
 

Sociologiska institutionen 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, 15 hp 

Ht 2013 

Handledare: Ingrid Schild 

 

 

Bibliotekarien i skolan 

En studie av kompetens och samarbete vid tre bibliotek 
på svenska gymnasieskolor 

Johan Granberg 
Roger Leissner 

  



2 
 

Abstrakt 

Denna uppsats handlar om skolbibliotekariens roll i skolans verksamhet och deras samarbete 

med lärarkåren. Syftet med studien var dels att ta reda på vilka kompetenser 

skolbibliotekarierna anser är centrala för arbetet och dels hur de såg på sitt eventuella 

samarbete med lärarna på skolan. Arbetet har avgränsats till bibliotekariernas perspektiv på 

rollen och relationen. Dessa frågor besvarades med hjälp av semistrukturerade, kvalitativa 

intervjuer med respondenter från tre gymnasieskolbibliotek. För att skapa en teoretisk grund 

gås också kompetensbegreppet som sådant igenom samt tidigare studier rörande samarbetet 

mellan de två yrkesgrupperna. Genom dessa tidigare studier och det empiriska arbetet trädde 

en bild fram av ett problematiskt förhållande, präglat av en asymmetrisk maktrelation som 

bland annat bygger på bristfällig kommunikation och förståelse för respektive yrkesroller 

samt åtskillnaden mellan den pedagogiska kärnverksamheten och biblioteket som visserligen 

finns på skolan men ändå ligger utanför denna.  
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 1. Inledning 

Skolbiblioteksfrågan har på senare år kommit att bli ett livligt omdebatterat ämne. 

Litteraturutredningen som presenterades 2012 visade att läsförståelsen bland unga har minskat 

drastiskt och att krisåtgärder måste tas för att stärka kunskaper och bygga upp en läslust. En 

av de föreslagna åtgärder i utredningen man trycker särskilt hårt på är införandet av regler 

som tydliggör att samtliga elever skall ha tillgång till skolbibliotekarier (och därigenom 

naturligtvis också skolbibliotek.) Detta tillsammans med införlivandet av skolbibliotek i den 

nya skollagen målar upp en tydlig bild av skolbiblioteken och dess personal som en viktig 

pedagogisk resurs, vilken för väldigt många elever i dagens svenska skolor är otillgänglig. 

 

Debatten om skolbiblioteken väckte hos oss ett intresse för skolbibliotekariernas perspektiv på 

sin yrkesroll och deras situation på skolorna. Vi ville undersöka vad de faktiskt anser att de 

tillför och hur de ser på samvaron med den andra stora yrkesgruppen på skolorna – läraren. 

Istället för att bara förhålla oss till det offentliga samtalet som förs om skolbibliotekarien ville 

vi tala med skolbibliotekarien. Med andra ord ville vi studera vilka kompetenser 

skolbibliotekarierna använder sig av i sitt arbete och hur deras samarbete med lärarna ser ut, 

samt hur dessa två koncept hänger ihop. Kompetens och samarbete är alltså de centrala 

begreppen i uppsatsen. Vår tanke var att de här två koncepten sammanfattar och beskriver på 

ett tydligt och intressant sätt vad skolbiblioteket och skolbibliotekarierna tillför till skolans 

pedagogiska verksamhet. 

1.1 Syfte 

Vårt syfte består därmed av två centrala teoretiska delar, varav den första fokuserar på 

skolbibliotekarien och vilken kompetens som behövs för arbetet. För att kunna undersöka 

detta på ett meningsfullt sätt måste vi först och främst hitta en fungerande definition av 

kompetensbegreppet som bygger på en vetenskaplig grund, istället för att bara utgå ifrån 

någon slags allmän förståelse för termen. Vi anser att begreppet kompetens är mer 

komplicerat än det vid första anblicken kan verka. 

 

Den andra delen av vår teoretiska studie handlar om samarbete mellan personal på 

skolbibliotek och lärare. Detta vill vi skapa en grundläggande förståelse för utifrån vad som 

tidigare skrivits innan vi går vidare till fältarbete. 
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Den definition av kompetens, och vår syn på samarbetet, som vi kommer fram till och 

sedermera applicerar på skolbibliotekariens roll vill vi sedan använda för att undersöka 

verksamheten vid tre skolbibliotek på gymnasieskolor. Sammanfattningsvis bygger vårt syfte 

alltså å ena sidan till stor del på att definiera vilka kompetenser personalen ute på 

skolbiblioteken anser är centrala för arbetet. Å andra sidan vill vi ägna minst lika mycket tid 

till att studera och undersöka samarbetet mellan bibliotekspersonal och lärare samt vilka 

faktorer som påverkar det. 

 

1.2 Frågeställning 

Utifrån detta syfte har vi identifierat två centrala frågeställningar. Den första frågan genererar 

också ett par för svaret relevanta, angränsande följdfrågor. 

 

 Hur ser det eventuella samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare ut, enligt 

skolbibliotekariernas perspektiv? 

o Vad genererar det eventuella samarbetet? 

o Vad blir resultatet av ett uteblivet samarbete? 

 Vilka kompetenser anser skolbibliotekarierna är centrala för arbete på ett 

skolbibliotek? 
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2. Metod 

Det första steget i vårt tänkta arbete var att hitta en utgångspunkt i den tidigare forskning som 

gjorts och den litteratur som finns att tillgå för att reda ut begrepp och skapa en faktamässig 

grund att stå på. Till att börja med ville vi lägga grunden med hjälp av perspektiv ifrån 

styrdokument i form av lagar och förordningar samt andra utomstående texter såsom 

UNESCO:s folk- och skolbiblioteksmanifest. Efter detta vill vi formulera en slags 

grundläggande definition av skolbiblioteket som företeelse; vad det är, vad det kan vara och 

vad som har sagts om det tidigare. 

 

För att inleda vår teoretiska genomgång vill vi studera kompetensbegreppet i allmänhet, i och 

med att detta är grundläggande för att kunna applicera det på skolbiblioteket och 

professionen. Vi tänker också naturligtvis undersöka eventuella texter där det appliceras på 

skolbibliotekarien och beskriver dennes roll i något avseende. I litteraturgenomgången ingår 

också en mer allmän utblick över texter som behandlar skolbibliotek och deras behov för att 

bredda vår utgångspunkt något och ge bättre insyn i frågan. 

 

För att skapa en faktamässig grund vid undersökningen av samarbetet mellan skolbibliotekets 

personal och lärarkåren vill vi först och främst gå igenom texter som beskriver detta 

samarbete i syfte att utröna vilka intressanta faktorer som påverkar denna verksamhet och 

vilka delar den utgörs av. Vi vill också undersöka skolledningens roll i detta samarbeta, då vi 

tror att deras attityd och beteende kan vara avgörande för hur det ser ut på en given 

arbetsplats. 

 

Med detta som grund går vi sedan vidare till våra unika data, vilket utgörs av kvalitativa 

intervjuer på tre kommunala skolbibliotek vid gymnasieskolor i en mellanstor svensk stad. 

Här tänker vi både undersöka bibliotekspersonalens syn på kompetenser utifrån vår definition 

samt hur samarbetet fungerar på deras skola och hur detta ser ut i förhållande till den bild som 

presenteras i litteraturen. Vi hoppas att resultatet av vår studie skall kunna belysa aspekter 

som behöver lyftas fram och diskuteras, särskilt i förhållande till hur samarbetet ser ut. Vi tror 

att det finns kompetenser som inte utnyttjas till fullo, och att skolverksamheten i allmänhet 

skulle gynnas av ett öppet och aktivt samtal kring detta. 
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2.1 Urval 

Urvalet av respondenter bygger på att undersöka och presentera bibliotekspersonalens 

perspektiv på de frågor vi intresserar oss för. I inledningsskedet fanns också en tanke om att 

även lyfta fram lärarnas perspektiv, men av olika skäl föll detta bort under arbetets gång. För 

det första upplevde vi att lärarkåren generellt befann sig i en fas av terminen där stor tidsbrist 

rådde i allmänhet med betygssättning, prov och avslutningar varför det var svårt att få tag på 

villiga respondenter. För det andra ville vi skapa en bredd i materialet genom att studera de tre 

största gymnasieskolorna i kommunen, för att kunna gå in på djupet och skapa oss en 

mångfacetterad förståelse för biblioteken och dess personals förutsättningar valde vi att 

fokusera på den ena professionens perspektiv. Lärarnas perspektiv är inte ointressant, och 

skulle absolut kunna ligga i fokus för framtida studier, men denna avgränsning ger oss 

möjligheten att skapa en närmare förståelse och större underlag för diskussion om 

skolbibliotekens situation. 

 

Vi valde att fokusera på gymnasieskolor dels med anledning av storleken på skolorna. I och 

med att gymnasieskolor ofta samlar en större grupp elever än grundskolor trodde vi att 

möjligheten att hitta respondenter skulle vara större, men vi var också intresserade av 

gymnasiebibliotekens speciella uppgifter i och med att utbildningarna i någon mån har ett mer 

akademiskt och vetenskapligt innehåll. Vi trodde alltså att arbetsuppgifterna på biblioteket vid 

en gymnasieskola i många fall har ett annat innehåll och kräver andra kompetenser än på en 

skola med yngre elever. I och med att gymnasieskolorna är större hade vi en teori om att 

samarbetet med lärarna också borde vara det. En större arbetsplats kräver helt enkelt mer 

koordinering för att fungera. Med detta tankesätt i bakgrunden valde vi också att koncentrera 

oss på de tre största gymnasieskolorna i kommunen.  

 

Genom att studien täcker de tre största skolorna i kommunen finns också ett underlag för att 

göra jämförelser och notera mönster, samt att dra vissa slutsatser om skolbibliotekens existens 

i stort. Både när det gäller kompetenser, önskade eller existerande, och samarbetet mellan 

bibliotekspersonal och lärarkår. 
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2.2 Datainsamling 

Vi har intervjuat bibliotekspersonal på tre kommunala gymnasieskolor i en mellanstor svensk 

kommun. Där möjligheten fanns genomfördes intervjuer i grupp i syfte att facilitera samtal 

och få en känsla för samspelet, vi tänkte också att det skulle underlätta för respondenterna att, 

så att säga, hitta svaren. Två av intervjuerna blev i slutändan gruppintervjuer, medan den 

tredje och sista utfördes med en enskild respondent. Vår teori visade sig stämma ganska väl, 

då gruppintervjuerna generellt präglades av ett betydligt högre tempo och flöt på utan några 

längre tankepauser i samtalet. Påfallande ofta var respondenterna vid gruppsamtalen överens 

om svaren, men vid enstaka tillfällen uppstod diskussioner som också blev intressanta i det att 

man fick ta del av olika synsätt kring en enskild fråga, något som så klart inte hade uppstått 

vid en intervju med en enskild respondent. Å andra sidan kan det faktum att respondenterna 

var så rörande överens bero på det ganska vanliga fenomenet att en deltagare i ett samtal 

dominerar rummet och drar med sig övriga i sin argumentation. Detta var något vi hade i 

åtanke vid genomförandet av intervjuerna och försökte undvika i den mån det var möjligt. 

 

Inledningsvis övervägde vi att genomföra en kvantitativ studie med ett betydligt större antal 

respondenter. I den versionen skulle frågorna ha handlat om huruvida bibliotek fanns på 

skolan, om de var bemannade och vilka utbildningar personalen hade. Men ganska snart insåg 

vi att den metoden inte passade vårt syfte då vi ville gräva djupare i kompetensbegreppets 

många aspekter snarare än att fästa oss vid ett ytligt utbildningsplan, som skulle ha blivit 

resultatet av en sådan enkät. Den kvantitativa studien skulle ha utgått ifrån en förutfattad 

mening om kompetensbegreppets innebörd, medan våra kvalitativa intervjuer låter oss ta del 

av respondenternas egna idéer om begreppet. Vi ville också ha möjlighet att studera nyanser 

och utforska bibliotekariernas individuella perspektiv genom följdfrågor och personlig 

kontakt. I den tidigare, kvantitativa formen fanns inte heller begreppet samarbete med i 

undersökningen. Det tillkom när vi insåg att samarbete är en grundläggande förutsättning för 

att kompetenserna skall användas fullt ut och ger skolbiblioteket möjligheten att uppfylla sin 

potential. Med andra ord driver vi tesen att kompetens och samarbete är intimt förknippade, 

man måste ha kompetenser för att samarbeta och man måste samarbeta för att fullt ut dra nytta 

av kompetenser. 

 

Vi anser att vårt val av metod har uppnått överraskande goda resultat sett till våra intressen 

och frågeställningar. Genom att behålla öppenheten i våra frågeformuleringar och 

samtalsformen i allmänhet har vi kunnat ta del av bredden i respondenternas definitioner av 
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kompetensbegreppet och deras syn på både viktiga kompetenser och hur samarbete med 

lärarna fungerar. I det senare fallet blev resultatet särskilt varierande, då samarbetsformerna 

skiljer sig avsevärt mellan skolorna. 

2.3 Vetenskaplig etik 

Då vi inte bedömer intervjumaterialet som etiskt känsligt i något avseende har vi försökt att 

hitta en balans i presentationen där vi kan delge så många intressanta detaljer som möjligt 

utan att direkt identifiera respondenterna. Anonymitet är så klart viktigt, men vi vill inte 

riskera att avindividualisera datan och göra den alltför trubbig genom att sudda ut särskilda 

förhållanden. En aspekt av denna balansgång är att vi valde att inte namnge skolorna men i 

stora drag presentera storleken sett till antal elever och bibliotekarier. Respondenterna har 

informerats om att de kommer att vara anonyma i texten, men också att vi inte kan garantera 

att en person som verkligen vill ta reda på vilka de är inte kommer att kunna göra det med lite 

detektivarbete. Vi informerade också om studiens syfte och hur deras specifika bidrag skulle 

komma att användas.  

 

Vi tryckte också på vår flexibilitet i intervjusituationerna och att respondenterna själva hade 

rätten att bestämma om och hur länge de skulle delta. Vårt inledande förslag var att 

intervjuerna skulle ta runt en timme, vilket också blev fallet för alla tre. Respondenterna 

erbjöds också att få ett exemplar av uppsatsen skickat till sig i slutskedet, vilket de visade 

intresse för. Vi förklarade också i samband med detta var uppsatsen kommer att publiceras 

samt finnas tillgänglig i framtiden. 

 

Ett sista etiskt spörsmål vi vill lyfta fram är att de bilder av modeller vi använder i 

teorikapitlet har vi också erhållit tillstånd att publicera ifrån upphovsmännen.  
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3. Bakgrund 

Det finns många texter ifrån diverse upphovsmän som avhandlar skolbibliotek och vad det bör 

vara, vilket både är ett resultat av och bränsle till den livliga debatt som förts på senare tid. En 

anledning till att så mycket skrivs och diskuteras nu kan vara att så lite har bestämts och 

fastslagits tidigare kring vad skolbibliotek faktiskt är och skall innehålla. Detta kapitel 

kommer att gå igenom de texter vi uppfattar som centrala för debatten. Dessa texter vill vi 

undersöka i ljuset av våra två huvudsakliga fokus, kompetens och samarbete, för att utröna i 

vilken mån dessa viktiga koncept har diskuterats. 

 

3.1 Styrdokument 

Det finns ett antal dokument som kan anses grundläggande vid en undersökning av någon 

aspekt som rör skolbibliotekens situation. För att effektivt kunna diskutera skolbiblioteken 

och deras verksamhet måste man ha någon officiell beskrivning av förväntningar på eller 

rekommendationer för skolbiblioteken att förhålla sig till. Skollagen utgör en juridisk bas för 

verksamheten, då skolbiblioteken numera innefattas i dess stadgar. UNESCO:s 

skolbiblioteksmanifest presenterar å sin sida en slags vision för hur det borde fungera och 

vilka värderingar som bör ligga till grund för verksamheten. Den ämnar ställa upp ett antal 

gemensamma kriterier för god verksamhet utifrån en internationell samsyn. Trots de skiftande 

förutsättningar som existerar i olika länder är tanken att denna text skall kunna användas som 

en sorts checklista av de skolor som vill utveckla sitt skolbibliotek. I och med att 

utbildningsdepartementet i Sverige har publicerat både folk- och skolbiblioteksmanifestet har 

också den svenska regeringen indirekt uttryckt sitt stöd för projektet och för UNESCO:s 

idéer.
1
 Läroplanen Gy 2011 är relevant helt enkelt därför att den formulerar de målsättningar 

som all gymnasial verksamhet skall utgå ifrån och sträva efter. 

 

Det som direkt rör skolbibliotek i läroplanen är inte särskilt omfattande, men den uttrycker i 

varje fall behovet av dels kunskaper kring dess användare hos eleverna, samt dess faktiska 

existens på skolan. I kapitlet ”Övergripande mål” under rubriken ”kunskaper” står att eleven 

skall kunna ” använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

                                                           
1
 Barbro Thomas, Alla Elever Ska Ha Tillgång Till Ett Skolbibliotek, (Stockholm: Svensk biblioteksförening, 2013). 
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kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”
2
 Under rubriken ”rektorns ansvar” 

uttrycker man också att det åligger skolledningen att tillhandahålla vissa verktyg på följande 

vis: ”utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en 

tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel”.
3
 

 

I den nya skollagen, som började tillämpas den första juli 2011, har man lagt till en 

bestämmelse om skolbibliotek (andra kapitlet, 36:e paragrafen) som uttrycker att alla elever i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek.
4
 En viktig förändring i och med denna 

nya skollag är att bestämmelserna också innefattar alla friskolor. Lagen innehåller också 

formuleringen ” För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 

syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.”
5
 Allt detta har lett till en diskussion om vad 

som faktiskt utgör ett skolbibliotek, i och med att lagtexten är något öppen för tolkning sett till 

innehållet.  

 

Skolverket har utvecklat en definition, som också Svensk biblioteksförening rekommenderade 

skulle tas med i själva lagtexten, vilken är följande: ”en gemensam resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent 

personal.”
6
 Här framgår tydligt att personalen, och den kompetens de besitter, är en vital del i 

skolbiblioteksverksamheten – vilket inte lyfts fram på samma sätt i formuleringen av lagen. I 

och med att lagen överhuvudtaget inte lyfter fram bemanning av skolbiblioteken kan den 

heller inte diskutera personalens kompetens i något avseende. Med andra ord finns en viss 

osäkerhet kring vilka kompetenser som behöver finnas, och vad man skulle kunna få ut av 

dessa, vilket delvis ligger till grund för den här studien. Även den andra bärande aspekten av 

vår studie, samarbetet mellan personal på skolbibliotek och lärare, tar avstamp i denna 

osäkerhet. 

 

I och med att skolbiblioteken och deras innehåll är ett omdebatterat ämne, där en viss 

osäkerhet råder kring vad det faktiskt skall vara och biblioteken existerar i många olika 

                                                           
2
 Gy 2011, hämtad 2013-11-27 från http://www.skolverket.se  

3
 Gy 2011, 15. 

4
 Skollagen (2010:800) 

5
 Ibid. 

6
 Thomas, 33 

http://www.skolverket.se/
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former beroende på de individuella skolornas förutsättningar och ambitioner, är det viktigt att 

undersöka vilka formuleringar som finns att luta sig emot eller ta avstamp ifrån i 

diskussionen. Det kanske viktigaste exemplet på en sådan formulering, som har haft störst 

internationell genomslagskraft, är UNESCO:s skolbiblioteksmanifest. UNESCO är FN:s 

organ för samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. 

Det bildades 1945 för att ”arbeta för fred och säkerhet”
7
 då man inte ansåg att politiska och 

ekonomiska avtal räckte för att skapa en varaktig fred. Här trycker man klart och tydligt på 

vikten av fackutbildade skolbibliotekarier, även om rollen hos skolbibliotekets personal kan 

variera något beroende på lokala förutsättningar, och att det rätta kompetenserna finns för att 

kunna samverka effektivt med skolan i övrigt. Just samarbetet framkommer vid ett flertal 

tillfällen i texten och en tydlig bild målas upp av att skolbibliotekets potential till stor del 

bygger på ett fungerande samarbete med lärare och skolledning. Under rubriken ”Ledning och 

förvaltning” står att en effektiv och åskådlig verksamhet förutsätter följande punkter:  

 

 • Att tydliga mål, prioriteringar och verksamhetsområden för skolbiblioteket  

anges i anslutning till läroplanerna, 

• Att skolbiblioteket organiseras och drivs professionellt, 

• Att skolbiblioteket är öppet för hela skolsamhället och att det är en del av det  

omgivande samhället, 

• Att samarbete med skola, föräldrar, andra bibliotek samt med lokalsamhället  

uppmuntras.
8
 

  

Dessa punkter ringar in ett antal centrala aspekter av UNESCO:s syn på skolbibliotekets 

funktion. Både den första och den sista punkten hänvisar till att uppmuntra samarbetet mellan 

bibliotekarien och lärarna och trycker på vikten av detta samarbete för att skolbiblioteket som 

resurs skall uppnå sin fulla potential. Det faktum att man trycker på att skolbiblioteket skall 

drivas och organiseras professionellt tyder på att man anser kompetent och utbildad personal 

som en avgörande faktor för att bedriva verksamheten. I likhet med skolverket vill man 

poängtera vikten av kvalificerad bemanning, något som alltså inte togs med i den svenska 

lagtexten. 

 

                                                           
7
 UNESCO:s webbplats, hämtat 2013-11-28 från http://www.unesco.se/ 

8
 Svenska Unescorådet, Unesco:s folk- och skolbiblioteksmanifest (Stockholm: Svenska unescorådet, 2000). 

http://www.unesco.se/
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3.2 Skolbiblioteket 

Innan vi kommer in på att beskriva samarbetet mellan skolbibliotekets personal och lärarna 

behövs kanske en översikt över hur skolbiblioteket som sådant kan definieras, och vad man 

anser att det skall vara. I syfte att kunna definiera och diskutera hur det faktiskt fungerar 

behöver vi veta hur det är tänkt att fungera. Om detta har mycket naturligtvis sagts genom 

åren och det vi här väljer att lyfta fram blir endast ett litet urval av det som är givande för just 

den här diskussionen. Kungliga biblioteket har tillsammans med Malmö stadsbibliotek 

genomfört ett projekt som ämnar lyfta fram vad olika intressenter uttryckt om skolbiblioteket 

som verksamhet samt var de olika ansvaren ligger i frågan, på grund av den kaotiska situation 

de anser utbrutit sedan skolbiblioteksfrågan skrevs in i skollagen 2011. I rapporten för 

projektet beskriver man i förordet situationen på följande vis: ”Berörda instanser famlar och 

osäkerheten är stor. Behovet av genomlysning av just intressenter, mandat, åsikter och 

problemägande är med andra ord stort.”
9
 Med andra ord rådde, och råder, en viss osäkerhet 

kring var ansvaret ligger och således också kring vad skolbiblioteket faktiskt skall vara och 

vem som skall se till att det är detta. Således finns ett behov av någon form av 

sammanfattande text vilken kan fungera som vägledning. 

 

Inledningsvis förklarar man i rapporten att skollagen i sig inte innehåller någon definition av 

vad som utgör en god skolbiblioteksverksamhet. Däremot finns det en definition av begreppet 

skolbibliotek i förarbetena till lagen, som säger att skolbiblioteket skall utgöra: ” En 

gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas 

förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas 

lärande.”
10

 Vidare hänvisar man till bibliotekslagen, där innehållet inte heller säger särskilt 

mycket i detalj om vad skolbiblioteket bör vara men man poängterar i alla fall att innehållet 

skall anpassas utifrån elevernas språkutvecklingsbehov. Även skolinspektionen har skrivit ner 

vissa förordningar kring skolbiblioteken i ett informationsblad, vilket man hänvisar till i 

rapporten. Här poängterar man, förutom medierna och behovsanpassningen av utbudet, också 

avståndet till biblioteket som en viktig faktor. Det skall vara beläget tillräckligt nära för att 

vara en kontinuerligt tillräcklig resurs i det dagliga skolarbetet. Dessa juridiska instanser 

åtföljs av en utblick till andra intressenter och vad de sagt om skolbiblioteket och vad det bör 

vara.  

                                                           
9
 Elin Lucassi och Malin Gillberg, En Rörig Tillvaro Som Berör, hämtad 2013-11-18 från  

http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2013/En_r%C3%B6rig_tillvaro_som_ber%C3%B6r.pd
f 
10

 Ibid., 5. 

http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2013/En_r%C3%B6rig_tillvaro_som_ber%C3%B6r.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2013/En_r%C3%B6rig_tillvaro_som_ber%C3%B6r.pdf
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Fackförbundet DIK (Dokumentation, information och kultur), har formulerat ett försök till en 

slags checklista över vad som skall finnas på ett riktigt bra skolbibliotek, eller som de 

uttrycker det – ett skolbibliotek i världsklass. Ett skolbibliotek i världsklass enligt DIK:  

 är en tydlig del av skolans pedagogiska vision. 

 samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas 

lärande. 

 stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld. 

 stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter 

och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier. 

 erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser. 

 har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras 

litteratur- och medieanvändning.
11

 

På samma sida under DIK:s webbplats definierar man också att bibliotekarierna på detta 

bibliotek: 

 är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna 

 ger eleverna verktyg för källkritik 

 lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet 

 är navet i den digitala kunskapsskolan! 

Som synes är detta en relativt bred och omfattande idé om vad som utgör ett bra skolbibliotek 

och dess personal där visst fokus läggs på samarbetet med lärarna på skolan och vikten av att 

biblioteket är ett tydligt definierat inslag i pedagogiken. En annan viktig aspekt av 

bibliotekspersonalens roll är att lära eleverna sålla i informationsflödet och att inta en 

källkritisk hållning vilket så klart är ett ständigt återkommande inslag i dagens 

informationsladdade samhälle. Även Medioteket, som är en specialistenhet inom avdelningen 

för uppdrag kring lärande och elevhälsa i Stockholms stad, har formulerat en lista över vad 

som utgör ett skolbibliotek i världsklass. Denna är av aningen enklare, mer grundläggande 

karaktär och består av följande punkter: 

 

 skolbiblioteket är tillgängligt under hela skoldagen 

 det finns ett mediebestånd som motsvarar skolans storlek, elevunderlag och inriktning och som 

gör skolbiblioteket till ett pedagogiskt forum för alla ämnen 

 eleverna har tillgång till databaser för informations-sökning 

 alla medier är sökbara i ett digitaliserat system  

 skolbiblioteket är centralt beläget, inbjudande och funktionellt
12

 

 

                                                           
11

 Lucassi och Gillberg, 5. 
12

 Ibid. 
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Där DIK fokuserar något mer på idéer och målsättningar utifrån vad man vill uppnå med 

skolbiblioteket lägger man här tillgängligheten och det fysiska rummet i centrum, samt i 

grundläggande ordalag vad som skall finnas där för en fungerande verksamhet. Tillsammans 

bildar dessa en omfattande helhetsbild av synen på vad skolbiblioteket skall vara, hur det skall 

komma till användning, vad som skall finnas där samt hur man skall se på och förhålla sig till 

biblioteket och dess personal som en pedagogisk resurs inom skolan. 

 

I Skolinspektionens informationsblad där de uttolkar 2011 års skollag i vilken 

bestämmelserna för skolbiblioteken flyttades ifrån bibliotekslagen till skollagen tar man också 

upp flera av de punkter som finns i DIK:s och Mediotekets listor. I listan över 

Skolinspektionens krav på skolbibliotek återkommer till exempel tillgänglighet och fysisk 

närhet till bibliotekslokalen.
13

 Man hänvisar också till en grundläggande definition av vad ett 

skolbiblioteket är som ursprungligen kommer ifrån skolverket:  

” en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till 

elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. 

Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 

stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en 

materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels 

som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss 

service.” 

 

3.3 Sammanfattning 

I och med den nya skollagen har diskussionen kring verksamheten på skolbibliotek blivit i 

högsta grad aktuell. Ett nytt officiellt och juridiskt bindande styrdokument för skolorna har 

tillkommit i och med dess formulering, som säger att alla skolor måste ha ett skolbibliotek. 

Den skapar dock en viss osäkerhet i och med att den inte innehåller några direkta, tydliga 

bestämmelser kring vad skolbiblioteket skall utgöras av. Till detta kommer ett antal texter 

ifrån spridda källor med rekommendationer och idéer om skolbibliotekets funktion och 

potentiella innehåll. Skolverket har formulerat en definition som biblioteksföreningen ville ha 

med i skollagen, UNESCO har en ganska lång lista med förslag och intresseorganisationer 

som DIK har formulerat kriterier för bra skolbiblioteksverksamhet, men inga absoluta svar 

finns egentligen på frågan om vad ett skolbibliotek skall vara.  

 

                                                           
13

 Skolverket, Informationsblad: Skolbibliotek, hämtad 2013-11-18 från 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolbibliotek/ 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolbibliotek/
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En definition av skolbiblioteket och vad det bör vara är en grundläggande förutsättning för 

våra möjligheter att diskutera skolbibliotekariernas situation, och vilka kompetenser de bör 

ha. Texterna skapar en slags bild av de mål ett skolbibliotek skall användas för att uppnå, 

vilket skapar en kontext för diskussion om vilka egenskaper som är viktiga för 

skolbibliotekarien. Texterna legitimerar också argumentationen för att öppna ett samtal om 

skolbiblioteket som lyfter fram de värdefulla kompetenser dess personal kan tillföra. Dessa 

rekommendationer och idéer om god skolbiblioteksverksamhet ger oss också en slags 

referensram för diskussionen om samarbetet senare i vår studie. Det ger oss något att förhålla 

oss till och jämföra med vid intervjuerna. Vikten av samarbete med lärarkåren och integration 

i undervisningen är också ett återkommande koncept i texterna vi presenterat. Detta anser vi 

ger argumenten kring samarbete i intervjuerna en viss legitmitet.  
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4. Teori 

4.1 Kompetens 

Termen kompetens och associerade begrepp som kompetensutveckling och kompetenskrav 

förekommer oerhört frekvent i såväl utbildningar och arbetsliv som den politiska sfären och 

andra delar av samhället. Hela tiden stöter vi på begreppet med någon sorts underförstådd 

uppfattning om dess betydelse, varför det sällan definieras – men kompetensbegreppets 

innebörd är egentligen mer komplicerat än vi föreställer oss. Man kan avse många olika 

betydelser beroende på kontexten det används inom och målsättningen med dess användande. 

Risken finns, när man använder termen utan att egentligen definiera den, att det blir ett slags 

innehållslöst honnörsord. Eller, som Knud Illeris uttrycker det i boken Kompetens: vad, varför 

hur: ”[…]ett begrepp som i kommersiella sammanhang ofta har en klang av mer eller mindre 

innehållslös smartness.”
14

  Syftet med detta kapitel är att försöka reda ut begreppet kompetens 

för att sedermera kunna applicera det i vårt arbete. 

 

Kompetensbegreppet har diskuterats, studerats och utvecklats i första hand inom 

forskningsområdet human resource management (HRM) som förekommer framförallt i 

näringslivet. HRM innebär, enkelt uttryckt, hanteringen av en organisations arbetskraft. 

Kompetensbegreppet förefaller ha etablerats och fått sitt genombrott i Sverige framförallt 

under 1980-talet efter att ha använts i USA inom HRM-forskningen där det utvecklades till ett 

användbart begrepp. Genom att fokusera mer på helheten kom det att ersätta till exempel 

”kvalifikation”, som tidigare använts frekvent. Detta innebar en övergång från att fokusera på 

enskilda, konkreta kvalifikationer till en bredare bild av vilka egenskaper som utgör en 

individ inom en organisation och hur dessa kan användas.  

4.1.1 Den Keenska handen 

I och med att termen kompetens har diskuterats flitigt i forsknings- och 

näringslivssammanhang är det naturligt att det förekommer vissa variationer i synen på dess 

innehåll och att konstruera en precis definition av begreppet är inte helt oproblematiskt i och 

med detta. Ett försök till att definiera begreppet och dess innehåll finner vi i Kerstin Keens 

Kompetens: vad är det? I bokens inledning presenterar Keen att ordet kompetens härstammar 

ifrån det latinska ordet competentia, vilket betyder överensstämmelse. Detta förklarar hon 

                                                           
14

 Knud Illeris, Kompetens : [Vad, Varför, Hur] (Lund: Studentlitteratur, 2013) , 15. 
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vidare med att vårt sätt att använda ordet beskriver en överensstämmelse mellan individens 

förmåga och situationens krav. Således är innebörden förmåga mest central för ordet i sin 

grundläggande form, detta kan i sin tur innebära olika typer av förmågor såsom förmåga att: 

klara en situation, handla eller att se framåt och ana vad framtiden kommer att kräva.  

 

I syfte att definiera begreppet och förklara dess innehåll bryter Keen ned 

kompetensbegreppets beståndsdelar och presenterar dem genom en modell i form av en 

människohand: Tummen representerar färdigheter, pekfingret kunskaper, långfingret 

erfarenheter, ringfingret står för kontakter och nätverk och lillfingret är värderingar. 

Handflatan innehåller slutligen samordning, kraft och energi. 

 

 

Fig. 1. Från Kompetens: vad är det? © K. Keen, 2002, Malmö: Idman.  

 

Färdigheterna, som alltså i denna modell representeras av tummen, utgörs av individens 

förmåga att göra saker och hantera olika former av verktyg. En viktig aspekt av färdigheterna 
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är att det är något man måste utveckla och träna. Denna process är tidskrävande och fordrar 

ständig upprepning för att hålla färdigheterna vid liv. Nästa aspekt av kompetens i modellen 

är kunskaper, representerade av pekfingret, vilket här definieras som ”fakta, sammanhang och 

metoder”
15

 men vår tolkning är att detta enklast kan beskrivas som teoretiskt kunnande – 

medan färdigheterna snarare beskriver praktiskt kunnande. Långfingret i Keens hand står för 

erfarenheter, vilket kan beskrivas som summan av individens erfarenheter. Genom att göra 

saker ackumulerar vi erfarenheter – learning by doing. Det skiljer sig delvis ifrån de tidigare 

beskrivna färdigheterna och kunskaperna genom en något abstrakt kvalitet, i form av 

personlig mognad, som endast kan uppnås genom erfarenheter men är svår att mäta. Den 

fjärde ingrediensen, som i modellen ligger på ringfingret, utgörs av kontakter och nätverk. Till 

skillnad ifrån de tidigare tre kvaliteterna finns här en extern aspekt, i och med att kontakter är 

band mellan den aktuelle individen och andra individer genom vilka man kan uppnå 

inflytande samt utbyta erfarenheter och därigenom uppnå ny kunskap. Dessa nätverk kan vara 

av både formell och informell karaktär, på samma sätt som kompetensbegreppet i sig ofta 

delas in i och beskrivs i termer av formell och informell sådan. 

 

Lillfingret står slutligen för värderingar, vilket i sig kanske inte förefaller vara en naturlig del 

av kompetensbegreppet vid första anblicken. Det centrala här är hur individens värderingar 

påverkar insatsen i det avseendet att man kan ha färdigheter, kunskaper och erfarenheter – 

men utan vissa värderingar är det ändå sannolikt att man inte kommer att uppnå ett gott 

resultat då man inte är beredd att ta ansvar för arbetsuppgiften. I en större kontext kommer 

också värderingar att påverka hur man fungerar i förhållande till andra människor, i till 

exempel ett arbetslag. Keen sammanfattar det som viljan att göra det lilla extra. I handflatan 

ryms sedan begreppen samordning, kraft och energi. Dessa aspekter är saker som krävs för att 

de tidigare fem grundpelarna skall fungera. På samma sätt som handflatan är vad som håller 

samman handens fem fingrar måste ett samordnande element existera inom kompetensen för 

att individen skall agera kompetent, de fem aspekterna måste alltså fungera tillfredsställande 

tillsammans. För att denna samordning skall fungera krävs kraft och energi. 

 

4.1.2 Illeris kompetensblomma 

En annan text som avhandlar begreppet kompetens och dess innehåll är Knud Illeris 

Kompetens: [vad, varför, hur]. Här för författaren ett resonemang kring att 
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 Kerstin Keen and Carina Strandberg, Kompetens - Vad Är Det? (Malmö: Idman, 2002), 20.  
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kompetensbegreppet bär en större relevans än många andra termer som använts för liknande 

ändamål i första hand tack vare dess breda omfattning. Det beskriver, till skillnad ifrån till 

exempel bildningsbegreppet, även mer personliga och informella egenskaper samt har ett mer 

aktivt fokus. Genom att, som Illeris beskriver det:  

”[…]fokusera på handlingsperspektivet i alla de många olika kända och 

framtida konkreta situationerna och inordna element som kunskap, förståelse, 

färdigheter, kvalifikationer och olika slags personliga egenskaper under detta 

handlingsperspektiv kommer kompetensbegreppet gå utöver det traditionella 

skol- och utbildningstänkandets innehållsliga bindningar och öppna för alla de 

andra förhållanden och perspektiv som gör sig gällande i den levda samhälleliga 

praktiken.”
16

 

Med andra ord menar Illeris att kompetens i större grad än andra angränsande begrepp lägger 

fokus på genomförandet av uppgifter där flera olika typer av egenskaper samverkar för att 

uppnå ett mål, till exempel att både inneha kunskap och erfarenhet som hjälper individen att 

veta hur den ska användas – snarare än bildningsbegreppet som enbart fokuserar på själva 

kunskapen. ”Det är ett skifte från frågan ’Vad ska vi lära oss?’ till frågan ’Vad ska vi 

kunna?’”
17

 

 

Även i denna text finns en modell för att beskriva och förklara hur begreppet fungerar och vad 

det innehåller. Här har man valt att använda sig av en krukväxt, eller kompetensblomma, för 

att presentera detta. Det finns många beröringspunkter mellan den tidigare beskrivna 

modellen (Keens hand) och Illeris kompetensblomma, men detaljrikedomen är något djupare i 

den senare och perspektivet är aningen mer handlingsfokuserat, även om utförandet av 

handlingar i och för sig alltid ligger i centrum för kompetensbegreppet i någon mån. 

 

Krukan i modellen representerar ett grundläggande element i form av kompetensbegreppets 

demokratiska karaktär, det vill säga att kompetenser finns i någon form hos alla individer 

oavsett livssituation. Ur denna grund växer stjälken som står för grundförutsättningarna för de 

olika aspekterna av själva kompetensen, alltså potential, kapacitet och disposition. I själva 

blommans mitt fokuseras vad kompetenserna behövs för – handlingar i bestämda situationer. 

Detta kan också betraktas som ett element ur vilka nya kompetenser växer. Härefter kommer 

två olika lager av blomblad. Det innersta lagret utgörs av en samling egenskaper som 

tillsammans utgör hur Illeris menar att man normalt ser på kompetens och förstår begreppets 
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 Illeris, 133. 
17

 Ibid. 



22 
 

innehåll. Dessa är: kunskaper, färdigheter, attityder, bedömningar och beslut, 

helhetsorientering, strukturell förståelse, socialitet och samarbetsförmåga, självständighet och 

personlig profil. Som synes faller flera av de egenskaper Keen använde i sin hand in här, men 

redan på det inre lagret har element tillkommit i Illeris modell. I det yttre lagret befinner sig 

ett antal aspekter som är mindre vanliga i beskrivningar av kompetensbegreppets innehåll 

men ändå i högsta grad relevanta. De är snarare underförstådda, kanske genom sin mer 

personliga karaktär, men kan förstås som underkategorier till det inre lagrets blad. 

 

Figur 2, kompetensblomma. Från Kompetens : [vad, varför, hur] © K. Illeris, 2013, Lund: 

Studentlitteratur. 
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Illeris anser att modellen kan användas dels för att ge en överblick över hur man normalt 

använder kompetensbegreppet och dels kan man knyta det till specifika konkreta situationer 

och där undersöka hur varje aspekt spelar in eller tillför något till individens agerande. 

 

Gemensamt för båda dessa modeller är att de ger uttryck för en viktig aspekt av 

kompetensbegreppet som man måste ha i åtanke för att effektivt kunna beskriva en individ 

och vilka komptenser hon utgörs av – nämligen att begreppet i sig är väldigt djupt, 

mångfacetterat och innehåller betydligt fler avgörande aspekter än de uppenbara formella. 

Ofta fastnar man lätt i just formella utbildnings- och yrkesbaserade färdigheter och 

kvalifikationer, men i termen ingår också informella personliga egenskaper som fordras för att 

agera korrekt och effektivt i en given situation. Detta ligger också till grund för vad som gör 

begreppet särskilt användbart och tidsenligt jämfört med andra begrepp som används för att 

beskriva liknande egenskaper. Genom dess omfattning i beskrivningen av helheten av en 

individs användbara aspekter och förutsättningar låter det oss lättare förklara eller definiera 

hur en individ för sig i eller hanterar oförutsedda situationer, både i arbetslivet och privat. 

 

En annan definition av kompetensbegreppet som kan användas för att bredda vårt perspektiv 

något står att finna i Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet
18

 av Per-Erik Ellström. 

Här inleder man med att lägga sitt grundläggande fokus på termerna individ och arbete, där 

man med arbete avser specifika uppgifter eller problem som individen i fråga (eller en grupp 

individer) skall lösa i syfte att uppnå ett specifikt resultat. Dessa uppgifter definieras inte som 

tillhörande någon specifik typ, utan kan komma varifrån som helst – detta är en ganska lös 

definition. Det viktiga är som sagt individen och arbetet. Utifrån detta definieras kompetens 

enligt följande: ”[…]en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 

kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga 

det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.”
19

 

 

Med denna grundläggande definition i åtanke utvidgar Ellström begreppet genom att dela upp 

det i termer av olika faktorer. Vid första anblicken skiljer sig detta ifrån de tidigare beskrivna 

modellerna genom termerna som används, men vid närmare undersökning är det egentligen i 

många fall bara ett annat sätt att beskriva samma sak. Kategorierna Elleström använder sig av 
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är psykomotoriska faktorer (till exempel fingerfärdighet och handlag), kognitiva faktorer 

(kunskaper och intellektuella färdigheter), affektiva faktorer (syftar på vilja och motivation, 

det Keen kallar värderingar), personlighetsfaktorer (till exempel självförtroende och 

självuppfattning, personliga förutsättningar som påverkar individens handlingar) och sociala 

faktorer (sociala färdigheter/kompetens, exempelvis samarbets- eller 

kommunikationsförmåga). 

 

Denna definition påminner mycket om tidigare definitioner av begreppet i det att man ser 

kompetens som något uppgiftsrelaterat som innefattar en bred beskrivning av individens alla 

förutsättningar och egenskaper som spelar in i dess förmåga att lösa ett problem. Det tar in 

såväl formella yrkesfärdigheter som personliga egenskaper. Eller, som Ellström uttrycker det: 

”[…]en relation mellan en individs förmåga i olika avseenden och en viss uppgift (klass av 

uppgifter) eller ett visst arbete.”
20

 

 

4.2 Samarbete 

I flera av de texter som förekom i avsnittet ”Styrdokument” där olika organisationers 

rekommendationer för skolbiblioteksverksamhet presenterades stod samarbetet mellan 

bibliotekspersonalen och lärarna på skolan som ett återkommande verktyg i syfte att uppnå 

skolbibliotekets fulla potential. Således utgör samarbete en avgörande del av den teoretiska 

grund som utgör denna uppsats, varför det också förefaller relevant att studera de texter som 

avhandlar just detta område. Om detta finns en hel del skrivet, bland annat i form av rapporter 

ifrån specifika projekt där skolbibliotek och lärare har samarbetat i syfte att uppfylla olika 

kunskapsmål hos elever, men också i uppsatser och vetenskapliga artiklar. 

 

I syfte att undersöka samarbetet mellan dessa två yrkesgrupper vill vi först lägga grunden 

genom att gå igenom och lyfta fram potentiella resultat av samarbetet. Alltså, vad är 

skolbiblioteket till för och hur kan lärare använda det i undervisningen på ett förtjänstfullt 

sätt? En text som i viss mån avhandlar detta är Skolans bibliotek: om att utveckla samarbetet 

mellan skolbibliotek och arbetslag
21

 av Malin Ögland, på uppdrag av Statens kulturråd. 

Ögland definierar skolbibliotekets huvudfunktioner enligt följande: 
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 systematisera och marknadsföra skolans material 

 lära elever informationssökning 

 stimulera till läsning 

 lära elever och personal att hantera skolans digitala verktyg 

 utgöra skolans kulturella nav
22

 

 

Man skulle kunna argumentera för att det rör sig om bibliotekspersonalens funktioner, snarare 

än bibliotekets i och med att biblioteket i sig knappast kan lära ut någonting, men Ögland 

uttrycker det som en definition av just skolbibliotekets huvudfunktioner varför vi använder 

den formuleringen. Vissa av dessa punkter är tydligt formulerade som kompetenser specifika 

för bibliotekarierna, medan andra snarare är något man mest effektivt skulle kunna uppnå 

genom att planera tillsammans med lärarkåren utifrån de teman som för tillfället lyfts fram i 

undervisningen. Här kommer vi också till en central aspekt av samarbetet mellan lärarna och 

skolbibliotekarierna enligt texten – gemensam samplanering av arbeten inom ett specifikt 

tema. Författaren ser det som en självklarhet att dessa arbeten måste grundläggas i gemensam 

planering. Detta i och med att bibliotekarien har kunskapen om det material som finns att 

tillgå och de fysiska förutsättningar som finns för att genomföra arbetet, samt kännedom om 

databaser och liknande verktyg förknippade med biblioteket. Därmed kan bibliotekarien 

hjälpa till med att omformulera en idé utifrån de resurser som finns att tillgå. Ett problem som 

annars kan uppstå är att stora antal elever plötsligt dyker upp på biblioteket med krav eller 

förväntningar på material eller tjänster som inte kan uppfyllas. 

 

För att utforska relationen mellan dessa två yrkesgrupper har vi utgått ifrån ett antal 

nyckeltexter som på något vis ämnar beskriva samarbetet. Utifrån denna undersökning har vi 

kunnat skönja vissa centrala aspekter vilka vi uppfattar som både problematiska och 

intressanta i förhållandet mellan lärare och skolbibliotekets personal. De teman vi bestämt oss 

för att arbeta utifrån utgörs av osäkerhet, yrkeskultur, makt och legitimitet. 

 

Det finns två texter av Lena Folkesson, i vilka ovan nämnda teman spelar en central roll, som 

avhandlar resultatet av projektet LÄSK (lärande vid skolbibliotek) och innehåller en 

sammanställning av intervjuer med den inblandade personalen på skolorna som deltagit kring 

samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier. Texterna har alltså samma grundmaterial och 
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innehåller samma grundläggande analys, men skiljer sig på vissa detaljer delvis på grund av 

formaten men också vissa fokus som framkommer i den ena men saknas i den andra.  

 

Den första av dessa heter ”Samspel mellan lärare och skolbibliotekarier” och finns i antologin 

Sök för att lära: om lärande, informationssökning och bibliotek
23

 som samlar bidrag ifrån en 

konferens betitlad enbart ”Sök för att lära”. Den andra texten kommer ifrån en antologi som 

heter Textflytt och sökslump, vilken samlar ett antal rapporter fokuserade på arbete med 

informationskompetens vid skolor och skolbibliotek.  

 

Det finns också en magisteruppsats ifrån Borås bibliotekshögskola som heter Lärare och 

skolbibliotekarie - ett udda par som bör dra jämnt: en studie i samarbete på en 

högstadieskola.
24

 Denna utgår till stor del ifrån Folkessons resultat samt bygger på kvalitativa 

intervjuer med både bibliotekarier och lärare. I syfte att utvidga den teoretiska analysen har vi 

fyllt på med kommentarer ifrån denna uppsats där det förefaller relevant i förhållande till 

Folkessons texter. 

 

Den första aspekten av samarbetet som vi vill diskutera är också det första steget i ett faktiskt 

samarbete, det vill säga den inledande kontakten mellan skolbibliotekarien och den enskilde 

läraren. I Folkessons rapport finns ett allmänt resonemang kring samspelet mellan lärare och 

skolbibliotekarier där man beskriver själva inledningsfasen av dessa samarbeten. Här menar 

man att initiativen till kontakt mellan de båda yrkesgrupperna ofta sker ifrån bibliotekariens 

håll och att det inte finns något tydligt system eller någon formaliserad process för detta 

förutom i de fall då bibliotekarien ingår i samma arbetslag som lärarna. Istället är det så att 

bibliotekspersonalen ofta tvingas sköta denna kontakt på spontan basis vid de tillfällen då 

lärarna befinner sig i skolbiblioteket med sina elever. I texten framkommer också att detta 

inträffar ”med stor oregelbundenhet, vilket ofta leder till bristande kontinuitet.”
25

  

 

Dessa möten blir därför ett avgörande kontakttillfälle i samarbetet, då de utgör en möjlighet 

för bibliotekspersonalen att framföra vissa synpunkter och önskemål som de annars sällan får 

tillfället till att kommunicera. Detta kan till exempel röra sig om att planera för att undvika att 

teman sammanfaller mellan olika grupper, eller att få chansen att förbereda sig från 
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bibliotekets sida på temaarbeten där ett visst material behövs. Från lärarnas sida kan detta 

möte också vara värdefullt utifrån möjligheten att få tips av bibliotekarien samt att delge 

information till bibliotekarierna om individuella elevers speciella behov eller omständigheter 

där särskilt material kan vara av intresse. 

 

Relaterat till just planering och förberedelser finns i den amerikanska 

skolbiblioteksforskningen en teori kring schemaläggning och planering som faktorer vilka 

påverkar samarbetet mellan pedagoger och bibliotekspersonal. Jean Donham van Deusen, en 

professor i skolbiblioteksforskning vid University of Northern Iowa, diskuterar i en artikel
26

 

koncepten fast kontra flexibel schemaläggning. Den förra innebär att eleven tar del av 

återkommande undervisning vid skolbiblioteket som är separerad ifrån resten av 

undervisningen och skolarbetet, med fokus på att lära ut det som är direkt relaterat till 

användning av biblioteket. En fördel med detta är att det garanterar att eleverna faktiskt 

kommer till biblioteket och därmed får möjlighet att lära sig vad som finns där, och vad man 

kan få ut av det. Det bär också med sig den uppenbara fördelen att man kan garantera den 

schemalagda tiden genom att planera vilka möten som skall ske på biblioteket. Den flexibla 

schemaläggningen, å andra sidan, skänker möjlighet till ett tätare samarbete mellan 

skolbiblioteket och lärarna då den fokuserar på att lära ut biblioteksanvändande i en specifik 

kontext där den faktiskt kommer till användning. Med andra ord blir skolbiblioteket mer 

integrerat i undervisningen genom att uppfylla specifika behov. Donham van Deusen 

förefaller luta åt att föredra den flexibla lösningen i sin presentation. 

 

Man skulle å andra sidan också kunna spekulera i att den fasta schemaläggningen potentiellt 

kan legitimera och öka skolbibliotekets status genom att göra det till ett fast och 

återkommande inslag i skolans undervisning. Hursomhelst skulle existensen av dessa tankar 

kring hur skolbiblioteket skall involveras och en diskussion om dess roll i schemaläggningen 

på en given skola vara ett positivt inslag för bibliotekets del. Denna uppdelning och 

diskussion är intressant i sammanhanget därför att båda varianterna presenterar ett möjligt 

upplägg för samarbete, även om den senare tycks ge större möjligheter till ett integrerat arbete 

ifrån skolbibliotekets sida. Det kan poängteras att dessa förutsätter ett samarbete på 
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planeringsnivå som, utifrån Folkessons texter, förefaller relativt ovanligt åtminstone i de 

skolor hon har studerat. 

 

En annan aspekt av denna samverkan som beskrivs och återkommer i båda Folkessons texter 

är den osäkerhet som tycks existera inom båda yrkesgrupperna kring deras respektive roller 

och hur de skall fungera i relation till varandra. Alltså en allmän försiktighet eller ovilja inför 

konceptet att ”tränga sig på” och på något vis påverka bilden av den andres yrkesroll. Man 

vågar inte riktigt gå in på den andres domäner och trampa dem på tårna. Detta är en 

komplicerande aspekt av ett redan komplicerat förhållande, som försvårar initierandet av 

kontakt vilket alltså redan är problematiskt då denna kontakt som sagt verkar behöva ske på 

spontan basis när möjligheten presenterar sig i många fall enligt texterna som tagits upp. Man 

diskuterar också yrkeskulturer och yrkesidentitet som viktiga faktorer i förhållandet. I och 

med att båda professionerna i sitt yrkesutövande är bärare av och reproducerar de traditioner 

som förknippas med yrket är det viktigt för samarbetets skull att uppnå medvetenhet om detta.  

 

Till denna osäkerhet kan också knytas en slags generell osäkerhet från lärarhåll kring vilka 

kompetenser som finns hos bibliotekarierna på skolan, vilket i vissa fall tycks försvåra 

kommunikationen. I texten som presenteras i Textflytt och sökslump diskuterar Folkesson 

förväntningar på skolbibliotekets funktion och hur lärarnas kunskaper kring 

biblioteksverksamhet påverkar samarbetet. Hon menar att ”förväntningar på bibliotekets 

funktion och bibliotekariens roll från lärarnas sida, verkar grundas, förutom i för givet tagna 

föreställningar om vad ett bibliotek ’är’ och vad en bibliotekarie ’gör’, också i en bristande 

kunskap om bibliotekariekompetensen.”
27

 Med andra ord består detta problem av en slags 

dissonans mellan den bild lärarna har av skolbibliotekets funktioner och de kompetenser som 

faktiskt existerar i verksamheten – där bibliotekarierna i varje fall anser att de besitter 

kunskaper som inte kommer till användning därför att ingen vet att de finns.  

 

I studien som återfinns i Molinder och Rodmans uppsats trycker man på det positiva resultatet 

när dessa kompetenser får mötas, det framgår i intervjuerna att lärarna och bibliotekarien 

anser de olika kompetenserna vara en stor tillgång. Även de skillnader som finns i 

utbildningen anser man vara av positiv art, det tillför något till eleverna enligt 

uppsatsförfattarna. Det förekommer dock en viss dissonans i uppfattningarna kring 
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bibliotekariens pedagogiska roll och kompetens, då bibliotekarien tror att lärarna uppfattar 

henne som en del av de pedagogiska arbetslaget medan lärarna understryker att det finns en 

viss brist på kompetens i just det avseendet och inte ser henne som en pedagog.  

 

I texten hänvisar man också till Louise Limberg, professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid högskolan i Borås, som menar att det hos både lärare och 

skolledare finns en okunnighet kring dessa professionella kompetenser och den service som 

ett skolbibliotek kan erbjuda. Detta menar hon komplicerar integrationen av skolbiblioteket i 

den övriga verksamheten på skolan. För att bryta denna osäkerhet måste den diskuteras och 

rollernas innehåll sett till kompetenser bör lyftas fram och belysas mellan yrkeskårerna i syfte 

att skapa en förståelse för hur man kan dra nytta av varandra och få till stånd samarbete. Att 

förväntningarna på skolbiblioteket i många fall tycks bygga på en slags tyst 

överenskommelse, baserad på traditioner och gamla idéer snarare än kommunikation, är ett 

problem som inte bara påverkar lärarnas möjligheter utan även den faktiska verksamheten på 

skolan i någon mån. Det ligger inte heller bara hos lärarna, utan bibliotekarierna själva gör 

också en tyst uttolkning av vad deras, och lärarnas, uppdrag innebär i och med att det aldrig 

diskuteras.  

 

Detta menar Folkesson, i Textflytt och sökslump, leder till en viss stagnation eller brist på 

utveckling i verksamheten. I och med att diskussionerna om vad skolbiblioteket och dess 

kärnverksamhet skulle kunna vara sker ytterst sällan blir bibliotekarien lätt en separat entitet 

som inte påverkas av resten av skolan i någon större utsträckning. Man poängterar att detta 

naturligtvis inte alltid gäller. Det finns goda exempel, men detta är avhängigt vilken 

skolkultur som råder – vilket i sin tur naturligtvis påverkas mycket av skolledningen på den 

specifika skolan. Deras roll i skolbibliotekets integration och utveckling skall inte förringas. 

 

Förhållandet mellan lärare och skolbibliotekarier beskrivs i texten genom tre grundläggande, 

komplexa faktorer. Den första är de redan avhandlade yrkesidentitet och yrkeskultur, den 

andra rör makt och den tredje utgörs av legitimitet. Maktaspekten är så klart något som alltid 

påverkar mellanmänskliga relationer. Den utgörs här, enligt rapporten i Sök för att lära, av att 

lärarna betraktas som ”ägare” av den pedagogiska dimensionen. Detta får till följd att 

bibliotekarien, särskilt i de fall då den inte ingår i arbetslaget, lätt ses som ett passivt verktyg 

där läraren är det aktiva subjektet i förhållandet. Således kommer inte skolbibliotekariens 
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kompetens till full användning. De får lätt en roll som bygger på att ”[…]man går runt och 

städar, plockar ordning på böcker, mer okvalificerade uppgifter”
28

  

 

I Molinder och Rodmans uppsats pekar man på att det faktiskt inte finns några regler som 

säger att läraren måste använda sig av biblioteket i sin undervisning, så de behöver egentligen 

inte ha någon kontakt med bibliotekspersonalen vilket leder till att det förekommer lärare som 

inte alls använder skolbiblioteket. Detta försätter bibliotekspersonalen i en slags 

beroendeställning till lärarna, då en förutsättning för deras integrering i arbetet blir att läraren 

faktiskt väljer att ta kontakt. Detta förhållande blir så klart assymmetriskt. Skolledaren är i 

hög grad delaktig i detta maktförhållande i egenskap av den yttersta beslutande faktorn – de 

utformar till viss del ramarna för de båda yrkesgruppernas handlingsutrymme och skänker 

koncepten legitimitet. 

 

Legitimitet är också den tredje faktorn i beskrivningen av samspelet och förhållandet mellan 

lärarna och bibliotekarierna. Denna delas in i tre kategorier, som också hänger ihop och 

påverkar varandra i vissa avseenden; formell legitimitet, reell legitimitet och erövrad 

legitimitet. Särskilt de två sista faktorerna går in i varandra, då det enda sättet att egentligen 

uppnå den reella legitimiteten är att erövra den genom att synliggöra sin kompetens konkret i 

samspelet mellan de två yrkesgrupperna. Formell legitimitet, å andra sidan, kan skänkas 

uppifrån av skolledningen genom tydliga uppdrag som återspeglar förtroende vilket leder till 

ökad legitimitet för skolbiblioteket. Detta är något som lärarna generellt sett redan har erhållit, 

då deras uppdrag är mer eller mindre definierat ifrån en högre instans, medan 

skolbibliotekarierna ofta saknar ett formellt uppdrag och därför behöver få det definierat för 

att någon form av balans skall uppnås. Den formella legitimiteten kan också uppnås genom 

utbildningar i relevanta områden. I Molinder och Rodmans uppsats påpekar man också att 

skolbibliotekets existens i sig kan anses skänka en viss formell legitimitet till dess personals 

arbete. Man hänvisar också till att den specifika bibliotekarien i deras intervju har erövrat sin 

reella legitimitet genom sin utåtriktade verksamhet och den personlighet hon besitter, vilket 

hon enligt texten verkar vara väldigt medveten om. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Folkessons texter syftar till att undersöka samspelet 

mellan yrkesgrupperna och har därigenom kommit fram till att för att uppnå ett optimalt 
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nyttjande av skolbiblioteket som pedagogisk resurs fordras samarbete som bygger på 

synliggörande av yrkesgruppernas identiteter, roller och kompetenser. Det handlar inte om 

något gränsöverskridande eller utsuddande av yrkesrollerna, utan ett förtydligande av vilka 

resurser som finns att tillgå. Detta skulle också förhoppningsvis innebära ett visst likställande 

av maktpositioner och yrkesmässig legitimitet mellan grupperna – alla skulle komma till 

maximal användning. Skolledningen har också en roll i samspelet som inte får förringas. De 

kan skänka legitimitet genom formella uppdrag och justera maktbalansen. Om skolledningen 

inte är fullt medvetna om skolbibliotekens förtjänster kan det utgöra ett allvarligt hinder i 

samarbetet och kommunikationen mellan bibliotekspersonal och lärare på skolan. Molinder 

och Rodman påpekar också detta i sina slutsatser, då skolledningen på deras undersökta skola 

uppfattas brista i sin förståelse och sina kunskaper kring vad skolbiblioteket och ett aktivt 

samarbete mellan det och lärarna kan tillföra. 

 

4.3 Sammanfattning 

Kompetensbegreppet är som synes ett begrepp med stor bredd och en viss variation i 

definitionerna. Därför har vi valt ut två modeller för att skapa en slags helhetsbild och urskilja 

gemensamma aspekter av definitionen samt att skapa en faktamässig grund till våra intervjuer. 

Det tydligaste och viktigaste intrycket ligger kanske i det faktum att begreppet kompetens 

utgörs av så många olika typer av egenskaper. Alltifrån informella personliga egenskaper till 

utbildningar, erfarenheter och förmåga att samarbeta. Termens bredd är vad som gör den 

användbar, och anledningen till att den inom till exempel HRM-forskningen ersatt tidigare 

populära begrepp som kvalifikation. Detta har inneburit att man istället för att endast förhålla 

sig till de enskilda, konkreta förmågorna som krävs har börjat se till individens olika aspekter 

och vad var och en genom dem kan bidra med till en organisation. Det här perspektivet bär vi 

med oss till våra intervjuer. Det viktigaste vi tar med oss från denna studie är kanske vikten 

att lyfta fram såväl informella som formella kompetenser i samtalen. 

 

Samarbete är den andra grundläggande aspekten av vår teoretiska bas. Som återkommande 

inslag i de texter där definitioner av god skolbiblioteksverksamhet presenteras utgör det ett 

definitivt element i förhoppningarna om hur ett skolbibliotek skulle kunna fungera optimalt. 

En gemensam utgångspunkt verkar vara att skolbiblioteket som är integrerat i undervisningen 

blir ett bättre pedagogiskt verktyg. Förhållandet mellan lärarkåren och biblioteket samt dess 

personal är dock i vissa fall av ett komplicerat slag, då många aspekter spelar in i kontakten 
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mellan yrkesgrupperna. Kommunikationen och möjligheterna till samarbete försvåras av ett 

asymmetriskt maktförhållande där bibliotekspersonalen befinner sig i en konstant 

beroendeställning till lärarna, kontakten blir ofta slumpmässig, tillfällig och på lärarnas 

villkor. Yrkeskulturer och i kanske ännu högre grad osäkerhet kring yrkesroller och 

kompetenser komplicerar detta förhållande ytterligare. Litteraturen uttrycker en viss okunskap 

kring vad biblioteken och dess personal kan bidra med och en osäkerhet inför att involvera 

dem. Skolledningen spelar en viktig roll i integrationen av skolbiblioteket, då de kan skänka 

legitimitet genom formella uppdrag. 
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5. Resultat - samarbete 

Vi har valt att presentera empirin tematiskt, utifrån de intressanta aspekter som uppkommit i 

intervjuerna. De två huvudteman vi arbetat utifrån är samarbete och kompetens, varför dessa 

också har delats upp i separata kapitel i texten. Vi har även valt att presentera och diskutera 

våra egna analyser av materialet där vi finner det relevant och nödvändigt i detta kapitel. 

 

5.1 Tre skolbibliotek 

På det första skolbiblioteket i studien, som vi i texten kallar skola A, finns två utbildade 

bibliotekarier, samt en biblioteksassistent med halvtidstjänst som dock inte deltog i intervjun. 

Den ene är man och den andra kvinna, båda har arbetat länge som bibliotekarier och ungefär 

tio år på detta specifika skolbibliotek. Vi kommer att kalla dem respondent A1 respektive A2 i 

presentationen som följer. De har egentligen ingen formell uppdelning av arbetsuppgifterna 

eller olika ämnen i litteraturen, den ena har ett större ansvar för skönlitteraturen på engelska 

men det är den enda direkta avgränsningen de gjort. 

 

På den andra skolan (skola B i texten) arbetar fyra utbildade bibliotekarier, varav tre deltog i 

intervjun. Vi kommer i texten att kalla dem respondent B1, B2 och B3. Skolan är betydligt 

större än den första, vilket så klart påverkar både mängden arbete och antalet bibliotekarier. 

Överlag känner bibliotekarierna dock att de oftast räcker till. De upplever inte att de är 

underbemannade, trots att de är en bibliotekarie på ca 500 elever, utan pekar istället på att det 

finns exempel på skolor där det finns en bibliotekarie på 1300 elever. Tidigare har dessa fyra 

tjänster utgjorts av två bibliotekarier, varav en förste bibliotekarie som fungerade som chef 

över verksamheten, och två assistenter men i och med den nya skollagen upplevde man att 

organisationen inte längre motsvarade förväntningarna. Således har man nu ”uppgraderat” till 

fyra bibliotekarier och en rektor har utsetts till chef även över skolbiblioteket. Det är också 

rektorn som representerar biblioteket på diverse ledningsmöten, ingen ifrån biblioteket är med 

där. 

 

De tre bibliotekarierna på skola B är alla kvinnor, och har lång erfarenhet av biblioteksarbete. 

Alla är utbildade i Borås, två av dem tog examen under slutet av sjuttiotalet och den tredje 

gick ut i mitten av åttiotalet. Den första, som vi kallar respondent B1, har arbetat mycket 
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länge på det här specifika biblioteket – ca tjugofem år. Det var också hon som tidigare 

fungerade som chef över verksamheten. De andra har också varit där relativt länge, sjutton 

respektive tio år. 

 

På biblioteket har man delat upp ansvaret för litteraturbevakningen inom olika områden 

mellan de anställda, man har också lite varierande arbetsuppgifter i övrigt. I botten för detta 

ligger de anställdas olika kunskaper och intressen. Respondent B3 har till exempel ett förflutet 

som röntgensköterska, varför området medicin tillfaller henne. 

 

Vid den tredje skolan, det vill säga skola C, arbetar en bibliotekarie och en biblioteksassistent. 

Vid intervjun deltog endast bibliotekarien, som vi kommer kalla respondent C1. Hon har 

arbetat på det aktuella skolbiblioteket i nästan tio år. Tidigare har hon arbetat på integrerade 

folk- och skolbibliotek i mindre kommuner och innan det har hon arbetat både på förskola och 

som barnsköterska på lasarettet. Hon har utbildat sig till bibliotekarie vid Umeå universitet 

och tog sin examen för ungefär tretton år sedan. 

 

De två anställda vid biblioteket arbetar båda heltid och har i många avseenden samma 

arbetsuppgifter, men har delat upp ansvaret så att respondent C1 sköter boksamtal och 

emottagande av grupper medan assistenten har huvudansvar för katalogen.  

 

5.2 Kontakten med lärarna 

Samarbetet med lärarna är, som sagt, ett centralt element i vad våra samtal med 

skolbibliotekarierna kom att handla om. Det framgår tydligt att bibliotekarierna på alla tre 

skolbiblioteken hade önskat ett större sådant än det som faktiskt finns. Överlag verkar 

kontakten med lärarna problematisk, ur bibliotekariernas perspektiv. Ett centralt problem som 

framgår i samtalen är att bibliotekspersonalen genomgående dras med utmaningen att deras 

enda möjlighet till kontakt med lärarna finns när de befinner sig i biblioteket med sina elever 

– bibliotekarierna upplever alltså att de har liten kontroll över när detta sker.  

 

Respondenterna på skola A uttrycker att de själva haft ambitioner och försökt ta kontakt för 

att inleda samarbeten, men tycker att de har fått dåligt gehör för detta. I de fall när lärarna 

kontaktar dem handlar det i regel om att de vill ha en bokvagn ordnad till undervisningen eller 

bara en fråga kring huruvida en specifik bok finns på biblioteket. De kontakter som sker med 
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läraren i biblioteket inträffar också alltid på spontan, tillfällig basis snarare än att vara 

resultatet av någon tagen kontakt eller bokad tid. Respondent C1 berättar att de tidigare 

skickat ut informationsblad, där de uppmanat lärarna att boka tid för samtal med 

bibliotekspersonalen om vad de har att erbjuda, men att responsen på dessa var väldigt dålig.  

 

5.3 Brist på gemensam planering 

Relaterat till detta problem är att bibliotekarierna inte deltar i planeringen på den nivå de 

känner att de skulle behöva. Detta leder till att de ofta tvingas rycka in med kort varsel utan 

möjlighet att förbereda sig på den nivå de skulle önska.  

 

Lärarna sitter, enligt respondenterna på skola A, ofta och planerar på egen hand men tar inte 

kontakt med bibliotekarierna förrän i slutet av arbetet, om de gör det. Ofta sker detta också 

med kort varsel och utan förvarning, vilket respondenterna upplever som problematiskt. Det 

framgår tydligt att de skulle vilja vara med tidigare i planeringen. De berättar också att de inte 

ingår i någon form av ledningsgrupp och inte sitter med i några möten på skolan. Även på 

skola B upplever respondenterna att planeringstiden för dem är väldigt kort. Det är ofta fråga 

om ”brandkårsutryckningar”, då lärarna involverar dem i ett sent skede med kort varsel. 

Samma sak framgår i intervjun med respondenten på skola C, som berättar att lärarna ofta 

kontaktar henne med en dags varsel eller max en vecka – men man säger ändå aldrig nej 

eftersom man är glad över den kontakt som överhuvudtaget finns och gärna vill hjälpa till. Ett 

problem med detta är att resultatet av bibliotekets arbete med så kort varsel kan bli sämre än 

det egentligen skulle kunna vara, vilket i sin tur kan leda till att lärarna använder sig mindre 

av biblioteket och de kompetenser som finns där. Hon utrycker tydligt att det skulle vara 

värdefullt för bibliotekspersonalen att komma in tidigare i processen, inte nödvändigtvis i 

planeringsfasen men åtminstone så att man får ta del av planerna innan själva projektet 

sjösätts.  

 

På skola B förvärras detta problem i och med att det är en väldigt stor skola, varför 

respondenterna trycker på vikten av samplanering så att lärarna med samma ämne inte lägger 

sitt fokus på samma tema exakt samtidigt då det leder till brist på tillgänglig litteratur. Här 

menar respondenterna att de borde delta i planeringen eftersom de kan överblicka vilka 

resurser som finns tillgängliga.  
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5.4 Rektorns roll 

Ett annat utmärkande element för alla våra intervjuer är vikten av en intresserad och 

engagerad rektor för att få till stånd fungerande samarbeten. Rektorn kan skänka legitimitet 

till skolbiblioteket och tyngd till personalens önskemål och idéer. 

 

Respondenterna på skola B framhåller att det nya ledarskapet skulle kunna innebära en 

förbättring sett till samplaneringen för lärarna med samma ämne, som omtalas ovan, då 

rektorn som är chef för biblioteket även ansvarar för de ämnen som innehåller volymläsning 

av skönlitteratur – svenska och engelska. I och med att rektorns ord väger tyngre än 

bibliotekspersonalens skulle deras önskemål kunna få större legitimitet om vikten av dem 

bekräftades ifrån rektorns håll. 

 

Rektorns roll är överlag något som ofta kommer fram i våra intervjuer som en viktig aspekt. 

Respondenterna på skola A poängterar att rektorn är en nyckelperson för att något ska hända 

vad gäller samarbete med lärarkåren. De menar att i de fall de känner till där detta samarbete 

tycks fungera väl har också rektorn ett stort driv och intresse för att utveckla just den 

verksamheten. A1 och A2 påpekar också att de har en rektor som är intresserad i frågan och 

positivt inställd, men ännu har det inte hunnit hända särskilt mycket. Initiativ till samarbeten 

har funnits och saker har varit på väg att hända, men respondenterna menar att ”lärarna har 

nästan knorrat, ’ska de komma hit och säga till oss vad vi ska göra?’, men när det kommer 

ifrån en chef blir det en annan grej. Då blir de mer intresserade och engagerade.” 

 

5.5 Konkreta exempel på samarbete 

I våra intervjuer med skolbibliotekarierna kom två specifika exempel på faktiska samarbeten 

mellan bibliotekarier och lärare upp. Dessa visar dels hur samarbeten av denna art kan uppstå, 

hur de kan gå till och vilka inblandade som spelar viktiga roller. De illustrerar också hur 

etablerade samarbeten kan skapa en grogrund för vidare utveckling av bibliotekets roll på 

skolan. En intressant skillnad mellan de två samarbetena är att det första, läslustprojektet på 

skola C, tillkom på bibliotekariens initiativ medan det andra, gymnasiearbetet, är ett projekt 

som pågår inom alla gymnasieskolor med högskoleförberedande program även om det inte 

alltid leder till ett samarbete mellan skolbiblioteket och lärarna. 
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5.5.1 Läslust 

Ett konkret exempel på samarbete mellan bibliotekspersonal och lärare finns på skola C, där 

man sedan 2005 har drivit ett projekt tillsammans med svensklärarna som kallas ”Läslust”. 

Det går ut på att man inledningsvis bjuder in alla förstaårselever till biblioteket där man har 

dukat upp ett väldigt stort utbud av skönlitteratur i olika former, ett slags smörgåsbord med så 

många valmöjligheter som möjligt för att alla ska kunna hitta något som passar både deras 

intressen och förutsättningar. Bibliotekarierna berättar om böckerna och låter eleverna berätta 

själva vad de har läst, ett allmänt samtal om litteratur, där man får möjlighet att bekanta sig 

med eleverna och även träffa lärarna. Tanken är att alla som deltar skall låna någonting, vilket 

sedan skall leda till boksamtal i mindre grupper på biblioteket. Detta förefaller ha förankrats 

väl hos lärarna, som nu själva hör av sig när det är dags för läslust och visar tecken på stor 

entusiasm. 

 

Läslustprojektet har inneburit större möjligheter att få kontakt och göra den personlig, samt att 

så att säga marknadsföra biblioteket för eleverna. Projektet uppstod på initiativ ifrån 

bibliotekets sida, där man tog kontakt med lärarna och presenterade idén. Detta projekt har i 

vissa fall utvidgat kontakten med lärarna så att man använder sig av biblioteket även vid 

läsning av engelsk litteratur eller temaarbeten med till exempel klassiker med äldre elever. 

Modellen erbjuder en bra uppstart för läsprojekt och boksamtalen är uppskattade bland både 

lärare och elever. 

 

Här ser vi ett tydligt exempel på hur förankringen av ett formellt projekt, där skolbibliotek 

och lärare samverkar för ett specifikt ändamål, kan skänka legitimitet till 

biblioteksverksamheten och till viss del påverka maktbalansen och skolans kultur. Den 

beroendeställning som uppstår till följd av bristen på möjligheter till kontakt, där 

bibliotekarien måste vänta på att lärare kommer till biblioteket med sina elever, har ersatts av 

en kultur där lärare varje termin kontaktar respondenten med förfrågningar om projektet. Det 

är inte längre hon som måste söka kontakt vid de få tillfällen som ges, vilket så klart 

underlättar bibliotekariens arbete. Särskilt påfallande blir denna kulturförändring i och med att 

nya lärare som kommer till skolan tar kontakt med henne angående projektet utan att hon 

behöver informera. 

 

Jämför man med skola A, där inget samarbete av denna typ har förankrats över huvud taget, 

upplever vi en påfallande skillnad i stämningen hos respondenterna. Där försök att nå ut och 
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etablera ett samarbete har genomförts utan att leda till något förefaller en känsla av 

uppgivenhet och maktlöshet ha infunnit sig, något som också präglar samtalet. 

 

5.5.2 Gymnasiearbetet 

Respondent B1 berättar att det under den tidigare gymnasieformen funnits ett 

ledarskapsprogram där bibliotekspersonalen under fyra år arbetade mycket nära lärarna i både 

planering och utförande inom en speciell kurs. Denna finns dock inte kvar, och efter att den 

försvann har man inte kommit tillbaka till det intima samarbete som då rådde. Överlag säger 

respondenterna på skola B att mängden samarbete varierar mycket. En bra grund för 

samarbete mellan bibliotekarierna och lärarna är dock gymnasiearbetet, som är ett projekt i 

slutet av utbildningen på högskoleförberedande program vilket ämnar summera elevernas 

lärdomar. Detta skall efterlikna en uppsats på högskolan med ett vetenskapligt tankesätt. Här 

är bibliotekarierna i hög grad inblandade, då det till stor del är deras jobb att lära ut detta 

tankesätt. De arbetar här nära eleverna, som får boka in privata tider med 

bibliotekspersonalen. I år är första gången detta sker. Respondent B1 menar här att det 

egentligen är för sent att börja arbeta med detta under det sista gymnasieåret, det borde vara 

en längre process. Hon tror att det kommer visa sig under arbetets gång. 

 

Mycket av arbetet mot eleverna handlar om att skapa en slags informationsstruktur, genom att 

till exempel presentera och förklara vad databaser som Libris eller Uppsök är, samt att hjälpa 

till med att formulera smala frågeställningar som passar arbetet. 

 

I samband med detta arbete får också bibliotekarierna assistera lärarna, då de i vissa fall kan 

ha dålig insikt i hur en uppsats på högskolan skall se ut. De är också ibland osäkra på 

examinationsformen, då det är tänkt att den skall fungera i form av ett oppositionsseminarium 

på samma sätt som sker inom högskolan. Här får bibliotekarierna ibland beställa särskild 

litteratur i syfte att undervisa lärarna. Bibliotekspersonalens integration i detta har skett på 

lärarnas initiativ då de helt enkelt insett att de saknar vissa kunskaper och behöver hjälp. 

 

Detta förhållningssätt till gymnasiearbetet förefaller av intervjuerna att döma unikt för skola 

B. På skola C har det till exempel hänt två gånger att rektorer och lärare tagit med biblioteket i 

arbetet genom att i inledningsskedet låta dem hålla en liten genomgång och berätta vad de kan 

erbjuda. Erbjudandet om bibliotekets tjänster finns så klart alltid för eleverna, men 
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bibliotekspersonalen har inte på något sätt involverats i arbetsprocessen. Man kan så klart 

också poängtera att den nya läroplanen är så pass ny att detta eventuellt kan komma att 

förändras i takt med att gymnasiearbetet förankras mer. Respondenten tillägger också att de  i 

huvudsak har praktiska program på skolan, som alltså inte använder sig av denna 

högskoleförberedande, vetenskapliga arbetsform. 

 

Arbetsformen kring gymnasiearbetet på skola B ger en intressant indikation på hur detta 

projekt kan komma att påverka skolbibliotekens roll. I och med att lärarna på den skolan har 

insett sitt behov av extern hjälp när det gäller det vetenskapliga arbetssättet har bibliotekets 

personal också blivit involverade på ett sätt de inte vanligtvis verkar vara. Detta är en 

utveckling som vi tror kan komma att växa fram på fler skolor i takt med att gymnasiearbetet 

etableras, används och utvärderas på gymnasieskolorna runtom i landet. Det kommer 

naturligtvis med största sannolikhet variera mycket beroende på lärkarkåren och den 

pedagogiska inriktningen vid den aktuella skolan, men generellt skulle det kunna innebära ett 

lyft för skolbibliotekets integration i skolverksamheten. 

 

5.6 Lärare under tidspress 

Generellt verkar respondenterna dela synen att lärarna är en yrkesgrupp som arbetar under 

stor tidspress, vilket så klart påverkar möjligheterna till och utrymmet för samarbete. Det 

finns en viss variation i frekvensen av kontakt beroende på var i terminen man befinner sig. 

Även för bibliotekspersonalen finns så klart denna aspekt, i vissa tillfällen tvingas man tacka 

nej men även när man inte gör det kan planeringstiden bli väldigt kort under vissa skeden. 

Hanteringen av läromedel är till exempel ett inslag som påverkar bibliotekspersonalens tid 

och handlingsutrymme under inledningsskedet av terminen. 

 

Respondenterna på skola A är överens om att bristen på samarbete, gemensam planering och 

kontakt med lärarkåren överlag kan bero mycket på att lärarna är stressade och har ont om tid, 

men de tror också att de inte riktigt vet vad biblioteket har att erbjuda. Respondent A2, 

nämner också att det verkar finnas en önskan ifrån rektorernas sida att bibliotekarierna skall 

komma ut och arbeta mer aktivt på skolan, men ett problem med detta är att det blir svårt att 

räcka till då även de traditionella bibliotekssysslorna skall hinnas med. Med andra ord finns 

en tidsbristsaspekt även hos bibliotekarierna. 
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När det kommer till kontakten med lärarna på skola B varierar frekvensen mycket utifrån hur 

det ser ut under en specifik period. När det är mycket prov på schemat blir arbetet i 

skolbiblioteket lugnare, men vid andra tillfällen kan bibliotekarierna ibland tvingas säga nej 

till vissa förfrågningar som till exempel bokprat med kort framförhållning. Man kan alltså dra 

slutsatsen att lärarna helt enkelt har mer tid att ägna åt biblioteket under mindre stressiga 

perioder i terminen. 

 

Även respondent C1, framhåller att lärarna ofta verkar arbeta under en stor tidspress varför 

det är svårt att få till stånd samarbeten av olika slag, hon tror att de kan vara rädda för att 

samarbeten som initieras kan bli tidskrävande. De flesta är positivt inställda, men känner inte 

att de har möjlighet att delta. Hon anser däremot inte att det är svårt att få kontakt med lärarna 

i sig. Detta skulle kunna bero på att det på hennes skola finns en bra grogrund för 

kommunikation i och med de läsfrämjande projekt som redan är väletablerade på skolan. 

Inom just detta område utmärker sig den här skolan positivt, vilket respondenten själv tror kan 

bero på bibliotekariernas egna intressen och att man känner sig trygg inom vissa 

arbetsområden mer än inom andra. 

 

Man kan naturligtvis reflektera över ifall inte skolbiblioteket skulle kunna underlätta lärarnas 

tidspress på något vis. Tas de in vid rätt tillfälle i arbetsgången borde de kunna fungera som 

en resurs för specifika uppgifter där lärarna då får möjlighet att lägga sin tid på något annat de 

behöver göra. Ett exempel kan vara hur skolbiblioteket fungerar i Läslust-projektet på skola 

C, där bibliotekarien kan ”ta över” en del av klassen och låta läraren ta en annan del. Detta är 

naturligtvis något som bibliotekarien både måste ta initiativ till att visa för lärarna och något 

de behöver få tillfällen till att demonstrera. Frågan är hur man som bibliotekspersonal kan öka 

sina möjligheter att etablera sig som pedagogisk resurs? Däri ligger en stor utmaning. 

 

5.7 Hantering av läromedel  

En annan faktor som kan påverka möjligheten till samarbete, är den lagerfunktion för 

läromedel som skolbiblioteket måste fylla. Med detta arbete kommer såväl positiva som 

negativa konsekvenser. Hanteringen av läromedlen tar enligt vissa respondenter väldigt 

mycket tid ifrån bibliotekariernas arbete. Det kan handla om mycket handläggning av böcker 

som inte kommit tillbaka, utskick av påminnelser och räkningar etc. Å andra sidan ger den 

bibliotekspersonalen möjlighet att öppna en kontakt med lärarna där man kan diskutera 
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litteraturen och överlag skapa yta för framtida samarbete. Särskilt viktigt blir detta när det 

gäller lärare som kanske aldrig skulle besökt biblioteket annars. Den ger också bibliotekarien 

en viss insikt i vad eleverna på skolan läser för tillfället. 

 

Om läromedelshanteringen säger respondent A2: ”Det är lite slöseri med den långa utbildning 

man ändå har. Varför är det självklart att det är vi som ska stå och dra streckkoder. Det säger 

lite om den status skolbiblioteket har.” Till detta tillägger respondent A1 att en väldigt smidig 

lösning som skulle spara oerhört mycket tid vore att få tillgång till e-läromedel istället för 

fysiska böcker. Därmed skulle man också undvika att behöva låna ut gamla solkiga böcker 

man helst skulle vilja slänga, som gått för många varv mellan olika elevgrupper. 

 

Att läromedelshanteringen för med sig både positiva och negativa konsekvenser är något 

respondenterna på skola B för fram i sin intervju. Den kan å ena sidan leda till en del ganska 

okvalificerade diskussioner. Å andra sidan innebär läromedlen ofta en första kontakt för 

bibliotekspersonalen med en lärare. Den för, så att säga, lärare till dem, som annars kanske 

inte hade kommit. Detta öppnar upp för vidare samtal där bibliotekarierna kan presentera 

alternativ och få lärarna intresserade av bibliotekets arbete. Läromedelshanteringen kan också 

ge bibliotekarierna en insyn i och kunskap om vad man läser i skolan, vilket är värdefullt på 

en så stor arbetsplats. Respondenten på skola C håller också med om att 

läromedelshanteringen öppnar möjligheter till kontakt med lärare. Hon anser inte att den 

upptar alltför mycket av hennes tid, men möjligen kan den upplevas intensiv vid 

terminsstarterna. Hon har inte upplevt det som något problem och tycker det känns rimligt att 

den ligger bland bibliotekets uppgifter. 

 

Det framgår tydligt att åsikterna om hantering av läromedel är många, och skiljer sig på en hel 

del punkter. Det finns uppenbarligen, som sagt, både positiva och negativa aspekter, och olika 

bibliotekarier upplever det på olika sätt. För vissa kan det vara en slags katalysator för 

framtida samarbete med lärarna, ett sätt att få in dem i biblioteket och skapa en första, 

inledande kontakt att bygga vidare på. Det är också förståeligt att man kan uppleva 

hanteringen som en börda, med tanke på den stora volym av material som skall handhas och 

vilken tid denna hantering kan ta i anspråk under vissa perioder av terminen. Tidigare har det 

kunnat hanteras på annat vis, varför det på vissa sätt kan kännas rimligt att man uppfattar det 

som något man inte nödvändigtvis skulle behöva ägna sig åt. Å andra sidan bär det med sig 

fördelen att man som bibliotekarie får en möjlighet att se över vad eleverna läser, vilket ger en 
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insyn i skolans verksamhet man kanske inte haft tidigare. Detta skulle kunna öppna för en 

större delaktighet, vilket förefaller vara viktigt för bibliotekspersonalen. Man kan också 

diskutera varför det skulle vara fel att just bibliotekarierna ”står och drar streckkoder”, det är 

ändå något man gör ganska frekvent på bibliotek. Dessutom – var hör böckerna hemma om 

inte i biblioteket?  

 

5.8 Osäkerhet och biblioteksvana 

Överlag kan lärarnas biblioteksvana variera avsevärt enligt vad som framkommer i våra 

intervjuer. Många av dem påverkas av en viss osäkerhet i mötet med biblioteket som kan göra 

kommunikationen komplicerad i vissa fall. Den påverkar också möjligheten att få till det 

första mötet med läraren. Precis som i Folkessons texter kommer det fram att lärarna ibland 

kan dra sig för att ta kontakt och ställa frågor. Det förefaller inte helt självklart vad biblioteket 

kan erbjuda i form av tjänster och pedagogiska resurser, lärarnas användning av biblioteket 

begränsar sig ofta till utlån av litteratur medan de informationsrelaterade aspekterna hamnar 

lite i skymundan. 

 

Respondenterna på skola A upplever definitivt att det kan finnas en viss osäkerhet hos lärarna, 

som i vissa fall leder till den överdrivna respekten, som Folkesson tar upp i sin text, där man 

liksom inte vill tränga sig på, eller ”störa” bibliotekspersonalen. De är också osäkra i själva 

bibliotekslokalen i och med att de inte riktigt vet hur det fungerar på biblioteket. Ibland kan de 

till exempel skicka ett mail där de frågar om en bok finns inne, istället för att gå ut på webben 

och söka i katalogen för direkta svar. 

 

Även på skola B nämner bibliotekarierna att få lärare verkar använda sig av katalogen. 

Överlag tycks biblioteksvanan variera väldigt mycket mellan olika individer och det finns hos 

vissa en osäkerhet kring vad man kan fråga bibliotekarierna om, eller använda dem till. 

Respondenterna tar också upp, precis som på skola A, att det ibland kan finnas en överdriven 

respekt, att man inte vill störa, vilket leder till ytterligare osäkerhet hos lärarna. Denna poäng 

kommer också upp i intervjun på skola C, varför det kan antas vara en ganska vanlig 

företeelse. Det kan också finnas en viss rädsla för att visa sina blottor, menar respondenterna 

på skola B, då en lärare är van vid att vara en auktoritet. 
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På skola C verkar situationen vara liknande sett till lärarnas biblioteksvana. Här är lärarnas 

användning av biblioteket generellt i hög grad begränsad till litteraturhantering, respondent 

C1 tror att vissa lärare upplever det obekvämt att visa sin okunskap när det kommer till 

informationskompetens. De känner kanske att de borde kunna vissa saker, varför det kan bli 

lite genant att be om hjälp. I allmänhet verkar det som att nya lärare är mer bekväma med att 

ta denna kontakt. Vad det beror på kan vi inte säkert säga, men kanske har det att göra med att 

man har sin utbildning, och den bibliotekskontakt denna innebär, närmare i tiden och således 

är mer ”van” vid att använda biblioteket. 

 

Överlag tror respondenterna på skola A att lärarna inte riktigt vet vad biblioteket har att 

erbjuda. ”Det verkar svårt att inse vilken vinst vi ger”, säger respondent A1. Han lyfter också 

fram att man kanske borde införliva biblioteksanvändande och samarbete med 

skolbibliotekarier mer i lärarutbildningen. Även när lärarstudenter kommer som kandidat till 

en lärare som arbetar på traditionellt vis finns det liksom inte tid till biblioteket, så de får inte 

lära sig hur det skulle kunna ingå i en lärares arbete. Idén att förankra skolbiblioteket i 

lärarutbildningen kommer också upp i samtalet med respondent C1, som påpekar att vissa 

lärare som kommer till skolan nästan verkar omedvetna om att de finns som resurs. 

Integration i lärarutbildningen skulle naturligtvis innebära en väldigt stor förändring, och med 

största sannolikhet leda till att skolbibliotekets legitimitet skulle öka avsevärt precis som dess 

delaktighet i den pedagogiska verksamheten, men frågan är vad som skulle krävas för att detta 

faktiskt skulle inträffa? 

 

På biblioteket på skola C har man också vissa administrativa uppgifter utöver de som 

vanligtvis ingår i biblioteksverksamheten, till exempel fungerar man som informationsenhet 

på skolan, tar emot post och delar ut nycklar samt vissa vaktmästeriuppgifter. Detta innebär 

att mycket av den kontakt som sker med lärarna är av icke biblioteksrelaterad art. 

Respondenten poängterar dock att detta har sina positiva sidor, i det att man genom denna 

kontakt kan öppna upp för kommunikation kring andra aktiviteter. 

 

Kring det faktum att bibliotekets mer informationsrelaterade roll inte kommer till bruk på 

samma sätt som hanteringen av litteratur, har respondent C1 en teori som bygger på att det 

skulle kunna bero på det vi tidigare nämnt om bibliotekariens intresseområden och 

trygghetszoner. I och med att hon brinner för skönlitteratur och boksamtal på ett annat sätt, 

och finner det lättare att förmedla glädjen i det, blir det också lättare att kanalisera att den 
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tjänsten finns tillgänglig och vilket värde den har. Det kan också bero på att hon känner sig 

lite osäker på hur uppdaterade och a jour hennes kunskaper är, vilket så klart är relaterat till 

hennes intresse för det, vilket skapar ytterligare osäkerhet kring att lära ut just 

informationssökning och relaterade koncept. Hon känner sig väldigt trygg i boksamtal och 

skönlitteratur i allmänhet, varför hon också vågar testa saker och vågar misslyckas. Hon 

nämner också att hon har haft många kollegor, men ingen av dem har egentligen brunnit för 

informationskompetens-aspekten på samma sätt som för litteraturdelen. 

 

Det är så klart viktigt att man som bibliotekarie har kompetenserna som krävs för att ge 

användaren ett bra bemötande, som passar just dem, när man har att göra med den här 

osäkerheten. Man måste vara inkännande, kunna läsa av och anpassa bemötandet för den 

specifika användaren. Detta gäller naturligtvis såväl för lärare som elever, vilket vi 

återkommer till senare. Sedan måste man så klart också lyfta fram att detta problem inte 

enbart är avhängigt bibliotekariens kompetenser. Kommunikationen påverkas också i hög 

grad av de faktorer vi tidigare beskrivit som signifikativa för förhållandet mellan de två 

yrkesgrupperna. Det faktum att man inte vill ”störa” bibliotekarierna är i sig ett tecken på att 

de två yrkesgrupperna är separerade, någonstans skär det sig mellan yrkeskulturerna eller 

yrkesrollerna, och man ser skolbiblioteket som en egen entitet snarare än något som är en del 

av den ena verksamheten. Precis som i Folkessons texter framgår här att man i detta något 

känsliga förhållande inte vågar gå in på den andres domäner, bland annat av rädsla för att 

trampa någon på tårna. Relationen mellan läraren och bibliotekarien utgörs av ett i grunden 

asymmetriskt maktförhållande, där lärarens uppgift tycks betydligt mer tydligt definierad än 

bibliotekariens (åtminstone sett till vad den andre känner till om uppgiften.) Därför verkar det 

bli känsligare för läraren, som inte har samma kunskaper om vad bibliotekariens roll innebär, 

att ta steget och inleda en interaktion där den andres yrkesidentitet ska definieras. 

 

5.9 Kommunikation med elever 

En situation som tycks uppstå med relativt hög frekvens är att elever kommer till biblioteket 

med en frågeställning som de diskuterat med läraren men kanske inte riktigt förstår. Det kan 

också vara svårt formulerat från början, genom att till exempel vara för brett för att söka på 

eller något liknande på grund av bristande informationskompetens från lärarens håll. Eller så 

har eleven råkat formulera om på den egen hand någonstans på vägen, vilket skapar en 

osäkerhet i mötet med biblioteket. Eftersom lärarna inte är med där, och bibliotekarierna inte 
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varit med i planeringen, uppstår kommunikationsproblem ganska lätt. Om bibliotekets 

personal hade vetat var det skulle leda genom att ha deltagit i någon mån vid planeringen 

skulle det vara lättare att vägleda.  

 

Vid slutet på samtalet om samarbete i intervjun på skola A framhåller respondenterna att det 

kanske låter som att de klagar på lärarna, men det är egentligen inte individerna de kritiserar. 

Problemet handlar mer om att samarbetet måste förankras tydligare och man måste hitta ett 

sätt att mötas. Här kan man också fundera på om detta verkligen är ett så stort problem. I 

biblioteksarbetet ingår ofta just ett slags vägledande av användarna där man hjälper dem att 

definiera sitt informationsbehov – skulle inte detta kunna gälla även på ett skolbibliotek? 

Kanske är det osäkerheten kring yrkesrollerna som ligger bakom detta, det vill säga att man 

som bibliotekarie inte vill trampa lärarna på tårna och göra något som egentligen ligger inom 

deras yrkesramar. Om man hade ett mer definierat och tydligt samarbete skulle detta kanske 

inte vara ett problem. 

 

Även kommunikationen med lärarna kan vara problematiskt i det att missförstånd kan uppstå 

som en konsekvens av okunskap och den osäkerhet vi diskuterat tidigare i texten. Denna 

osäkerhet kring vad man kan använda biblioteket till är dock inte nödvändigtvis ett stort 

problem, menar respondent B1, då det ofta leder till ett samtal med ett givande och tagande 

där en ömsesidig respekt för varandras respektives yrkesroller ligger till grund. I och med 

detta samtal kommer också missförstånden att ge sig med tiden, i takt med att kunskapen 

ökar. 

 

5.10 Sammanfattning 

De tre skolbibliotek vi har besökt varierar avsevärt sett till storlek, bemanning och i viss mån 

även arbetsuppgifter. Trots detta dyker många av svaren upp i samtliga intervjuer, och 

förutsättningarna tycks liknande på alla tre skolor. I de fall där administrativa uppgifter utöver 

de uppenbara biblioteksfrågorna har ålagts skolbiblioteket, som på skola 3, finns större 

möjligheter till kontakt med lärarna. Detta gäller också till viss del för läromedelshanteringen, 

vilken man på skola 2 och 3 ser ganska positivt på, då den utgör en öppning för kontakt och 

skänker viss inblick i vad eleverna ägnar sig åt. Det finns också klagomål kring den. 

Uppenbart är hursomhelst att alla har saker att säga om den, den utgör på något vis en 



46 
 

signifikant aspekt av skolbibliotekets arbete och betraktas inte nödvändigtvis bara som ett 

självklart faktum. 

 

Anledningen till att möjligheter till kontakt med lärarna är viktigt är att denna kontakt annars 

förefaller svår att uppnå, och sker på slumpmässig och spontan basis. Detta försätter 

skolbibliotekarierna i en beroendeställning och kan ses som ett uttryck för det asymmetriska 

förhållandet och skolbibliotekets brist på legitimitet i skolkontexten. En annan aspekt som 

påfallande ofta kommer upp i samtalen är en önskan att delta tidigare i planeringen av projekt 

och temaarbeten för att kunna hjälpa till bättre. 

 

Rektorernas roll i samarbetet mellan lärarna och skolbibliotekarierna lyfts fram som väldigt 

viktig. Det är de som kan skänka legitimitet till biblioteksuppdraget och påverka lärarnas vilja 

att interagera med bibliotekspersonalen. Där konkreta samarbeten existerar finns också en 

grund för varaktigt samarbete och möjligheter för skolbiblioteket att integreras i verksamheten 

på ett tydligare vis, det är också ytterligare en källa till legitimitet. 

 

Ett problem som flera av respondenterna upplever är att lärarna tycks arbeta under en stor 

tidspress som hindrar dem från att interagera med biblioteket, eftersom de inte upplever sig ha 

tid eller är rädda för att ett eventuellt samarbete skall bli för tidskrävande. Det finns också en 

uppfattning om att lärarnas biblioteksvana i vissa fall är bristfällig, och att de i allmänhet har 

en dålig överblick över vad skolbiblioteket har att erbjuda – utöver utlån av böcker. 

Uppenbart är att ett större samarbete önskas av samtliga respondenter, men också att det i 

vissa fall kan vara mycket svårt att etablera. 
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6. Resultat - kompetens 

Det andra benet i vår studie är kompetens, och samtalen kring detta kom att handla mycket 

om vilka kompetenser som utgör en bra skolbibliotekarie. De huvudsakliga aspekter av 

kompetens som kom upp i samtalen var dels väldigt sociala färdigheter, som förmåga att läsa 

människor för att ge ett korrekt bemötande, vilja att tala inför grupp och att i allmänhet vara 

lite orädd. Vi talade också om mer formella kompetenser, där alla bibliotekarierna tryckte på 

vikten av någon form av biblioteksutbildning i grunden, men även gjorde utblickar emot 

pedagogiska färdigheter. 

 

När det kommer till kompetenser som är värdefulla för arbetet är det första som kommer upp 

på skola B den långa erfarenhet som respondenterna har av att arbeta med lärare. Med en bred 

erfarenhet av att ställas inför olika människor och situationer är man som skolbibliotekarie 

van vid att handskas med de olika roller man har i interaktionen med lärarna, samt hur 

rollerna mellan dessa yrkesgrupper skiljer sig. Utbildning kan också främja samarbetet. 

Respondent B1 och B3 har en liten kurs i pedagogik sedan tidigare, vilket de menar har 

skänkt en viss insikt men egentligen är det för lite. Det är väldigt viktigt att en 

skolbibliotekarie har en kommunikativ förmåga och tycker om att tala inför en grupp, man ska 

gärna ha en viss scenvana. En relaterad egenskap som respondent C1 lyfter fram är att man 

gynnas av att vara orädd, att våga misslyckas. Man kan lätt begränsas av ovilja att introducera 

nya projekt och pröva saker om man är rädd för det. Kanske kan denna rädsla bottna i just 

brist på öppen kommunikation och samarbete med lärarna, skulle ett mer etablerat samspel 

finnas är vår teori att det skulle vara lättare att lägga fram och pröva nya idéer och 

arbetsmetoder. Vi kan också tänka oss att det skulle kunna underlättas av en större 

arbetsgrupp än den de har på skola C, som alltså bara består av två personer. 

 

6.1 Vikten av social kompetens och lyhördhet 

Det framgår tydligt att respondenterna är överens om att förmågan att anpassa sig till olika 

typer av användare och attityder är en av de viktigaste egenskaperna hos en skolbibliotekarie. 

I och med att de som kommer till biblioteket har så olika förutsättningar, bakgrunder och 

anledningar till att befinna sig där måste man vara flexibel och bra på att känna av vilket 

bemötande de vill ha. 
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När samtalet på skola A kommer fram till ämnet kompetenser nämner respondent A1 först 

och främst att eleverna som kommer till gymnasiet har med sig väldigt varierande 

biblioteksvana ifrån grundskolan. Det är därför viktigt att man kan möta alla olika elever på 

ett bra, pedagogiskt sätt oavsett deras bakgrund. Social kompetens är oerhört viktigt, inte 

minst därför att de användare man stöter på kan vara av alla möjliga attityder, förutsättningar 

och humör. Till skillnad från till exempel ett folkbibliotek kan användarna på ett skolbibliotek 

vara tvingade att gå dit, och ha lite olika inställningar till detta. Därför är det extra viktigt med 

ett positivt bemötande. Även respondenterna på skola B framhåller vikten av att kunna 

bemöta och hantera många olika typer av människor samt förmågan att analysera och förstå 

vad de frågar efter. Detta blir extra viktigt i och med att användarna, i det här fallet eleverna, 

kan vara lite vilsna när de kommer till biblioteket. Då är det viktigt att kunna lyssna in vad de 

är ute efter. Likt respondenterna på skola A lyfter man fram att det vore värdefullt att få vara 

med i planeringen så att man vet vad det är eleverna skall lära sig. Man skall också gärna ha 

god kännedom om ungdomslitteratur. 

 

Mycket av detta förhållningssätt återkommer i intervjun med respondent C1. Hon framhåller 

särskilt vikten av att vara inkännande och kunna läsa sinnesstämningar hos användarna. Det är 

viktigt att vara välkomnande och öppen, man måste kunna förstå och acceptera alla olika skäl 

till att elever kan befinna sig i biblioteket och känna av huruvida de är intresserade av kontakt, 

och vilken typ av kontakt man i så fall skall ta, eller om de vill vara ifred. Vissa vill, eller 

behöver, att man är lite på medan andra kan skrämmas bort. ”Biblioteket har en väldigt viktig 

funktion som ett ställe dit man bara kan gå”, menar hon. Vissa går dit bara för att de vill ha 

lugn och ro, vilket man inte heller ska lägga sig i så mycket. Å andra sidan finns det elever 

som kommer dit och är väldigt utagerande, vilket ibland kan vara en källa till irritation och 

pröva tålamodet, men även dessa behöver få vara i biblioteket och kan också vara där av en 

anledning. De får ut någonting av bibliotekariens närvaro i egenskap av en vuxen person som 

inte är lärare och miljön som en trygg plats. Det är en speciell typ av auktoritetsroll. 

 

6.2 Skolbibliotekariens formella kompetenser 

Som sagt framgår det i våra intervjuer att alla respondenterna verkar överens om att 

bibliotekarieutbildningen behövs i grunden, särskilt för att kunna konstruera ett fungerande 

system för informationsåtervinning. Det är också viktigt för skolbiblioteket och 

skolbibliotekarieyrkets status att de som arbetar där är utbildade, det kan alltså stärka 
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legitimiteten som Folkesson talar om. Samtalen kommer också in på vilka kompetenser som 

för tillfället saknas på biblioteken och att den ultimata formella bakgrunden vore en 

kombination av lärar- och bibliotekarieutbildning. Överlag verkar det som att de önskemål 

som kommer fram i våra samtal bygger på vilka kunskaper som saknas hos de individer som 

arbetar på biblioteken. Generellt anser vi att det finns ett visst underlag för bilden av att 

bibliotekarier brukar ha en ganska likriktad, humanistisk bakgrund varför det ofta blir så att 

formella kunskaper saknas inom vissa ämnesområden. 

 

Vid samtalet om formella kompetenser i intervjun på skola A framhåller respondent A2 att 

bibliotekarieutbildningen behövs vid arbete på ett skolbibliotek, eftersom det inte bara handlar 

om pedagogiska situationer. Man ska också bygga upp ett bibliotek där man kan återvinna 

information. Hon menar att det är en väldigt viktig punkt som lätt glöms bort. ”Det ska bara 

fungera”, säger hon. Det är alltså inte särskilt lämpligt med omplacerade lärare, detta är också 

skadligt för biblioteksjobbets status enligt respondent A1. ”Man kanske inte orkar med jobbet, 

men kan kanske jobba i bibblan”.  

 

Diskussionen om önskade och saknade kompetenser är något som framförallt uppstår på skola 

B. Det optimala, menar respondenterna, vore att kombinera bibliotekarieutbildningen med en 

lärarutbildning eftersom båda vore värdefulla i arbetet på ett skolbibliotek. En 

specialpedagogisk utbildning skulle också vara till stor hjälp, då behovet av kunskap om 

neuropsykiatriska diagnoser har blivit mycket större på senare år. Redan nu går ca en 

halvtidstjänst åt till arbete med speciella hjälp- och läromedel på biblioteket. Något annat de 

önskar sig är en person med väldigt goda kunskaper i engelska, gärna på C-nivå i 

högskolesammanhang. En person med naturvetenskaplig bakgrund skulle också tillföra. 

 

Även respondenten på skola C framhåller att bibliotekarieutbildningen behövs i arbetet på ett 

skolbibliotek, samt att pedagogisk utbildning av något slag vore en önskvärd kompetens. Hon 

är också skeptisk till omplacerade lärare, i alla fall om de inte utbildar sig och verkligen är 

intresserade av biblioteksarbete. Särskilt ifrågasätter hon konceptet att placera en utbränd 

lärare som inte vill undervisa längre på biblioteket för att liksom ”varva ner”. Hon upplever 

att det finns en uppfattning om att biblioteksarbete är en skyddad verksamhet, vilket är 

olyckligt. Det är viktigt att man förstår, särskilt på ett skolbibliotek, att man kommer att vara 

”i hetluften”, menar hon. 

 



50 
 

6.3 Begränsande bild av biblioteksverksamhet 

En avgörande aspekt i det asymmetriska förhållandet mellan lärare och skolbibliotekarier 

framställs både i de texter vi studerat och våra intervjuer som en allmän okunskap kring vissa 

av skolbibliotekariernas kompetenser och, som sagt, vad skolbiblioteket har att erbjuda i 

egenskap av pedagogisk resurs. Skolbiblioteket blir lätt betraktat som en förvaringsplats för 

litteratur, överlag verkar informationsspecialistrollen hos skolbibliotekarierna ofta åsidosättas 

som ett resultat av just denna okunskap. 

 

Respondenterna på skola A tycker att det finns en lite olycklig syn på skolbiblioteket som 

bara ett ställe där man kan låna böcker, istället för en resurs i den pedagogiska verksamheten. 

De exemplifierar med skolor som helt enkelt samlar en eller några hyllor med böcker och 

definierar detta som sitt skolbibliotek. Här har man missförstått innebörden av ett bibliotek, då 

syftet med dem egentligen är att tillhandahålla kunskap om hela informationsprocessen, från 

att söka till att tolka och presentera informationen. Detta, menar respondent A1, är resultatet 

av desperation till följd av ett krav man inte förstår – och syftar då på den nya skollagen. Ett 

problem när det kommer till utveckling av biblioteksverksamheten är att de fått överlag 

väldigt positiva svar på alla undersökningar som genomförts om hur användarna ser på 

biblioteket. Alla är väldigt nöjda. I och med att det saknas idéer om vad biblioteket borde vara 

och vad som bör finnas där, utöver just ett ställe att låna böcker på, får bibliotekarierna heller 

inga krav på sig. Respondent A2 tycker att detta är synd i och med att man inte blir utmanad 

och alltså inte får några krav på sig att utvecklas. Hon säger att ”det känns ibland som att man 

har överkapacitet för det man gör, eftersom det är så lite som efterfrågas.” 

 

6.4 Yrkesroller och gränser 

En påfallande komplicerad aspekt av förhållandet mellan lärare och skolbibliotekarier är de 

gränser som finns mellan respektive yrkesroll, det är inte helt glasklart var dessa gränser går. 

Var slutar lärarrollen och var börjar bibliotekarierollen, och vice versa? Det verkar vara 

viktigt att hitta avgränsningar för att uppnå ett viss mått av trygghet i yrkesgrupperna, man 

vill inte trampa någon på tårna samtidigt som man inte vill avsäga sig vissa ansvar eller ta 

avstånd ifrån vissa uppgifter. Detta ämne rör kompetens såväl som samarbete, i hög 

utsträckning, då det handlar om var olika kompetenser finns och hur de skall komma till 

användning mellan grupperna i samspelet. Om ett etablerat samarbete, där man har vana av att 
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arbeta med lärarna och dela upp olika uppgifter, finns är det sannolikt att man blir tryggare i 

sin yrkesroll vilket gör detta betydligt mindre problematiskt.  

 

På skola B kommer samtalet också in på arbetsfördelning mellan lärare och skolbibliotekarier. 

Respondent B1 framhåller att det är viktigt att förstå uppdelningen sett till roller och uppgifter 

mellan lärare och bibliotekarier. Det är lärarna och eleverna som formulerar målen och 

bibliotekarien är ett verktyg för att uppnå dem. Här uppstod en diskussion om var 

bibliotekarierollen slutar och var lärarrollen börjar. Respondent B1 framhöll att hon aldrig går 

in och formulerar om elevens frågeställning, utan hänvisar till handledaren. Hon menar att det 

inte ingår i hennes roll som bibliotekarie. Respondent B3 menar dock att man ibland måste 

vägleda eleven att formulera sig utifrån ett vetenskapligt perspektiv för att kunna hitta rätt 

information. Med andra ord finns inte några definitiva, officiella avgränsningar för rollernas 

innehåll. De agerar lite olika inom biblioteket, och ingen av dem gör egentligen ”fel”. 

Anledningen till att båda respondenterna verkar ha en trygghet i sitt sätt att agera trots att 

deras tankesätt delvis skiljer sig, tror vi är att de har erfarenhet och vana av samspelet med 

lärarna. Det finns alltså en grundläggande trygghet, sett till deras handlingsutrymme.  

 

Respondenterna anser också att det underlättar på just detta bibliotek att de alla har samma 

utbildningsbakgrund, då det hjälper kommunikationen inom biblioteket. Det innebär 

förmodligen också att användarna som kommer till biblioteket får ett liknande bemötande och 

lär sig därigenom vilka förväntningar de kan ha.  

 

När det kommer till roller menar respondenten på skola C att en viktig skiljelinje mellan 

bibliotekspersonalens och lärarens roll ligger i att man som bibliotekarie inte har som uppgift 

att bedöma eleverna på något sätt. Även om vissa lärare ibland verkar önska att även 

bibliotekarien skulle hjälpa till med detta. Till exempel när det gäller Läslust-projektet och de 

boksamtal som ingår där händer det ibland att en lärare ber henne kommentera elevernas 

prestationer. Detta är hon skeptisk till därför att det naturligtvis påverkar elevernas upplevelse 

och hur samtalet fungerar. Hon kan möjligen ta upp om någon verkligen utmärker sig på 

något sätt. Hon vill inte heller att läraren skall sitta med på samtalen med avsikten att bedöma 

eleverna, eftersom det då ändå skulle påverka samtalen genom att föra in det bedömande 

elementet. Hon trycker på värdet i en situation där man inte måste bedömas och värderas som 

elev utan bara får vara sig själv. Det här gäller också för samtal i allmänhet mellan elever och 

bibliotekspersonal, då det finns en poäng i att de hålls prestigelösa. I och med att eleverna vet 
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att de inte blir bedömda kan de också känna sig tryga att ställa frågor som kanske avslöjar att 

de inte förstått något eller saknar viss kunskap. 

 

6.5 Kompetens i teori och praktik 

Om vi ser på våra samtal i ljuset av de teoretiska modeller vi tidigare presenterat kan vi knyta 

ett antal aspekter som kommit upp till särskilda punkter i modellerna. Den erfarenhet som 

vissa respondenter uttryckte som väldigt värdefull, bland annat i kontakten med lärare där den 

låter bibliotekarien förstå och förhålla sig till yrkesroller och bättre orientera sig i samtalet, 

återfinns direkt i Keens handmodell som ett av fingrarna. Däremot finns den inte som en egen 

punkt i Illeris kompetensblomma, utan får kanske betraktas som ett bränsle till de egenskaper 

han presenterar. Genom erfarenhet kan kompetenser som kunskaper och färdigheter både 

uppstå och förfinas. Det kan också knytas till själva krukan, ur vilken kompetensblomman 

växer – där termen livsålder finns. Under erfarenhet kan man också placera elementet 

scenvana, som respondenterna på skola B framförde. 

 

En aspekt som förekommer påfallande ofta, och därför får ses som en stor del av 

helhetskompetensen, är social förmåga och att kunna ge rätt bemötande. Respondenterna talar 

om att man måste vara inkännande, kunna läsa av sinnesstämningar och förstå vilka elever 

som är intresserade av kontakt. Även vilken form av kontakt de är intresserade av är viktigt. 

Respondent C1 framhöll också vikten av att man förstår och respekterar alla de olika skäl till 

att en elev kan tänkas befinna sig i biblioteket. På Keens hand är just social förmåga placerat 

under den större kategorin kontakter, men hon använder sig också av värderingar som en egen 

kategori, dit åtminstone delar av det senare, i form av respekt och förståelse, kan placeras. 

Respondent C1 tryckte också på vikten av en situation där eleverna slipper bli bedömda, ett 

prestigelöst utbyte, som biblioteket tillhandahåller vid sina boksamtal. Detta kan ses som ett 

uttryck för hennes värderingar som bibliotekarie.  

 

I en lite bredare kontext hör också analytisk förmåga, och kapaciteten att förstå och fånga in 

vad användaren egentligen är ute efter när de kommer till biblioteket med en fråga. Här spelar 

också kunskaper, som återfinns inom båda modellerna, en stor roll, genom en diger faktabas 

blir det lättare att ringa in ett visst informationsbehov. Illeris går också lite djupare när han 

lyfter fram kreativitet som en aspekt i samband med kunskaper och färdigheter, vilket 
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förmodligen kan vara mycket användbart även här, i mötet med eleven, när frågor skall 

formuleras utifrån ett ganska luddigt grundmaterial tillhandahållet av användaren. 

 

När det kommer till formella kompetenser så bör man först och främst påpeka att dessa inte 

existerar som en egen kategori i modellerna, utan ur dem kan man erhålla de olika aspekter av 

kompetens som återfinns i modellerna. Ofta föreställer man sig nog framförallt kunskaper och 

färdigheter när man tänker på en given utbildning, men de andra mer underförstådda 

kategorierna är minst lika viktiga. Den bibliotekarieutbildning som egentligen samtliga 

respondenter anser att man bör ha i grunden som skolbibliotekarie tillhandahåller till exempel 

färdigheter i form av förståelse för kataloger och databaser, såväl som värderingar i form av 

en viss syn på bibliotekariens demokratiska uppdrag. Någon form av pedagogisk utbildning 

framfördes också som en önskvärd kompetens, om än inte av samma avgörande vikt som 

bibliotekarieutbildningen, vilket naturligtvis skulle tillhandahålla andra kompetensaspekter 

som samspelar med de tidigare nämnda. 

 

6.6 Sammanfattning 

I våra samtal om kompetens kan tre huvudlinjer skönjas. Den första av dessa är 

utbildningsaspekten, alltså den formella kompetensen. Påfallande är att alla respondenter 

anser att bibliotekarieutbildningen är viktig. För det första skapar den en effektiv 

kommunikation inom arbetsgruppen i och med att de får ett gemensamt fackspråk och 

grundläggande förståelse för varandras synsätt. Ännu viktigare är att den ger personalen en 

informationskompetens som låter dem dels bygga upp ett system och dels återvinna 

informationen ur det, samt visa andra hur man gör detta. Det handlar alltså inte bara om att 

låna ut böcker. I relation till detta står den osäkerhet som man upplever finns hos ovana 

biblioteksanvändare i lärarkåren, vilka bär på en begränsad förståelse för vilka kompetenser 

som finns hos bibliotekets personal och hur den bäst kan utnyttjas. Den andra huvudlinjen är 

alltså osäkerhet eller okunskap kring kompetenser och yrkesroller. Det verkar ibland vara 

svårt att veta var den ena yrkesrollen börjar och den andra slutar, vilket leder till att man 

mellan lärarna och skolbibliotekarierna är lite rädda för att trampa varandra på tårna. Den 

tredje och sista huvudlinjen som träder fram i intervjuerna är vikten av de sociala 

egenskaperna som utgör en betydande del av den kompetens man som skolbibliotekarie 

behöver i mötet med användarna. Den stora variationen på attityder, inställningar och 
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förkunskap hos användarna gör att bibliotekarien måste vara väldigt flexibel, lyhörd och 

inkännande för att kunna ge rätt bemötande.  
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7. Slutdiskussion 

Som vi ser det så är samarbete en grundläggande förutsättning för att ett skolbibliotek ska 

uppnå sin fulla potential. Om det inte existerar en dialog mellan lärare och bibliotekspersonal 

blir biblioteket inte mer än ett tomt skal eller ett trubbigt verktyg som sällan kommer till 

användning, vilket vi sett vissa tecken på i intervjuerna och texterna vi studerat. Att bara 

betrakta skolbiblioteket som en passiv samling litteratur utelämnar de värdefulla kompetenser 

som faktiskt finns att tillgå hos de skolbibliotek som i någon mån är bemannade, även om 

dessa kompetenser kan variera avsevärt mellan olika anställda. Trots att flera stora 

organisationer, såväl skolinspektionen som skolverket, har definierat skolbiblioteket som en 

integrerad del i den pedagogiska verksamheten på skolan tenderar det ofta att hamna i 

skymundan enligt vårt material. Därmed blir alltså skolbibliotekariernas kompetenser en 

underutnyttjad resurs och biblioteket bara en förvaringsyta för böcker. 

 

Den ”superbibliotekarie” som beskrivs i respondenternas fantasier om kompetenser de skulle 

önska till sina skolbibliotek skulle egentligen inte behövas om ett perfekt samarbete fanns 

mellan de båda yrkeskårerna. De kompetenser, i form av kunskaper och färdigheter inom 

särskilda områden, som respondenterna önskade sig finns förmodligen i stor utsträckning 

redan bland skolans anställda, men kommer inte till användning inom biblioteket eftersom de 

opererar som en separat entitet där man bara har sina egna specialiteter att tillgå. Som vi ser 

det är själva motivet till samarbete, på ett högre och mer teoretiskt plan, att de olika 

beståndsdelarna i samarbetet kompletterar varandra genom att tillföra olika kompetenser. 

Samarbetet lyfter fram kompetenser som finns, men genererar också nya kompetenser i mötet 

mellan olika uppsättningar av kompetenser. Alla dessa kompetenser skulle teoretiskt kunna 

finnas i en individ, men vid mötet mellan två olika individer blir ändå något större eftersom 

dessa individer också har med sig hela spektrat av kompetenser, till exempel den personliga 

erfarenheten. Det uppstår en synergieffekt där resultatet är större än summan av de 

individuella delarna. Det perfekta samarbetet, där alla nyttjas till hundra procent, kanske inte 

är uppnåeligt. Lärarna är trots allt inte anställda av skolbiblioteket och kan inte förväntas vara 

fullständigt tillgängliga, samtidigt som bibliotekarierna inte heller kan ägna all sin tid åt 

samarbete. Men man skulle kunna använda sig betydligt mer av de kompetenser som finns att 

tillgå än vad man gör idag. 
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Centralt för samarbete är i våra ögon att det måste uppstå i förhållande till ett specifikt, 

konkret mål eller projekt. Det går inte att främja ett framgångsrikt samarbete genom att bara 

bestämma sig för att samarbeta, utan man måste också ha något att samarbeta kring. De skolor 

där bibliotekarierna uttrycker att ett samarbete existerar har också haft specifika projekt där 

biblioteket har fyllt en funktion. Det är också i våra ögon uppenbart att bibliotekspersonalen 

på de skolor där ett etablerat samarbete finns upplever sitt arbete som mer givande och att 

våra samtal generellt hade en mer positiv ton. När skolbiblioteket är mer integrerat i den 

pedagogiska verksamheten känner bibliotekarierna att de har en större legitimitet, vilket 

förefaller ha en inspirerande effekt. Detta förefaller vara något som bibliotekarierna i många 

fall måste ta initiativ till själva, delvis på grund av den uppfattade okunskapen hos andra 

yrkesgrupper kring skolbibliotekariernas kompetenser som våra respondenter har lyft fram vid 

flera tillfällen. Naturligtvis blir det svårare att ta initiativ när man upplever att man inte får 

något gehör för sina idéer, men det verkar inte som att någon annan kommer att göra det åt 

bibliotekarierna. 

 

Ett etablerat samarbete innebär också, som sagt, att man har planterat ett frö ur vilket vidare 

möjligheter till samarbete och intressanta projekt kan växa. Detta framgår tydligt på skola C, 

där man har ett väl förankrat samarbete i Läslust-projektet. På skola B finns också en tradition 

av samarbete som är förankrat i kulturen på skolan och har tillhandahållit en legitimitet till 

skolbiblioteket som förefaller bestående. Det var i våra ögon påfallande att detta har skänkt 

bibliotekarierna en trygghet som skapar en positiv stämning kring yrkesrollen. På skola A har 

däremot inget sådant samarbete tillkommit, trots försök och påtryckningar ifrån 

bibliotekspersonalens sida. Detta har lett till att de upplever en viss vanmakt i och med att de 

känner sig underutnyttjade och saknar möjligheter att använda sina kompetenser. Det blev 

också tydligare på skola A än någon annan stans hur asymmetriskt maktförhållandet är mellan 

yrkesgrupperna. I och med att interaktionen är så liten finns en tendens till att biblioteket 

osynliggörs, bibliotekarierna blir i högre grad utelämnade åt tillfälligheter och kontakten sker 

enbart på lärarnas villkor vilket, som sagt, försätter bibliotekspersonalen i en 

beroendeställning som leder till en känsla av hjälplöshet. 

 

En väldigt tydligt genomgående problematik kring samarbetet ur bibliotekspersonalens 

perspektiv är avsaknaden av gemensam planering. Man kan naturligtvis argumentera för att 

yrkesrollernas innehåll skiljer sig avsevärt, och det finns ingen självklar anledning till att 
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bibliotekarierna skulle delta i lärarnas planering i sig. Men det är också tydligt att många av 

de problem som påtalas i intervjuerna har sin grund i att biblioteket tas in i ett väldigt sent 

skede. De får sällan goda möjligheter att tillgängliggöra rätt material vid rätt tidpunkt och 

verkar generellt sakna tid att förbereda de aktiviteter de själva skall hålla i. I och med denna 

problematik tenderar också, som vi ser det, stora delar av bibliotekspersonalens kompetenser 

att försvinna eller åtminstone hamna i skymundan då de helt enkelt inte får möjlighet att 

planera användandet av dem. Vi tror inte att de ”brandkårsutryckningar” som ofta beskrivs i 

intervjuerna är ett ultimat utnyttjande av skolbiblioteket och dess förtjänster. 

 

Bristen på gemensam planering tror vi kan bero till stor del på det faktum att 

skolbibliotekarierna trots att de är en del av skolan inte tillhör kärnverksamheten på sin 

arbetsplats. De finns där för att tjäna kärnverksamheten, de är en resurs eller ett verktyg för att  

uppnå pedagogiska mål – men skolbibliotekarierna är inte pedagoger. Det komplicerade i 

detta uppstår i och med att bibliotekarier är en grupp med mycket stark professionsidentitet, 

och tydliga idéer kring sina kompetenser och vad man tillför till samhället i stort, som vid 

skolbibliotek har placerats i en kontext där de inte syns eller är centrala utan står som en 

sekundär resurs för lärarnas verksamhet. Det faktum att skolbibliotekarierna försätts i en 

beroendeställning i relationen till lärarna genom att de har svårt att få kontakt förstärker detta 

ytterligare, men den aspekten är något som går att förändra. Skolbiblioteket kommer aldrig att 

vara den centrala verksamheten i skolan, men relationen till lärarna kan förbättras genom att 

stärka samarbetet. Känslan av maktlöshet som ibland kan uppstå som resultat av utebliven 

kontakt och samarbete ser olika ut i olika situationer, och kan definitivt motarbetas. För att 

detta ska fungera måste skolbibliotekariernas kompetenser på något sätt lyftas fram i ett 

samtal om skolbibliotekets position i skolan.  

 

Skolbibliotek har som sagt under de senaste åren debatterats flitigt i många olika 

sammanhang. Det har tilldelats ett stort utrymme i det offentliga samtalet och blivit en mycket 

viktig utbildningsfråga. Å ena sidan har det införlivats i skollagen och därigenom erhållit en 

ny legitimitet inom både den politiska och akademiska sfären. Å andra sidan står 

skolbiblioteket fortfarande inför många grundläggande hinder att ta sig över, inte minst sett 

till kulturen ute på skolorna. Skollagen i sig är också aningen trubbigt formulerad och ger 

ingen definition av vad ett skolbibliotek faktiskt är. Den kanske största utmaningen för 

skolbibliotekarierna ligger i att kunna marknadsföra sina kompetenser och skolbiblioteket 

som pedagogisk resurs. Vår studie visar att man inte kan sitta och vänta på att lärarna skall 
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inse att de saknar de specifika kunskaper, färdigheter och resurser som biblioteket kan tillföra, 

utan man måste hitta en väg till dem. Lyckas man nå fram till lärarkåren för egen maskin och 

på sina egna villkor har man också gripit tag om det asymmetriska maktförhållandet och givit 

sig själv möjligheten att omforma det. 

 

I DIK:s kriterier för ett skolbibliotek i världsklass lyder första punkten att det skall vara en 

tydlig del av skolans pedagogiska vision. Detta tolkar vi som att en grundförutsättning för att 

skolbiblioteket verkligen skall fungera är att det finns en medveten dialog om vad det skall 

vara och hur det skall integreras i den pedagogiska verksamheten. Man måste alltså 

synliggöra skolbiblioteket på ett vis man inte verkar göra i någon större utsträckning idag, 

enligt materialet i vår studie. Mycket av den osäkerhet som präglar bilden av skolbibliotekets 

verksamhet och förhållandet till lärarna i våra intervjuer och texter kan tolkas som en 

konsekvens av bristen på ett öppet samtal där yrkesgruppernas kompetenser definieras och 

ömsesidig förståelse kan etableras. För att införliva detta i en pedagogisk vision måste 

naturligtvis skolledningen drivas av en vilja att lyfta fram skolbibliotekets potential. 

Samverkan med skolledningen och övrig pedagogisk personal är också den andra punkten i 

DIK:s kriterier, och uppenbarligen en oerhört viktig aspekt enligt våra respondenter och 

källtexter. 

 

För att summera texten har vi valt att gå tillbaka till de centrala frågeställningarna vi 

formulerade i inledningskapitlet. Den första löd ”hur ser samarbetet mellan skolbibliotekarier 

och lärare ut, enligt skolbibliotekariernas perspektiv?” samt ”vad genererar det eventuella 

samarbetet?” På dessa frågor är svaret av ganska komplicerat slag, då relationen mellan de 

båda yrkesgrupperna är problematisk och präglas av en asymmetrisk maktrelation, men 

samtidigt kan fungera väldigt bra på enskilda skolor. Mängden samarbete varierar avsevärt, 

men gemensamt för vår data är att ett större sådant önskas hos bibliotekarierna. När ett 

etablerat samarbete existerar tycks skolbibliotekariernas kompetenser komma till bättre 

användning och maktförhållandet förefaller mindre problematiskt. 

 

Den andra frågan ”vilka kompetenser anser skolbibliotekarierna är centrala för arbete på ett 

skolbibliotek” genererade två huvudsakliga linjer, vilka utgjordes av formella respektive 

informella kompetenser. Det rörde sig å ena sidan om utbildning, där alla respondenter lyfte 

fram vikten av en bibliotekarieutbildning, men poängterade värdet i pedagogiska färdigheter. 

Å andra sidan lyftes sociala färdigheter, som förmåga att läsa och känna in människor fram.  



59 
 

Referenser 

Tryckta källor 

Ellström, Per-Erik. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Stockholm: 

Stockholm: Publica. 

Illeris, Knud. (2013). Kompetens : [vad, varför, hur]. Lund: Studentlitteratur.  

Keen, Kerstin och Strandberg, Carina. (2002).  Kompetens - vad är det? (2. uppl.). Malmö: 

Idman. 

Molinder, Malin and Rodman, Lena. (2006). Lärare och skolbibliotekarie - ett udda par som 

bör dra jämnt: En studie i samarbete på en högstadieskola. (Uppsats från 

bibliotekshögskolan). Borås: Högskolan i Borås 

Donham van Deusen, Jean. (1993). "The effects of fixed versus flexible scheduling on 

curriculum involvment and skills integration in elementary school library media programs". 

School library media quarterly. 21 (3), 173-182. 

Svenska unescorådet. (2000). Unesco:s folk- och skolbiblioteksmanifest. Stockholm: Svenska 

unescorådet. 

Thomas, Barbro. (2013). Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Stockholm: Svensk 

biblioteksförening. 

Ullström, Margaretha. (2004). Sök för att lära. Lund: Bibliotekstjänst.  

  

Webbkällor 

Lucassi, Elin and Gillberg, Malin, 'En rörig tillvaro som berör', hämtad 2013-11-18 från 

http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2013/En_r%C3%B6rig_tillvaro_som

_ber%C3%B6r.pdf 

Skolinspektionen, 'Informationsblad: skolbibliotek', hämtad 2013-11-18 från 

http://www.skolinspektionen.se 

Skolverket, Gy 2011, hämtad 2013-11-27 från http://www.skolverket.se 

UNESCO:s webbplats, hämtad 2013-11-28 från http://www.unesco.se 

Ögland, Malin and Statens kulturråd, Skolans bibliotek 

om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag, hämtad 2013-11-27 från 

http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2001/Skolans_bibl.pdf 

  

http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2013/En_r%C3%B6rig_tillvaro_som_ber%C3%B6r.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2013/En_r%C3%B6rig_tillvaro_som_ber%C3%B6r.pdf
http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.unesco.se/
http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2001/Skolans_bibl.pdf


60 
 

Bilaga – intervjumall 

Följande är de frågor vilka ingick i våra intervjuer med respondenterna. Utöver dessa tillkom 

naturligtvis många följdfrågor och utvecklingar där något vi bedömde som relevant för vår studie 

trädde fram i samtalet. 

 

Presentation 
 

Kan ni var och en lite kortfattat beskriva vad ni har för bakgrund? (Utbildning/yrkeserfarenhet 

etc.) 

 

Hur länge har ni jobbat här? 

 

Hur delar ni arbetsuppgifterna på biblioteket? Har ni olika roller? Ämnesmässig indelning? 

 

Samarbete 

 

Har ni något eller några exempel när det gäller samarbeten mellan er och 

lärarna/bibliotekspersonalen på skolan. Alltså specifika projekt eller händelser. 

 

[få dem att välja ett exempel av sådant samarbete som man kan använda för att illustrera 

arbetet/samarbetet. Följande frågor under denna sektion är kopplade till detta exempel.] 

 

Hur uppstod det samarbetet? (Vem kontaktade vem? Vad var syftet? Vilket ändamål skulle 

det uppfylla?) 

 

Är detta typiskt för ert arbete? Alltså, går det oftast till så här? 

 

Vilka deltog i projektet?  

 

Vad var deras specifika roller (alltså vad bidrog de med/gjorde de)? 

 

Är detta en typisk arbetsfördelning i samarbeten mellan er och lärarna/bibliotekspersonalen? 
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Vad använde ni er av i biblioteket? (Alltså, vilka verktyg använde ni? Det fysiska rummet, 

material, databaser, personal) 

 

Gick kommunikationen och samarbetet som förväntat? Vilka aspekter gick inte som förväntat 

i så fall? 

 

Hur manifesteras eventuella samarbetsproblem?  

 

Vad fick ni ut av samarbetet? Ledde det till några specifika resultat? Vad lärde ni av 

varandra? 

 

Kompetens 

 

Hur betydelsefullt är det att den som arbetar på ett skolbibliotek har rätt utbildningsbakgrund? 

Vilken utbildningsbakgrund skall det vara i så fall?  

 

Vilken skillnad gör en sådan utbildning? 

 

Finns det andra typer av kunskaper eller färdigheter (eller personliga egenskaper) som ni har 

upptäckt är viktiga i rollen som skolbibliotekarie? 

 

Har ni upplevt att bibliotekspersonal och lärare resonerar olika, exempelvis kring eleven? Hur 

så i så fall? 

 

Allmänt 

 

Vi har läst en del litteratur om samarbetet er emellan och det tycks vara så att relationen 

mellan lärare och skolbibliotekarier är något assymmetrisk, där lärarkåren har en ganska stark 

yrkesidentitet medan skolbibliotekarierna inte har det i samma utsträckning. Eller i alla fall 

rätt olika yrkesidentiteter. Är detta något ni har upplevt på något sätt? 

 

Om ni skulle utforma en utbildning för skolbibliotekarier, hur skulle den se ut? 

 
 


