthaus nivåsystem för bibliotekarier. (Kuhlthau 1994)  
 
För att få en helhetsbild över studenternas utbildning och kunna sätta in biblioteket i ett 
sammanhang är den nybildade referensgruppen på biblioteket mycket viktig. Här träffas en 
representant från varje utbildningsprogram samt bibliotekarier regelbundet. En bibliotekarie 
uttryckte att referensgruppen har träffats i två år men det är först nu man har hittat 
samarbetsformer att jobba vidare med i gruppen. Kanske har detta att göra med att biblioteket, 
via det lyckade samarbetet med lärare och studenter på ingenjörsutbildningen, hittat ett sätt att 
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arbeta på som de kan använda och applicera på andra kurser. (Samarbetet med 
ingenjörsutbildningen skriver vi om i kapitel 3) 
 
Att det finns mötesplatser för lärare och bibliotekarier är en förutsättning för ett samarbete 
dem emellan, skriver bland andra Hansson & Rimsten. (2005) Det är dock inte bara i 
referensgruppen på biblioteket som lärare, bibliotekarier och beslutsfattare träffas. 
Högskolebiblioteket är även representerat i Grundutbildningsnämnd, 
Forskarutbildningsnämnd och Ortsråd. 
 
Lärare och bibliotekarier som vi intervjuat tycker att yrkestillhörigheten och därmed 
kompetensen har betydelse för deras samarbete. Läraren är den som har ämneskunskaperna 
men är inte alltid så bra på informationskompetens. En lärare uttrycker att utan biblioteket och 
den hjälp hon får av bibliotekarierna skulle hon inte kunna ha med vissa kursmoment. En 
annan lärare tycker att biblioteket har ”mycket bra undervisning”. En tredje lärare ville ha 
med bibliotekarien vid arbetet och processen med att konstruera en 
informationssökningsuppgift till studenterna. Detta för att läraren vid detta tillfälle ansåg att 
bibliotekarien, med sin kunskap och erfarenhet, gav ett mervärde till denna process. 
 
Dessa uttalanden stärker flertalet av de undersökta bibliotekariernas yrkesidentitet jämfört 
med litteratur vi tagit del av. Dessa bibliotekarier uttrycker en stark yrkesidentitet. Detta är 
starkare än det Almerud och Baadshaug skriver om. Både Almerud och Baadshaug beskriver 
en bibliotekariekår som ibland känner sig undervärderad där deras kompetens inte fullt ut 
utnyttjas. Bibliotekarien blir inte sedd som en informationsexpert utan behandlas som en 
servitris som ska hjälpa lärare och elever. (Almerud, 2000, Baadshaug, 2002). Alla 
bibliotekarierna tyckte att lärarna, med sina goda ämneskunskaper, är en tillgång under 
lektionerna som biblioteket håller just för att de kan svara på specifika ämnesfrågor från 
studenterna.  
 
 
 

6.2 Lärares och bibliotekariers samarbete 
 
Tre underavdelningar som hör ihop med temat lärares och bibliotekariers samarbete ringades 
in. Dessa kategorier är planering, arbetssätt och initiativ. 
 
Lärarna som är med i vår undersökning har redan en relation till biblioteket och 
bibliotekarierna. När de ska planera en uppgift eller ett kursmoment tar de enkelt kontakt med 
biblioteket. Det kan ske via mejl eller genom att de helt enkelt går in på biblioteket och har en 
kontaktperson där eller pratar med vilken bibliotekarie som helst. För att ett samarbete ska 
uppstå och fungera måste kontaktnät och relationer kunna byggas upp mellan lärare och 
bibliotekarier. På högskolan har detta börjat fungera bra med hjälp av bibliotekets 
referensgrupp och att biblioteket har börjat arbeta utåtriktat med att göra reklam för sitt arbete 
i olika forum. Det är svårare att ta kontakter i en miljö och bland personer som är okända, en 
fungerande samverkansgrupp är en nödvändighet för att samarbete ska uppstå. 
 
Christiansen med flera diskuterar faktorer som inverkar på lärares och bibliotekariers 
samarbete på högskolenivå. De tar bland annat upp statusskillnader mellan de två 
yrkesgrupperna. Lärarna tycker, i deras undersökning, att de har en uppgift att förmedla 
kunskap till studenterna medan lärarna tycker att bibliotekarierna har en servicefunktion. 
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Bibliotekarierna ska serva lärare och studenter med informationsresurser och olika medier. 
(Christiansen m.fl. 2004). En bibliotekarie vi intervjuade känner själv av en statusskillnad vid 
vissa tillfällen tillsammans med lärarna. Bibliotekarien tycker att det endast är läraren som 
driver på, hon kan känna dåligt självförtroende vid deras samarbete. Hon tycker att läraren har 
ett övertag, det är lärarna som är mest kompetenta vad det gäller studenternas undervisning 
och det är lärarna som har de viktiga ämneskunskaperna. Denna bibliotekarie hade velat vara 
mer delaktig vid lärarnas planering. Ovanstående beskrivning stämmer dock inte in på övriga 
bibliotekarier vi intervjuat. De anser alla att det är lärarna som har ämneskunskaperna men de 
tycker samtidigt att de själva är mer kompetenta på informationssökningsområdet. Detta 
påstående bekräftas av de lärare vi intervjuat. Alla anser de att de får kvalificerad hjälp av 
bibliotekarierna med databaser och informationssökningsprocessen. Det är till och med en 
lärare som vill ha med bibliotekarier i det pedagogiska arbetet med att konstruera bra 
uppgifter för studenterna. En social skillnad som statusskillnader mellan de två 
yrkesgrupperna, lärare och bibliotekarier, kan identifieras i vår undersökning. Det är endast en 
av de intervjuade bibliotekarierna som beskriver detta fenomen och ser detta som ett problem. 
Lärarna beskriver eller identifierar inte alls någon sådan social skillnad. Danermark anser att 
det är viktigt att olika skillnader mellan samverkande parter undanröjs eller att de inblandade 
hittar ett sätt där de kan hantera dem. Vi anser inte att detta verkar vara något problem bland 
de bibliotekarier och lärare vi intervjuat. (Danermark 2000) 
 
De samarbetsprojekt som vi tagit del av via våra intervjuer är alla större och mindre 
kurser/lektioner i informationssökning inom en högskolekurs. Bibliotekarierna hjälper 
studenterna att hitta information om specifika ämnen eller områden som är intressanta för den 
kurs studenterna läser just då. Informationssökningen är alltså integrerad med ämnesstudier i 
en kurs. För bibliotekarierna är detta mycket viktigt. De anser alla att informationssökningen 
blir bättre om den relateras till en kurs. En bibliotekarie utrycker att om det inte finns något 
ämne eller någon uppgift så har de inte heller något samarbete med lärarna.  
 
Informationssökning som är integrerad med ämnesstudier är helt i linje med vad Limberg 
framhåller, i sin forskningsöversikt, som ett gott exempel på bra informationssökning. 
Limberg skriver om att användarundervisning/informationssökning ska vara integrerade med 
ämnesstudier och informationssökningen ska finnas med som en naturlig del i en 
ämnesuppgift. Vid dessa integrerade undervisningstillfällen fungerar både lärarna och 
bibliotekarierna som handledare åt studenterna. (Limberg 2002). Det är dock inte alla som 
anser att undervisning i informationskompetens ska integreras med vanliga ämneskurser på 
högskolan. Webber & Johnston åsikter skiljer sig från Limbergs. De anser att om man lägger 
en kurs i informationssökning helt fritt från ämnesundervisningen så blir studenterna mer 
medvetna om den viktiga processen kring informationssökningen. Studenterna koncentrerar 
sig inte bara på att hitta ”rätt svar” som kan bli fallet, enligt författarna, med ämnesintegrerade 
kurser. (Webber & Johnston 2000).  
 
Vi var med som observatörer vid några lektionstillfällen där bibliotekarier hade lektioner i 
informationssökning inom en ämneskurs. Vi märkte inte av några tendenser att studenterna 
bara var intresserade av att komma vidare och hitta rätt lösning. Studenterna tog mer eller 
mindre aktivt del av den information om databaser och annat som bibliotekarierna delgav 
dem. Vi var dock med för få tillfällen för att kunna dra några signifikanta slutsatser av våra 
observationer. 
 
Vi har visat på goda exempel från högskolebiblioteket i vår undersökning. Där samarbetar 
lärare med bibliotekarier och biblioteket är med i den pedagogiska processen i vissa kurser. 
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Där finns det lärare som är beroende av biblioteket för att kunna ha med alla kursmoment 
inom området och lärare som vill ha med bibliotekarier i den pedagogiska planeringen. Detta 
är helt i linje med vad Hansson & Rimsten anser i Someone else´s job. Där, skriver de, att för 
att kunna uppfylla den nya högskolelagen med dess skrivning om informationskompetenta 
studenter måste bibliotekets integration i den pedagogiska processen bli bättre överlag på 
högskolorna. Biblioteket måste behandlas som en utbildningsinstitution och inte som en 
serviceinstitution. (Hansson & Rimsten 2005). 
 
Vi har också funnit att bibliotekarierna alla är mycket positiva till ett samarbete med lärarna. 
Detta är de, oberoende av varandra, helt överens om. Eller som en bibliotekarie uttrycker det: 
”… alltså man missar inte en sån chans när lärarna kommer och säger: Här har jag något 
spännande och jag vill samarbeta med er”! 
 
 

6.3 Lärande och pedagogisk medvetenhet 
 
Under temat lärande och pedagogisk medvetenhet har vi följande underavdelningar: hur 
samarbetet påverkar lärandet, pedagogisk medvetenhet samt behov av pedagogisk utbildning. 
 
Vi fann här att lärarna behövde bibliotekarierna för att komma vidare och fördjupa sin 
undervisning. Det är till och med en av lärarna som säger sig inte kunna ha den form av 
undervisning om samarbete med bibliotekarierna inte finns. Hon får helt enkelt hoppa över de 
uppgifterna hon tänkt sig eftersom dessa är beroende av kunskap som bibliotekarien besitter. 
 
Att samarbetet påverkar elevernas lärande har vi sett exempel på både hos Louise Limberg 
och hos Ross Todd. De menar båda att ett väl integrerat samarbete mellan bibliotekarie och 
lärare gynnar eleven och elevens lärande. Brigitte Kühne visade också i sin doktorsavhandling 
Biblioteket skolans hjärna? på det faktum att om samarbetet lärare – bibliotekarier emellan 
inte fungerar påverkar det eleverna såtillvida att de anammar lärarens syn på bibliotekarien 
och biblioteket. Har läraren en negativ syn är risken stor att eleverna präglas och övertar 
denne vilket då leder till att eleverna blir mindre stimulerade av vad biblioteket har att erbjuda 
och detta tror vi påverkar också elevens lärande. 
 
Både lärarna och bibliotekarierna på högskolan var medvetna om den pedagogiska process 
som krävdes för att elevers lärande ska kunna utvecklas men det framkom i intervjuerna med 
bibliotekarierna att lärarna hade ett pedagogiskt övergrepp genom att de helt enkelt hade 
redskapen. En av lärarna ger uttryck för sitt ”missnöje” när hon tycker att bibliotekarierna inte 
snabbt nog fångar upp eleverna och deras frågor. Läraren tyckte att hon fick översätta 
studenternas frågor till bibliotekarien för att bibliotekarien skulle förstå och kunna ge svar. 
Enligt Kuhlthaus nivåsystem skulle då bibliotekariens roll kunna beskrivas som en 
identifierare. Bibliotekarien kan identifiera informationen men hjälper inte till med den, för 
studenten, viktiga tolkningen eller analysen. Från lärarens sida var det här önskvärt att 
bibliotekarien i denna situation hade befunnit sig på en högre nivå i Kuhlthaus nivåsystem än 
vad som uppfattades utav läraren. (Kuhlthau 1994) 
 
De två senaste åren har bibliotekarierna på högskolan, de som bedriver undervisning, varit 
mer aktiva och utvecklat sin pedagogiska medvetenhet genom att tillsammans sitta ner och gå 
igenom vad de verkligen vill med sin undervisning. Detta har lett till att undervisningen blivit 
lustfylld igen, som en av bibliotekarierna uttryckte det. En av bibliotekarierna såg en 
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pedagogisk möjlighet i varje möte med en elev, att gripa tag i tillfället när just den eleven var 
mottaglig. Det är det Kulthau talar om i den femte nivån, där bibliotekarien som ”counselor” 
möter varje student på dennes nivå och tillsammans utvecklar en sökstrategi. Viktigt här är att 
det läggs på användarens nivå. 
 
Dessutom har bibliotekarierna erbjudits att gå på en grundkurs i pedagogik som erbjuds 
forskare och lärare vid den undersökta högskolan men endast en av bibliotekarierna har gått 
denna. Däremot var det flera av dem som hade känt av en saknad av utbildning vid olika 
tillfällen. Tre av de fyra intervjuade bibliotekariernas utbildningar är äldre än tio år. Detta 
innebär att den pedagogiska medvetenheten under deras utbildning inte var så stor som den är 
idag. Idag finns det pedagogiska kurser i de bibliotekarieutbildningar vi känner till. Det förs 
också medvetna pedagogiska diskussioner under utbildningen. Dagens bibliotekariestudenter 
är medvetna om att många arbeten inom yrket har pedagogiska inslag i och med att många 
bibliotekarier arbetar inom skola eller högskola. 
 
Grunden för en lyckad samverkan är att det finns en klar och tydlig ledning med klara mål, 
skriver Danermark. Det verkar som att bibliotekarierna tillsammans med lärarna på den 
undersökta högskolan är på rätt väg här. Bibliotekarierna har fortlöpande diskussioner kring 
pedagogiska spörsmål och vad som har varit bra respektive dåligt och försöker hela tiden hitta 
vägar för att nå ut. Intervjuer med lärarna vittnar om att biblioteket har varit mycket mer 
aktivt de senaste två åren med att verka utåt. Hansson & Rimsten pekar på vikten av forum 
där bibliotekarier och lärare möts och kan knyta kontakter. Här kan vi nämna ett ganska ”fritt” 
forum som biblioteket har dragit i gång i form av pedagogiska luncher. Här äter man 
tillsammans en lätt lunch och så har biblioteket förberett ett program som kan generera i nya 
möten. Dessutom har de flera formella organ där bibliotekarier och lärare möts såsom 
grundutbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnd. Ytterligare ett forum är 
informationen som biblioteket skickar ut via mejl varje månad. Här skriver de om nya böcker, 
tidskrifter och databaser och annat som kan vara av intresse för personalen på universitetet. 
En av lärarna tyckte att hon inte var en sådan god medarbetare till biblioteket som hon 
önskade att vara genom att hon ibland slarvade med att skicka in listor på de böcker, 
tidskrifter och databaser som hon varit inne på och använt sig av. Det finns uppenbarligen en 
sådan förfrågan från biblioteket. Denna form av samarbete är också av största vikt där 
personalen känner att de kan ha inflytande och påverka inköpen. Biblioteket formas då av 
användarna. 
 
Limberg skriver att: ”Biblioteket kan också spela varierande pedagogiska roller för olika 
lärare och elevgrupper inom en och samma skola. Detta betyder, att när vi studerar och 
analyserar bibliotekets och bibliotekariens pedagogiska roll måste den förstås i sitt 
sammanhang, i den pedagogiska kontext där biblioteket verkar.” (Limberg 2002, s. 14) I vår 
undersökning har vi sett detta och ofta är det ett flertal faktorer som är med och påverkar. 
Dessa kan vara ämnesfaktorer, tillgänglighet, arbetssätt, personliga kontakter m.fl. Alla lärare 
och elever är inte lika aktiva biblioteksanvändare. Vissa av personalen använder sig av 
biblioteket väldigt lite eller inte alls medan andra söker samarbete i stor skala.  
 
 
 

6.4 Bibliotekariens pedagogiska roll 
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Underavdelningarna i temat bibliotekariens pedagogiska roll är följande: Lärarnas 
uppfattningar om bibliotekariernas pedagogiska roll, bibliotekariernas uppfattning om sin 
egen pedagogiska roll samt yrkesidentitetens utveckling hos bibliotekarien.  
 
När olika yrkeskategorier närmar sig varandra och dessutom samarbetar kring olika uppgifter 
är det flera faktorer som bidrar till att de olika innehavarna av respektive yrke påverkas av 
detta. För att ett smidigt samarbete ska kunna nås gäller det att ha väl uppsatta mål och vara 
tydlig, menar Danermark. Dessutom, är det så att vi, enligt Monika Hansen, bär med oss en 
kulturell yrkesidentitet som är med och påverkar i nuet. Genom att föra en diskussion kring 
samspelet mellan lärare/bibliotekarie menar Alexandersson/Limberg att man kommer ifrån 
själva rolltänkandet. I vår undersökning kan man se, och vi kunde även känna av det vid 
intervjuerna, att de bibliotekarier och lärare som idag aktivt utövar samarbete inte har så höga 
hinder mellan yrkesidentiteterna. De ser mer på samspelet som en kompletterande faktor – att 
de båda bidrar med olika saker. De verkade inte känna att någon annan tog över det de 
ville/kunde göra själva utan de sökte samarbete för att utveckla sin undervisning.  
 
En av lärarna gav uttryck för att det bland hennes kolleger fanns en grupp som aktivt ville 
samarbeta med biblioteket och en annan grupp som ville arbeta ifred och följa det Andy 
Hargreaves kallar Individualism i sin första punkt. Här arbetar läraren ensam och har endast 
lite utbyte kolleger emellan. På detta sätt har arbetet på universitetet bedrivits årtionden 
tillbaka och de som vill arbeta så här är ofta den äldre delen av lärarkollegerna, enligt denna 
lärare. De yngre verka vilja hitta former för samarbete och ser det som en fördel. Hargreaves 
skriver i sin fjärde punkt att samarbete finns då spontanitet, frivillighet och 
utvecklingsorientering är faktorer som råder bland lärarna. Vi tycker oss kunna se att de vi 
intervjuat, som idag samarbetar, är lärare som frivilligt har sökt detta och ser att det ger 
positiva resultat i deras egen undervisning. Detta stämmer även väl överens med de 
utvecklingsprocesser som Limberg & Folkesson (2006) identifierat som möjliga mellan lärare 
och bibliotekarier, alltså både den gruppen som vill utveckla ett samarbete och den gruppen 
som vill arbeta individuellt. 
 
Samtidigt finns där bland bibliotekarierna någon som tycker att de får påverka för lite av 
undervisningens planering. Detta ger dem mindre rörelsefrihet när det gäller planering och 
pedagogisk metod. Här blir det tydligt att bibliotekarien skulle vilja vara på en av de högre 
nivåerna i Kuhlthaus nivåsystem. Bibliotekarien skulle vilja vara med och planera 
undervisningen. Detta kan jämföras med Kuhlthaus nivå 4 eller 5 där bibliotekarien är med 
och hjälper studenten med dennes individuella informationssökningsprocess det vill säga att 
inte bara hjälpa studenten att söka information utan även att hjälpa studenten att tolka och gå 
vidare i processen. (Kuhlthau 1994) 
 
Samarbete handlar om att våga, tror vi. Hargreaves fångar charmen med samarbete när han 
skriver att ofta vet man inte vart man hamnar – det finns en osäker faktor gällande resultaten. 
Styrs det upp för mycket så försvinner frivilligheten och spontaniteten och därmed en av 
grundfaktorerna för samarbete. Hargreaves diskuterar enbart lärarens samarbetskultur och det 
är ju läraren som har det yttersta ansvaret för att eleverna får den grund de behöver. Detta var 
ganska påtagligt vid våra intervjuer med bibliotekarierna. Allesammans påpekade att läraren 
var den som hade ämneskunskaperna och är den som ska lotsa eleverna vidare. Biblioteket 
kommer in och hjälper till vid vissa tillfällen och måste vara mer öppna och flexibla för att ett 
samarbete ska kunna fungera tror vi. Lärarna i vår undersökning såg på bibliotekarierna som 
informationskompetenta då de hade både redskap och resurser till att göra de sökningar som 
lärarna själva inte behärskade.  
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Vilken syn har då bibliotekarierna på sig själva och sin pedagogiska roll och hur har den 
utvecklats under de senaste åren? Alla bibliotekarierna som vi intervjuat var medvetna om att 
de hade en stor pedagogisk roll i sitt arbete. De förde samtal om detta i en särskild grupp, den 
så kallade undervisningsgruppen. Där diskuterade de allt från pedagogiska spörsmål till 
innehållet i undervisningen de bedriver. De var överens om att de sista åren har en utveckling 
skett både med biblioteket och med deras sätt att undervisa. De har förändrat till exempel sin 
introduktion för alla nya elever från en två-tretimmars introduktion där de nya studenterna 
blev överösta med info till att ge dem en kort introduktion på ca en halvtimme och sedan visa 
mer när de kommer vid ett kurstillfälle. Idag är de mer medvetna om vilken roll de har och en 
av bibliotekarierna säger att de, genom att synas mer ute på högskolan, ger biblioteket ett 
ansikte. Detta gör att människor lättare kan knyta kontakt med biblioteket när där finns någon 
de känner igen. Utvecklingen som skett på högskolebiblioteket har förflyttat bibliotekarierna 
till en högre nivå i Kuhlthaus nivåsystem. Från att ha varit organisatörer som har hållit 
ordning på bibliotekets samling och gett kurser i hur biblioteket fungerar och är organiserat är 
nu bibliotekarierna mer inriktade på att ge studenterna ämnesspecifik hjälp. De är flexibla och 
ger kurser där informationssökning är ämnesknuten och kopplad till 
informationssökningsprocessen. 
 
Ytterligare en faktor som gynnar biblioteket är att bibliotekarierna är med på elevernas 
redovisning. Louise Limberg skriver om detta i boken Skolbibliotekets pedagogiska roll där 
hon pekar på att integrationen kräver samarbete mellan lärare och bibliotekarier hela vägen: 
planering, genomförande, bedömning och utvärdering av elevernas arbeten. (Limberg 2002, s. 
17f.) Detta gör att bibliotekarierna kan se vilka hinder studenterna möter på vägen och hur de 
lyckats ta sig förbi dem. Lärarna, å sin sida, ser och förstår mer vad biblioteket erbjuder deras 
studenter och kan själva få en större förståelse för informationssökning när de är med vid 
bibliotekets genomgångar.  
 
Att veta vad den andre parten gör i ett samarbete tror vi är av stor vikt. De kan båda lära av 
varandra och få större förståelse för den andres roll i samarbetet. Dessutom tror vi att läraren 
lättare kan hjälpa sina elever när de själva har satt sig in i informationssökningsprocessen och 
också bättre har förståelse för elevernas problem vid dessa uppgifter. I vår undersökning såg 
vi att bibliotekarierna ofta ”förstod” att lärarna inte hade den tiden att alltid kunna vara med 
vid bibliotekslektionerna medan bibliotekarierna har mer tid/tar sig tid att vara med vid olika 
redovisningar. Det var inget lärarna direkt kommenterade förutom att de uttryckte att det var 
positivt när bibliotekarierna var med vid redovisningstillfällen.  
 
I vårt teoriavsnitt ställde vi oss frågan om det fanns några märkbara skillnader vad det gäller 
samarbete och samarbetsformer beroende på om man har ett socialt perspektiv eller ett 
pedagogiskt perspektiv. Samarbete mellan olika grupper, såsom bibliotekarier och lärare, är 
inte så enkelt att man kan dela in det i olika former beroende på olika samarbetsperspektiv. 
Samarbete är mer komplext än så. I vår undersökning har vi sett att både det sociala och det 
pedagogiska perspektivet på samarbete är nödvändiga för att uppnå tillfredsställande resultat. 
Vi ser att organisatoriska förutsättningar såsom tid till planering, mötesplatser och 
gemensamma mål är viktiga för att samarbete ska kunna bli av. Det pedagogiska perspektivet 
på samarbete med praktiska lösningar kring undervisningen är förstås en nödvändighet när det 
handlar om undervisning. Ofta går det sociala och pedagogiska perspektivet in i varandra i 
praktiken då samarbetsparterna pratar om mål, mötesplatser, praktiskt pedagogik och tid för 
gemensam planering som grundläggande förutsättningar för ett gott samarbete. 
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6.5 Reflektioner kring metoden 
 
Vår metod har varit kvalitativa intervjuer med tematisk analys. Att intervjuerna skulle vara 
kvalitativa var givet på förhand då det var speciella erfarenheter och upplevelser kring vissa 
fenomen, i vårt fall samarbete och uppfattningar kring lärande, hos bibliotekarierna och 
lärarna som var av intresse för oss. Vi var inte intresserade av att kvantifiera observationer, 
uppfattningar eller upplevelser. 
 
Den tematiska analysen valde vi för att den metoden har ett systematiskt sätt att gå till väga 
när man ringar in olika teman ur sitt empiriska material Det är ett sätt att arbeta med ett stort 
intervjumaterial, där man utgår från hela intervjumaterialet och definierar olika teman och 
underavdelningar till en klar analys. 
 
Vi har endast intervjuat sju personer. Det fanns bara sju personer som var inblandade i det 
pedagogiska samarbetet, som vi ville undersöka. Det är kanske ett intervjumaterial i minsta 
laget för att kunna få tillfredsställande resultat att arbeta vidare med. Vi anser dock att vi har 
funnit intressanta resultat och därmed kunnat göra en tillfredsställande analys och diskussion 
av det material vi haft tillgång till. 
 
 
 

7 Slutsatser 
 
Vi har gjort en undersökning kring samarbetet mellan bibliotekarier och lärare på ett 
högskolebibliotek. Det finns inte så många undersökningar gjorda som studerar detta 
samarbete på högskolenivå. Däremot har det skrivits en hel del om samarbete mellan lärare 
och bibliotekarier på grundskole- och gymnasienivå. Vi tycker att vi genom vår undersökning 
har tillfört något nytt och ser gärna att fler arbeten i framtiden kommer att skrivas om 
samarbete mellan bibliotekarier och andra yrkesgrupper på högskolebiblioteken.  
Vårt syfte med uppsats var att genom kvalitativa intervjuer med bibliotekarier och lärare 
belysa bibliotekariens roll som pedagog, bibliotekariens yrkesidentitet samt 
samarbetet/relationen till berörda lärare. Våra frågeställningar var följande: 
 

1) Vilken syn har några bibliotekarier på pedagogik och sin möjlighet att bidra till 
lärande? 

2) Hur ser arbetsfördelningen ut mellan bibliotekarier/lärare med avseende på deras 
samarbete?  

3) På vilket sätt framträder synen på bibliotekariers pedagogiska uppgift i samtal med 
lärare och bibliotekarier? 

 
Vår önskan var inte att få några färdiga svar utan vi ville undersöka hur det kunde te sig ute i 
verkligheten på en särskild plats vid en särskild tid. Genom att intervjua ett antal lärare och 
bibliotekarie och därigenom utröna deras uppfattningar och upplevelser valde vi att använda 
oss av den kvalitativa intervjun som metod eftersom den gav oss de instrument som var 
smidigast för vårt syfte. 
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Våra viktigaste slutsatser kan vi direkt koppla till våra frågeställningar. Vad det gäller den 
första frågeställningen så är alla bibliotekarierna som vi intervjuat pedagogiskt medvetna. De 
menar att deras pedagogiska medvetenhet har ökat under de senaste åren. De är alla medvetna 
om att det är mycket viktigt hur de framför sin undervisning. De tycker att de kan bidra till 
lärande eftersom de anser att de är informationskompetenta och därmed har mycket att lära 
studenterna. För att de ska kunna förmedla sina kunskaper är det viktigt att det gör det på ett 
så pedagogiskt sätt som möjligt. Bibliotekarierna är mycket intresserade av ett pedagogiskt 
samarbete med lärarna. De tar tillvara på alla tillfällen som lärarna bjuder in till. 
Bibliotekarierna är pedagogiskt medvetna samtidigt som de själva säger att de skulle vilja 
förkovra sig mer pedagogiskt för att kunna hantera olika slags grupper och situationer som 
uppstår i undervisningstillfällen. Endast en av bibliotekarierna hade gått en pedagogisk kurs 
och denna hade då förmedlat till de övriga vad hon lärt. En av bibliotekarierna säger själv att 
hon är förvånad över att det inte gavs någon pedagogisk undervisning i utbildningen till 
bibliotekarie eftersom det fördes ständiga diskussioner kring ämnet. 
 
Vi har tidigare nämnt att tre av de fyra intervjuade bibliotekarierna har avslutat sin 
bibliotekarieutbildning för över tio år sedan. Under senare år har pedagogiska kurser införts i 
bibliotekarieutbildningen och bibliotekarierna ges möjlighet att få pedagogisk undervisning 
under utbildningen.  
 
När vi går in på andra frågeställningen - arbetsfördelningen mellan bibliotekarierna och 
lärarna – så är det olika beroende på vem man talar med och vilken samarbetsform som 
används. Oftast är det dock läraren som helt har ansvar för studenternas uppgift och läraren 
har oftast uppgiften klar när hon kommer till bibliotekarien för att diskutera undervisningens 
utformning. Bibliotekarierna får planera sin undervisning på egen hand, de bestämmer 
exempelvis vilka databaser och sökvägar som är av intresse för studenterna och som passar 
den tänkta uppgiften. Det sker dock ibland en del diskussioner mellan lärarna och 
bibliotekarierna både vad det gäller uppgiftens utformning och undervisningstillfällets 
upplägg. Här spelar de personliga kontakterna mellan bibliotekarierna och lärarna roll. Vi 
upplevde att det blir mer diskussioner kring uppgifter och undervisning ju starkare 
(personligare) kontakt bibliotekarien och läraren har. Det man kan tillägga utifrån 
bibliotekariens perspektiv är att en av dem tyckte att de måste anpassa sig för mycket till 
lärarnas undervisningsmetoder. De fick falla in i dem eftersom de ofta inte var med och 
påverkade från början. Detta kunde ge en slags känsla av underlägsenhet. Lärarna är överlag 
mer nöjda med samarbetet än bibliotekarierna. Bibliotekarierna vill gärna komma in i ett 
tidigare skede och vara med från början i planeringen. Detta sker inte alltid idag. 
Bibliotekarierna känner därför att de måste anpassa sig efter lärarna i sitt samarbete och därför 
kan inte det Danermark kalla samverkan helt och fullt uppnås.  
 
I vår undersökning har vi sett flera goda exempel på samarbete. Bibliotekarien och läraren tar 
båda ansvar och initiativ för att samarbete ska ske men vi fick en uppfattning att 
bibliotekarierna blivit mer aktiva på senare år och försökt att hitta olika former för samarbete 
med lärarna. Vi har konstaterat att samarbete tar tid. Genom att lärarna och bibliotekarierna på 
högskolan har fått fler mötesplatser för samverkan genom exempelvis bibliotekets 
referensgrupp har detta bidragit till att ett nytt gränsöverskridande samarbete har påbörjats. 
Här har ledningen för högskolan tagit sitt ansvar och underlättat för samverkan mellan lärare 
och bibliotekarier genom att bilda olika kontaktnät såsom grundutbildningsnämnd, 
forskarutbildningsnämnd samt bibliotekets egen referensgrupp där lärarna också är 
representerade. Att god samverkan kräver klara mål, har vi konstaterat. Genom de fortlöpande 
diskussioner som förs i olika grupper på högskolan är de på god väg. 



 59 

 
Närmar vi oss så den tredje frågeställningen kan vi konstatera att bibliotekarierna känner sig 
alla informationskompetenta. Det är även vad lärarna tycker att de är. Vissa 
informationssökningsmoment skulle inte kunna genomföras om inte lärarna hade ett 
samarbete med bibliotekarierna. De flesta bibliotekarier skulle dock vilja vara med och 
påverka den pedagogiska planeringen tidigare i processen. De skulle alltså vilja ha ett starkare 
pedagogiskt samarbete med lärarna. Bibliotekarierna är medvetna om att i deras yrke även 
finns en viktig pedagogisk roll. Sammanfattningsvis kan vi säga att synen på bibliotekariernas 
yrkesidentitet är odelat positiv. Lärarna uppskattar bibliotekarierna för det arbetet de gör och 
verkar inte känna något hot att bibliotekarierna ska ”ta över” eller ”klampa in på deras 
område”. Däremot kan det finnas lärare som känner så här men de har då valt att inte 
samarbeta med biblioteket. Det som framkommit som kritik från lärarhåll är att 
bibliotekarierna vid vissa undervisningstillfällen kunde bjuda på sig själva lite mer och våga 
vara mer spontana.  
 
Vi kan konstatera att samverkan har mjukat upp arbetsfördelningen mellan lärare och 
bibliotekarier. Bibliotekarierna har blivit mer medvetna om sin pedagogiska roll och 
vinnlägger sig om att synas mer i olika sammanhang på högskolan. Vi upplevde under våra 
intervjuer att bibliotekarierna själva känner av att en stor förändring har skett de senaste åren 
och att flertalet av dem är positiva till detta. De känner själva att de hade fått ett bättre grepp 
om undervisningen och tycker att det är roligt. Förut har de gått i gamla hjulspår och 
presenterat katalogen och databaserna och sedan var det upp till studenterna själva att söka sig 
till biblioteket. Nu har ett samarbete mellan bibliotekarierna och lärarna tagit form och blivit 
givande eftersom bibliotekarierna mer aktivt sökt samarbete. Detta har genererat i en större 
arbetsglädje och att bibliotekarierna syns mer på högskoleområdet vilket i sin tur påverkar 
deras självuppfattning. De känner sig mer behövda nu och har vidgat sitt kontaktnät, 
fortfarande fanns det dock mer kvar att göra. 
 
 
 

7.1 Förslag på vidare forskning 
 
Vi har lagt tyngdpunkten i vår undersökning på hur lärare och bibliotekarier samarbetar på ett 
högskolebibliotek. Hur sker samarbetet? Vilket pedagogiskt perspektiv har bibliotekarierna? 
Vilken bild av bibliotekariernas pedagogiska roll framträder? Detta är frågor som vi har ställt 
i denna undersökning. 
 
Det som skulle vara en naturlig fortsättning på vårt arbete är att undersöka hur studenterna 
erfar ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare. Märker de av samarbetet? Hur? Ger det 
något mervärde för studenterna? Undervisar bibliotekarier och lärare på olika sätt? Vad har 
studenterna för tankar kring undervisning i informationskompetens?  
 
Vi har endast intervjuat lärare som har ett pågående samarbete med biblioteket. En annan 
vinkling hade varit att hitta lärare som aldrig använder bibliotekarierna och biblioteket i sina 
kurser. Hur tänker de lärarna? Varför finns det inte utrymme för ett samarbete med biblioteket 
i deras kurser? Finns det kurser/ämnen där bibliotekssamarbete passar in bättre? Varför är det 
så? 
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8 Sammanfattning 
 
I vår uppsats har vi studerat hur högskolebibliotekarien kan fungera som en pedagogisk 
resurs. I första kapitlet inleder vi med att kort redovisa för den utveckling som har skett vid 
högskolebiblioteken under de senaste decennierna. Det har skett en kraftig ökning av antalet 
högskolor i Sverige och många befintliga universitet och högskolor har också utlokaliserat 
kurser och utbildningar till mindre orter. Hela samhället har genomgått en stor förändring i 
och med Internets genombrott, detta har även avspeglats på högskolan. Studenter har nu 
möjlighet att studera hemifrån och det finns många distansstudenter i Sverige idag. 
Studietekniken och studiemiljöerna på universiteten och högskolorna har också förändrats 
bland annat används det problembaserade lärandet i större utsträckning än förut.   
 
Under de senaste åren har samarbete och vikten av samarbete mellan bibliotekarier och lärare 
alltmer kommit att uppmärksammas och debatteras. Informationssökning är en viktig del av 
undervisningen och då kommer samarbetet mellan bibliotekarier och lärare i fokus.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bibliotekarier och lärare vid en högskola uppfattar 
bibliotekariens pedagogiska identitet och hur deras samarbete kring pedagogiska uppgifter 
upplevs. 
 
Detta syfte vill vi uppnå genom följande frågeställningar: 
1. Vilken syn har några bibliotekarier på pedagogik och sin möjlighet att bidra till lärande? 
2. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan bibliotekarier/lärare med avseende på deras   
samarbete?   
3. På vilket sätt framträder synen på bibliotekariers pedagogiska uppgift i samtal med lärare 
och bibliotekarier? 
 
I kapitel två går vi igenom, för uppsatsen, intressant tidigare forskning och litteratur. Vi 
inleder med litteratur om högskolebibliotekens och högskolebibliotekariens nya roller, 
därefter skriver vi om bibliotekariens yrkesroll och yrkesidentitet och också om hur 
bibliotekarier uppfattar sin yrkesidentitet. Stycket 2.2.2 handlar om vilken som är 
bibliotekariens pedagogiska roll. Efter detta följer några stycken om samarbete och 
samverkan mellan bibliotekarier och lärare. Behövs verkligen samarbete mellan bibliotekarier 
och lärare? Vi skriver om vilka faktorer som påverkar samarbetet och vilka förutsättningar 
som finns för samarbete. Vi skriver också om bibliotekarien som en pedagogisk resursperson.  
 
Kapitel tre handlar om högskolebiblioteket där vi gjorde vår undersökning. Högskolan är en 
mindre högskola men är en del av en landsomfattande universitetsorganisation med ca 3500 
högskolestudenter. Samtliga institutioner på högskolan har en kontaktbibliotekarie som 
återkommande har och tar kontakt med den institution som bibliotekarien ansvarar för. Alla 
studenter får en biblioteksintroduktion och en kurs i informationssökning i 
högskolebibliotekets katalog när studierna på högskolan påbörjas. Biblioteket är 
representerade i följande råd och nämnder på högskolan: Ortsråd, Grundutbildningsnämnd 
och Forskarutbildningsnämnd.  
 
En referensgrupp med biblioteket som bas bildades 2003. I denna grupp finns 
bibliotekschefen, några bibliotekarier och en representant/koordinator från varje program 
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med. Gruppen träffas regelbundet i syfte att föra biblioteket närmare utbildningsprogrammen, 
lärarna och studenterna. 
 
Vår teori och vår metod går vi igenom i kapitel fyra. Eftersom vi vill undersöka samarbete har 
vi valt att som teori använda två texter som båda behandlar detta. Den första är Berth 
Danermarks forskning om samverkan. (Danermark 2003) och den andra är Louise Limbergs 
och Lena Folkessons forskning om samarbete mellan lärare och bibliotekarier. (Limberg & 
Folkesson 2006) Vi ser dessa båda texter som komplement till varandra. Danermarks text 
behandlar samverkan mer på det organisatoriska planet medan Limberg/Folkesson ser det 
utifrån pedagogiska spörsmål. 
 
Vi har valt att arbeta enligt en kvalitativ metod. Som empirisk grund gör vi intervjuer. Vi har 
intervjuat sju personer, tre lärare och fyra bibliotekarier. Alla har haft ett samarbete kring 
undervisning och studenter. Samtliga intervjuer spelades in på band och skrevs ordagrant ut 
efteråt. Som stöd vid intervjutillfället hade vi en intervjumanual. Vi var båda två med vid 
samtliga intervjuer.  
 
Kapitel fem inleder vi med att reda ut analysens steg. Vi valde att redovisa våra resultat 
tematiskt. Inledningsvis läste vi igenom intervjuutskrifterna noggrant. Vi ringade in olika 
områden som vi ville lyfta fram och grupperade meningar och stycken, från intervjuerna, till 
olika temaområden. Detta analysarbete, där vi grupperade och ringade in olika temaområden, 
förändrades till en början. Slutligen hade vi fyra centrala områden i vår analysmall. Dessa är: 
 
1. Faktorer som påverkar samarbetet. 
2. Lärares och bibliotekariers samarbete. 
3. Lärande och pedagogisk medvetenhet. 
4. Bibliotekariens pedagogiska roll 
 
Våra intervjuer redovisades tematiskt enligt ovanstående områden. Vi avslutar kapitel fem 
med en resultatsammanfattning där vi kommer fram till följande:  
 

• Lärarna tycker att samarbetet med bibliotekarierna är mycket viktigt. Lärarna anser 
också att bibliotekarierna har en större informationskompetens än de själva har. De 
tycker också att lärarna och bibliotekarierna kompletterar varandra.  

 
• Bibliotekarierna tar idag en mer aktiv roll för att få igång ett samarbete och de ser idag 

tydligare sin pedagogiska roll. 
 

• Både lärare och bibliotekarier önskar att det funnits mer tid för planering och 
samarbete. Deras erfarenheter visar att det tar tid att bygga upp ett samarbete. 

 
• En del bibliotekarier skulle vilja komma in tidigare i lärarnas planering. De tror att 

samarbetet skulle bli bättre och mer fruktbart om bibliotekarierna träffade lärarna 
tidigare under planeringsstadiet.  

 
• Alla bibliotekarierna anser att samarbetet med lärarna bör vara knutet till ett ämne.  
 

Sammanfattningsvis är alla intervjuade överlag positiva till samarbete och känner att de är på 
rätt väg. Samarbetet har varit utvecklande för både lärare och bibliotekarier. 
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I kapitel 6 diskuterar vi våra resultat under rubrikerna: Faktorer som påverkar samarbetet, 
Lärares och bibliotekariers samarbete, Lärande och pedagogisk medvetenhet och 
Bibliotekariens pedagogiska roll. I stycke 6.5 reflekterar vi kring vår metod. Vi tycker att en 
tematisk analys passade bra till vårt intervjumaterial. Det är ett sätt att arbeta med ett stort 
intervjumaterial, där man utgår från hela intervjumaterialet och definierar olika teman och 
underavdelningar till en klar analys.  
 
Kapitel sju innehåller uppsatsens slutsatser. Våra främsta slutsatser är att alla bibliotekarierna 
som vi intervjuat är pedagogiskt medvetna. De menar att deras pedagogiska medvetenhet har 
ökat under de senaste åren. Bibliotekarierna säger sig vara mycket intresserade av ett 
pedagogiskt samarbete med lärarna och menar att de tar vara på alla tillfällen som lärarna 
bjuder in till. Bibliotekarierna är pedagogiskt medvetna samtidigt som de själva säger att de 
skulle vilja förkovra sig mer pedagogiskt för att kunna hantera olika slags grupper och 
situationer. 
 
Arbetsfördelningen mellan bibliotekarierna och lärarna är olika beroende på vem man talar 
med och vilken samarbetsform som används. Det är dock oftast läraren som helt har ansvar 
för studenternas uppgift. Ibland försiggår en del diskussioner mellan lärarna och 
bibliotekarierna både vad det gäller uppgiftens utformning och undervisningstillfällets 
upplägg. Här spelar de personliga kontakterna mellan bibliotekarierna och lärarna roll. Vi 
upplevde att det blir mer diskussioner kring uppgifter och undervisning ju starkare 
(personligare) kontakt bibliotekarien och läraren har. I undersökningen har vi sett flera goda 
exempel på samarbete. Bibliotekarien och läraren tar båda ansvar och initiativ för att 
samarbete ska ske men vi fick en uppfattning att bibliotekarierna blivit mer aktivt på senare år 
och försökt att hitta olika former för samarbete med lärarna.  
 
 Lärarna tycker att de får god hjälp av bibliotekarierna. Vissa informationssökningsmoment 
skulle inte kunna genomföras om inte lärarna hade ett samarbete med bibliotekarierna. De 
flesta bibliotekarier skulle dock vilja vara med och påverka den pedagogiska planeringen 
tidigare i processen. De skulle alltså vilja ha ett starkare pedagogiskt samarbete med lärarna. I 
kapitel sju ger vi också förslag på vidare forskning. En naturlig fortsättning på vårt arbete är 
att undersöka hur studenterna erfar ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare. Märker de 
av samarbetet? Hur? Ger det något mervärde för studenterna? Undervisar bibliotekarier och 
lärare på olika sätt? Vad har studenterna för tankar kring undervisning i 
informationskompetens?  
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Bilagor 
 
Frågor till bibliotekarierna 
 

1. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  
 
2. Hur länge har du arbetat på högskolans bibliotek? 

 
3. Var utbildade du dig? 
 
4. När skedde detta? 

 
5. Hur uppfattar du som bibliotekarie din roll som pedagog/lärare? 

 
6. Berätta om olika tillfällen då du tycker att du utför ett 

pedagogiskt arbete? 
 

7. Har du någon formell pedagogisk utbildning? Om Nej: Har du 
känt behov av någon? I vilka situationer? Om Ja: Vilken? 

 
8. Hur tycker du att bra användarundervisning är? 

 
9. Hur tror du att studenter lär sig att söka information?? 
10. Hur tror du att studenter lär sig att värdera och använda 

information? 
 
11. Vad tycker du är viktigt i studenters sätt att lära? 

 
12. På vilket sätt tycker du att det är viktigt att samarbeta med 

lärarna? 
 

13. Hur sker samarbetet med lärarna? 
 

14. Vad gör du för att samarbetet med lärarna ska komma igång och 
fungera? 

 
15. Hur fördelar ni arbetet mellan bibliotekarier och lärare vid 

planering inför ett undervisningstillfälle? 
 

16. Gör du som bibliotekarie något för att få till stånd samarbete 
med andra lärare/andra kurser? Om Nej: Gör biblioteket något? 

 
17. Vilka mål har biblioteket med användarundervisningen? 

 
18. Hur aktivt arbetar biblioteket för att nå fler studenter till sin 

användarundervisning? 
 

19. Är det något du själv vill kommentera eller lägga till? 
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Frågor till lärare: 
 

1. Hur länge har du undervisat högskolestudenter? 
 
2. Hur länge har du arbetat på högskolan? 

 
3. Vilken utbildning har du? 

 
4. Var och när utbildade du dig? 

 
5. Har du någon formell pedagogisk utbildning? Om Nej: Har du känt behov av någon? 

Om Ja: Vilken? 
 

6. Ingår det moment av informationssökning i dina kurser? 
 

7. När började du arbeta med informationssökningsmoment? Varför? 
 

8. Hur tror du att studenter lär sig att söka information? 
 

9. Hur tror du att studenter lär sig att värdera och använda information? 
 

10. Vad tycker du är viktigt i studenters sätt att lära? 
 

11. På vilket sätt tycker du det är viktigt att samarbeta med biblioteket/bibliotekarierna? 
 

12. Hur sker samarbetet? 
 

13. Vad gör du som lärare för att samarbetet ska påbörjas och fungera? 
 

14. Hur fördelar ni arbetet mellan lärare och bibliotekarier vid planering inför ett 
undervisningstillfälle? 

 
15. Vilken roll spelar biblioteket/bibliotekarierna för din undervisning? 

 
16. Är det något du själv vill kommentera eller lägga till? 

 
 
 




