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1. Inledning 

Området skolbibliotek är stort. Skolbiblioteksverksamheterna ute på skolorna är 

inte identiskt anordnade. Skollagens krav på tillgång till skolbibliotek har lösts på 

ett flertal sätt. Vissa skolor har egna skolbibliotek, vissa vänder sig till folkbiblio-

teken och vissa har kommit fram till helt egna lösningar. 

Sedan tidigare har jag erfarenheter inom skolans värld. Jag har läst lärarut-

bildningen med inriktning mot de tidigare skolåren och har under min praktik på 

lärarutbildningen fått se på skolbibliotek från lärarnas sida. Användningen av 

bibliotek skilde sig åt från lärare till lärare och skola till skola. Vissa gick till folk-

biblioteket och lånade böcker en gång i veckan och vissa hade ett bokrum på sko-

lan som benämndes skolbibliotek. 

I den tidigare forskningen beskrivs samarbetet mellan lärare och bibliotekarier 

som viktigt för att integrera biblioteket i undervisningen och bidra till elevernas 

lärande. Samarbetet mellan dessa yrkesgrupper kan alltså ses som en förutsättning 

för att skolbiblioteket ska kunna utnyttjas på ett sådant ultimat sätt som möjligt. 

Enligt mina tidigare erfarenheter kan som sagt detta samarbete skilja sig åt. Det är 

samarbetet jag vill titta närmare på i denna uppsats. Jag kommer utgå ifrån biblio-

tekariers perspektiv. 

Jag kommer använda mig av en forskare vid namn Patricia Montiel-Overall 

och hennes TLC-modeller. Modellerna beskriver olika sätt att samarbeta på mel-

lan bibliotekarier och lärare och redogör för vilka samarbeten som i högre grad 

bidrar till elevers lärande. Montiel-Overall är inte ett frekvent förekommande 

namn i forskningen gällande bibliotekarier och lärares samarbete, ett mer före-

kommande namn inom denna forskning är David V. Loertscher. Montiel-Overall 

bygger inom TLC-modellerna vidare på Loertscher och hans teorier. Genom att 

själv använda mig av Montiel-Overalls TLC-modeller hoppas jag kunna bidra 

med något nytt inom forskningsområdet och belysa ett nytt sätt att se på bibliote-

kariers och lärares samarbete. 

Mitt mål med uppsatsen blir att utifrån TLC-modellerna undersöka samarbetet 

mellan lärare och skolbibliotekarier på olika typer av skolbiblioteksverksamheter. 
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2. Skolbibliotek 

Denna del av uppsatsen går in på området skolbibliotek och den kontext i sam-

hället de verkar inom.  Det inledande avsnittet berör skolbibliotekens plats i lag-

stiftningen. Det efterföljande avsnittet behandlar definitioner av skolbibliotek 

samt beskriver deras förhållande till folkbibliotekens barnbiblioteksverksamhet. I 

ett avsnitt lyfts skolans förändrade sätt att undervisa. Slutligen avslutas denna del 

med att beskriva den skolbibliotekssituation som råder i dagens Sverige. 

2.1. Skolbibliotek i lagstiftningen 

Det är mycket som hänt i lagstiftningen de senaste åren när det kommer till skol-

bibliotek. Skolbiblioteken återfinns i nuläget både i biblioteks- och skollag. År 

2011 infördes en ny skollag i Sverige och den 1 januari 2014 började även en ny 

bibliotekslag att gälla.1 

Skolbiblioteken är både en del av kulturpolitiken och skolpolitiken. Under åren 

har de rört sig mellan politikområden. I den tidigare bibliotekslagen från 1996 

kopplades skolbiblioteken till bibliotekspolitiken. År 2010 flyttades de in i skolla-

gen och blev en del av skolpolitiken. När Kungliga biblioteket blev statlig samord-

nare över det svenska biblioteksväsendet år 2011 återanknöts skolbiblioteken till det 

allmänna biblioteksväsendet. Båda dessa politikområden kan kopplas till en statlig 

myndighet som i någon form har en relation till skolbiblioteken. Från bibliotekssidan 

finns KB som är samordnare och för statistik över skolbiblioteken. Från skolsidan finns 

skolinspektionen. Inspektionen kontrollerar att skolarna följer skollagen.2 

I den nya bibliotekslagen beskrivs skolbiblioteken i 1 § som en del av det all-

männa biblioteksväsendet.3 I en del av 3 § står att: ”För skolbibliotek ansvarar 

kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmel-

serna i 2 kap. skollagen (2010:800)”.4 Skolbiblioteken har även en egen rubrik. 

                                                 
1 Bibliotekslag (2013:801); Skollag (2010:800). 
2 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Det svenska skolbibliotekslandskapet: styrning, institutioner 

och intressenter”, s. 46–47; Limberg, L. (2012), ”Från biblioteksstadga till skollag – skolbibliotekens plats i 

folkbibliotekspolitiken 1911–2011”, s. 172. 
3 Bibliotekslag (2013:801), s. 1. 
4 Bibliotekslag (2013:801), s. 1. 
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Under den i 10 § står att läsa följande ”Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) 

ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymna-

sieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek”.5 Citaten ur biblio-

tekslagen hänvisar direkt till skollagens andra kapitel. Kapitlet heter ”Huvudmän 

och ansvarsfördelning”. De huvudmän för skolan som nämns här är kommun, lands-

ting, stat och enskilda. För grundskolan kan kommun och enskilda vara huvudmän.6  

I propositionen till den rådande skollagen lyfter regeringen fram de bakom-

liggande tankarna för införandet av skolbibliotek i skollagen. Regeringen motive-

rar skolbibliotekens plats i skollagen i och med skolbibliotekens viktiga funktion 

gällande läs- och litteraturfrämjande och materialförsörjning i undervisningen för 

eleverna.7 Regeringen betonar således vikten av skolbibliotek. 

För grundskolan finns ytterligare styrdokument i form av läroplan, kursplaner 

samt kunskapskrav.8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 tar upp rektors ansvar. I relation till skolans arbetsmiljö så som läromedel, 

handledning samt utvecklandet och sökandet efter kunskaper tas biblioteket upp 

som ett exempel.9  

2.2. Vad är ett skolbibliotek? 

2.2.1. Relevanta definitioner 

Vad är ett skolbibliotek? Vad är dess uppgifter? Detta kan ses som komplicerade 

frågor som genererar många olika svar. Anna Hampson Lundh och Louise Lim-

berg menar att skolbibliotekens nya plats i skollagen satt igång en mängd funde-

ringar. Hampson Lundh och Limberg konstaterar att det inte finns någon enhetlig 

och allmän definition, olika parter definierar skolbibliotekens innebörd på skilda sätt.10 

En definition av skolbibliotek går att finna i propositionen till den rådande 

skollagen. Där står följande:  

Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och in-
formation som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedago-
giska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.11 

                                                 
5Bibliotekslag (2013:801), s. 2. 
6Skollag (2010:800), s. 4–5. 
7Regeringens proposition 2009/10:165: den nya skollagen: för kunskap, valfrihet och trygghet (2010), s. 283–284. 
8 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Det svenska skolbibliotekslandskapet: styrning, institutioner och 

intressenter”, s. 47. 
9Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011), s. 18. 
10 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Det svenska skolbibliotekslandskapet: styrning, institutioner och 

intressenter”, s. 43; Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 12–13. 
11 Regeringens proposition 2009/10:165: den nya skollagen: för kunskap, valfrihet, och trygghet (2010), s. 284. 
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I betänkandet inför den nya skollagen tas skolbibliotek således upp som ett 

stöd i lärandet och i form av ett ordnat material vilket lärare samt elever ska kunna 

använda sig av. 

Skolinspektionen har som tidigare nämnts ansvar för att bevaka ifall skolorna 

uppfyller skollagen. På skolinspektionens webbplats listas tre krav gällande sko-

lornas tillgång till skolbibliotek. Kraven är inspektionens definition om vad som 

avses med tillgång. Dessa är: 

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 
avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del 
av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.  

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 
andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera 
till läsning.12  

Skolinspektionen betonar ett rimligt avstånd till skolbiblioteken för att bidra till 

undervisningens mål. Man tar vidare upp behovet av olika sorters medier och 

skolbibliotekets roll i det läsfrämjande arbetet samt språkutveckling. I ett inform-

ationsblad från skolinspektionen, som går att ta del av på inspektionens webb-

plats, går man in på det faktum att inga krav finns i lagstiftningen gällande utbil-

dade skolbibliotekarier på skolbiblioteken. Detta finns varken i nuläget, i den tidi-

gare bibliotekslagen eller i skollagen. Likaså innehåller inte heller den nya biblio-

tekslagen föreskrifter om frågan.13 Jag tolkar skolinspektionens val att konstatera 

detta samt avsaknaden av bemanningsfrågan i inspektionens tre krav som att be-

manningen inte är av prioritet under inspektionerna. 

I KB:s statistikrapport Skolbiblioteken 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier 

tas tre faktorer upp som är avgörande för skolbibliotekets roll som pedagogisk 

resurs: funktionalitet, resurser och tillgänglighet. Funktionalitet kopplas till en 

systematiskt ordnad samling medier, fack- och skönlitteratur samt ett katalogsy-

stem som ger möjlighet till flera sätt att söka. Resurser innefattar storleken på be-

ståndet och antalet nyförvärv.14 Gällande tillgänglighet skriver KB: 

Tillgänglighet skapas främst av den personella resursen, skolbibliotekspersonalen, som kan 
leda eleverna rätt, inspirera dem, föreslå och visa vägen till innehållet i skolbiblioteket. Till-
gängligheten utgörs också av att eleverna rent fysiskt har tillgång till lokalerna. Det är inte 
förrän rätt media är funnet och framtaget som det är tillgängligt för eleven. Detta ska också 
ske i samband med att behovet finns, inte om en månad när bokbussen kommer tillbaka.15  

                                                 
12 Skolinspektionens webbsida > Råd och vägledning > Ställningstaganden > Skolbibliotek. 
13 Bibliotekslag (2013:801); Informationsblad: skolbibliotek (2011), s. 6. 
14 Skolbiblioteken 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier (2012), s. 9–10. 
15 Skolbiblioteken 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier (2012), s. 10. 
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Var den lägsta gränsen sätts för dessa tre faktorer ger oss enligt KB lösningen på frå-

gan om skolbiblioteken, det vill säga vad skolbiblioteken är.16 Återigen tas skolbiblio-

teket upp i relation till egenskaperna pedagogisk resurs, systematisk ordning, medier 

och tillgänglighet. Även katalogsystemet betonas. KB framhäver till skillnad från tidi-

gare definitioner skolbibliotekspersonalen som en bidragande faktor till tillgänglighet. 

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest är ett vägledande doku-

ment som används i flera delar av världen. I ”Unescos Skolbiblioteksmanifest 

1999” tas det upp att skolbiblioteken ska ha tillräckligt med medel för material, teknik, 

utrustning och personal med utbildning.17 Unesco berör således även utbildad personal. 

En lista gällande grundläggande uppgifter för skolbiblioteken har utarbetats: 

Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner. 

Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare. 

Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förstå-
else, fantasi och glädje. 

Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge dem insikt 
och förståelse för olika kommunikationsformer 

Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka förståelsen och 
ge insikt om olika ideer, erfarenheter och åsikter. 

Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet. 

Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans målsättning och 
främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för medbor-
garansvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. 

Att främja läsning. 

Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan.18 

Här ligger fokus på eleverna. Det handlar både om att utveckla informationskom-

petens samt att verka läsfrämjande. Jag återkommer till begreppet informations-

kompetens senare i teoriavsnittet. Detta innefattar olika färdigheter i relation till 

information. Vidare tar Unesco upp resurser och anordnandet av aktiviteter. 

Hampson Lundh och Limberg beskriver hur uppgifterna för ett skolbibliotek 

ofta tas upp i förhållande till två områden.19 Områdena är: ”[…]stöd och stimulans 

till läsning och språkutveckling samt handledning och undervisning i olika di-

                                                 
16 Skolbiblioteken 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier (2012), s. 10. 
17 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006), s. 5, 7–8; ”Unescos skolbiblioteksmanifest 

1999” (2006), s. 14. 
18 ”Unescos skolbiblioteksmanifest 1999” (2006), s. 14–15. 
19 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 16. 
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mensioner av informationssökning och -användning”.20 Dessa två områden kan 

återfinnas i både Unescos, KB:s och skolinspektionens definition. 

Skolbiblioteket som en pedagogisk resurs och som ett stöd i undervisningen är 

ett återkommande tema i definitionerna, liksom också betoningen på systematiskt 

ordnade samlingar innehållande varierande medier. Limberg och Hampson Lundh 

sammanfattar: 

Gemensamt för olika samtida definitioner av skolbibliotek är att de fokuserar på ordnade samlingar 
av medier i olika genrer (skönlitteratur, facklitteratur, kartor, ljud, bilder) och format (tryckta, digi-
tala) manuellt eller digitalt sökbara via söksystem. Tillgång till informationsresurser på internet, sök-
bara med IKT-redskap via skolbiblioteket betonas återkommande. Det som framförallt skiljer mellan 
olika definitioner är ifall bemanning eller personal inkluderas eller inte.21 

Även i de ovanstående definitionerna skiljer sig formuleringarna kring personal 

åt. KB framhäver skolbibliotekspersonal. Unesco talar om utbildad personal. 

Skolinspektionen hänvisar till att lagarna inte behandlar ämnet. Just bemannings-

frågan är av intresse för denna uppsats då en förutsättning för undersökningen är 

bemannade skolbibliotek. Då frågan inte regleras i lagen är det alltså ingen själv-

klarhet att det finns utbildade skolbibliotekarier på skolbiblioteken. 

2.2.2. Skolbibliotek i förhållande till barnbibliotek 

I artikeln ”Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek?: det 

öppna barnbiblioteket” tar Limberg den ställda frågan i beaktning. Hon betonar 

vikten av att uppmärksamma skillnaderna mellan folkbibliotekens barnbiblioteks-

verksamhet och skolbiblioteken. Anledningen till detta är att bibliotekstyperna ofta 

blandas ihop, vilket i sin tur leder till att göra dem otydliga. Limberg beskriver 

folkbiblioteken i relation till begreppet individorientering. Verksamheten bygger på 

att besökare kommer dit av fri vilja och folkbiblioteken arbetar utifrån kulturpoli-

tiska mål. Skolbiblioteken anknyts till skolans styrdokument och framställs främst 

arbeta gentemot grupper och klasser. De två bibliotekstyperna beskrivs som olika 

och deras arbetsmetoder, attityder, service, medier samt lokaler skiljer sig som följd 

åt. Båda bibliotekstyper arbetar med kultur och information, dock på olika sätt. 

Skolbiblioteken har en egen funktion att fylla i samhället, en som särskiljer sig från 

folkbibliotekens. Det är som Limberg påpekar viktigt att inte blanda ihop dem. In-

tegrerade folk- och skolbibliotek påverkas ytterligare av detta resonemang då de har 

dubbla uppgifter.22 

                                                 
20 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 16. 
21 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 14. 
22 Limberg, L. (1992), ”Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek?: det öppna barnbiblio-

teket”, s. 6–8. 
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2.3. Skolans förändrade undervisning 

I dagens skola har ett skifte skett i sättet att tänka kring undervisning. Elevcentre-

rade arbetsmetoder har fått ersätta traditionella former av lärarstyrd undervisning.  

Mikael Alexandersson och Limberg kopplar undervisningsskiftet till de för-

ändringar som skett rörande informations- och kommunikationsteknologier i sam-

hället under de senaste årtiondena. De nya undervisningssätten har influerats av 

konstruktivistiska tankar. Det kan i andra sammanhang kallas elevers forskning, 

undersökande arbetssätt och problembaserat lärande. Skolbiblioteken knyts sam-

man med det nya sättet att undervisa. Detta har stärkt deras position i skolan.23 

Jenny Henning Ingmarsson beskriver utifrån tidigare forskning hur elevernas be-

hov av fler källor ökar i relation till denna utveckling och menar att elever, lärare 

och bibliotekarier ställs inför nya krav. Informationskompetenta bibliotekarier och 

lärare samt välutrustade skolbibliotek behövs.24 

Henning Ingmarsson beskriver vidare utifrån sin genomgång av forskningen 

om att skönlitteraturens starka ställning begränsar hur man ser på skolbiblioteket 

och dess funktioner.25 Lena Folkesson skriver att flera användningsområden exi-

sterar gällande bibliotekets resurser till äldre elever det rör sig om. Hon menar 

dock att bibliotekets fakta- och informationsroll kommer i skymundan för biblio-

tekets läsfrämjande och skönlitterära roll.26 Skolbibliotekets roll i läsutveckling, 

läsfrämjande arbete samt gentemot skönlitteratur beskrivs stå i centrum. Ett skol-

biblioteks roll som stöd i det undersökande arbetssättet kan alltså begränsas av den 

traditionella bilden av skolbibliotek som läsfrämjande med fokus på skönlitteratur. 

2.4. Skolbibliotekssituationen idag 

Det finns ingen statistik från KB över hur många skolbibliotek som finns i dagens 

Sverige. Detta bland annat på grund av bortfall i KB:s egen undersökning samt den 

försvårande faktorn att flera skolor delar bibliotek. I Sverige saknar en sjättedel av 

eleverna i grundskola och gymnasieskola tillgång till ett skolbibliotek. Hälften av 

eleverna har inte tillgång till ett bemannat sådant. I och med den nya skollagen plane-

rar dock flera skolor att starta skolbibliotek. Yrkeskategorierna som förekommer 

bland personalen på biblioteken kan variera. I KB:s statistik nämns skolbibliotekarie, 

gymnasiebibliotekarie, lärarbibliotekarie, bibliotekspedagog, biblioteksassistent och 

                                                 
23 Alexandersson, M. och Limberg, L. (2010), ”Learning and Information Seeking”, s. 3252; Alexanderson, 

M. m.fl. (2007), Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek, s. 117; Hampson Lundh, A. 

och Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 33. 
24 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt, s. 48. 
25 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt, s. 50. 
26 Folkesson, L. (2007), ”Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal”, s. 73. 
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övriga som exempelvis fritidslärare, förskolelärare och skolassistent.27 KB konstate-

rar: ”Även om en skolenhet uppger att de har tillgång till ett skolbibliotek så har dessa 

många gånger inte alla de funktioner, resurser och den tillgänglighet som ett skol-

bibliotek bör ha för att fungera som en pedagogisk resurs till skolan”.28 Skolor kan 

således hävda att de har tillgång till ett skolbibliotek. Detta innebär dock inte att sko-

lorna har tillgång till ett fullt fungerande sådant. I resterande del av detta avsnitt 

kommer jag att fortsätta beskriva skolbibliotekssituationen idag genom att gå in på 

organisering, integrerade folk- och skolbibliotek samt relationer till folkbiblioteken. 

2.4.1. Organisering 

I avsnitt 2.1. nämndes att kommun samt enskilda (fristående) huvudmän kan ha 

ansvar för grundskolor. Följden blir att både fristående grundskolor samt kommu-

nala grundskolor har ansvar för skolbibliotek. 

Till propositionen för den nu rådande skollagen resonerar regeringen kring 

organiserandet av skolbibliotek. Skolbiblioteksfrågan ska alltså enligt regeringen 

kunna lösas på flera olika sätt beroende av skolornas skilda villkor. I relation till 

tillgång framhålls flexibilitet.29 

KB berättar att organiserandet av skolbiblioteken i Sverige tar sig i uttryck på 

flera olika vis. Skillnader kan existera både mellan och inom kommuner. Detta i 

och med att förhandlingar gällande skolbiblioteken sker på både statlig nivå, lokal 

nivå och skolnivå.30 

2.4.2. Integrerade folk- och skolbibliotek 

Integrerade folk- och skolbibliotek kan vara ett sätt att lösa skolbibliotekssituat-

ionen på. Dessa typer av bibliotek ska ge service både till skolan samt allmänhet-

en. De integrerade folk- och skolbiblioteken kan vara stationerade i skolan eller i 

en folkbiblioteksbyggnad. Båda besökargrupperna ska kunna ta sig dit. Folk- och 

skolbibliotek delar i denna lösning personal, mediabestånd samt lokaler. Enligt KB 

krävs det ett beslut på politisk nivå för att biblioteket ska klassas som integrerat.31

                                                 
27 Skolbiblioteken 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier (2012), s. 4, 11, 13, 16, 18. 
28 Skolbiblioteken 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier (2012), s. 4. 
29 Regeringens proposition 2009/10:165: den nya skollagen: för kunskap, valfrihet, och trygghet (2010), s. 284. 
30 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 37–38; Skolbiblio-

teken 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier (2012), s. 11. 
31 Bibliotek 2012: folkbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek (2013), s. 14; Hampson Lundh, A. och 

Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 16–17; Limberg, L. (1992) ”Vad är det för 

skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek?: det öppna barnbiblioteket”, s. 6. 
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I folkbiblioteksstatistiken för 2012 uppges att det finns 490 integrerade folk- 

och skolbibliotek i Sverige. Kombinationerna kan variera, exempelvis kan filialer 

och huvudbibliotek vara hopslagna med grundskolor och gymnasieskolor.32 

Integrationen sägs ofta bero på bakomliggande ekonomiska faktorer. Istället 

för att lägga ner filialer har dessa räddats genom att integreras med skolbibliotek. 

En annan anledning att integrera biblioteken har varit att skapa en mötesplats mel-

lan generationer.33 

I Allas bibliotek: en idébok om att integrera bibliotek från Skolverket och Statens 

kulturråd konstateras att i de fall där integreringen av biblioteken lyckats väl har båda 

huvudmännen för biblioteket tillsammans tänkt och utformat nya mål kring hur ett 

gemensamt ansvar för verksamheten kan tas. Avtal som reglerar samarbetet beskrivs 

som något positivt.34 Integrerade bibliotek kan således innebära samarbete i reglerade 

avtal mellan olika huvudmän med gemensamt satta mål och ansvarsfördelning. 

2.4.3. Relationer till folkbiblioteken 

Skolorna kan ha ett förhållande till folkbiblioteken utan att det specifikt går att 

tala om ett integrerat folk- och skolbibliotek. I skolbiblioteksstatistiken står att av 

de 5956 svarande i undersökningen finns någon form av relation till folkbiblio-

teken på 844 skolenheters skolbiblioteksverksamhet.35 

124 skolenheters skolbiblioteksverksamhet har i KB:s undersökning svarat att de 

är en egen filial inom folkbiblioteksorganisationen, dock har inte allmänheten tillgång 

till biblioteken. På 114 skolenheter ska skolbiblioteken tas om hand av folkbiblio-

tekets personal. Det inträffar att folkbiblioteken inom en kommun sköter skolbiblio-

teksverksamheten på ett stort antal av skolorna. I KB:s undersökning framkommer att 

resurser kan delas mellan de två olika bibliotekstyperna utan att ett beslut om integre-

ring tagits på politisk nivå i kommunerna, exempelvis när skolor utan ett gällande 

avtal använder folkbiblioteket som skolbibliotek. Friskolor kan köpa tjänster samt 

sluta avtal med folkbiblioteken. Bibliotekarierna Maria Fredriksson och Lousia Ha-

tamian visar i en artikel att detta även är något som kommunala grundskolor kan göra. 

I Uppsala köper grundskolan skolbiblioteksservice av folkbiblioteken.36 

Det finns således ett antal sätt för skolbiblioteken att vara organiserade på i 

kommunerna. Skolbibliotekens och skolornas relation till folkbiblioteken kan 

skilja sig åt. 

                                                 
32 Allas bibliotek: en idébok om att integrera bibliotek (2001), s. 40; Bibliotek 2012: folkbibliotek, forsk-

ningsbibliotek, sjukhusbibliotek (2013), s. 14–15. 
33 Allas bibliotek: en idébok om att integrera bibliotek (2001), s. 6, 10. 
34 Allas bibliotek: en idébok om att integrera bibliotek (2001), s. 12 
35 Skolbiblioteken 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier (2012), s.6, 12. 
36 Fredriksson, M. och Hatamian, L. (2009) ”’Självklart ska en skola ha ett bibliotek!’: uppfyller skolbiblio-

teksavtalet rektorernas förväntningar på skolbibliotek i Uppsalas grundskolor?”, s. 35; Skolbiblioteken 2012: 

grundskolor, ungdomsgymnasier (2012), s. 7, 12. 
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2.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att skolbibliotek är ett komplext område 

där skolbiblioteksverksamheterna ute på skolorna kan se väldigt olika ut. 

Skolbiblioteken återfinns både i skollagstiftningen och i bibliotekslagstift-

ningen. I lagen talas om tillgång till skolbibliotek. Flera parter definierar skol-

bibliotek och lagens bestämmelse om tillgång på olika sätt. Skolbibliotekspersonal 

inkluderas inte av alla parter. Frekvent förekommande är dock egenskaper som 

pedagogisk resurs, stöd i undervisningen, systematiskt ordnade samlingar och 

varierade medier. Det är även av vikt att särskilja skolbiblioteken från folkbiblio-

tekens barnverksamhet då dessa har olika uppgifter i samhället. 

Vidare har skolbibliotekens roll och position i skolan förändrats samt stärkts i och 

med övergången till elevcentrerade arbetsmetoder. Dock kan detta begränsas i och med 

den starka traditionella kopplingen mellan skolbibliotek och läsfrämjande verksamhet. 

Det finns inga strikta riktlinjer för hur skolbiblioteken ska organiseras. Skol-

biblioteksfrågan har lösts på flera olika sätt. Skolbiblioteksverksamheterna på 

skolorna kan ha varierande relationer till folkbiblioteken och i många fall är skol-

biblioteken integrerade med folkbibliotek.  

I detta avsnitt har jag gått in på skolbiblioteksfrågan och skolbibliotekssituat-

ionen i dagens Sverige och jag har försökt att skildra den politiska och samhälle-

liga situationen. I nästa avsnitt kommer jag att beröra tidigare forskning som är 

relevant för uppsatsen. 
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3. Tidigare forskning 

Det finns mycket skrivet om skolbibliotek. Denna genomgång begränsas till att 

enbart omfatta forskning rörande skolbibliotekens roll i undervisningen samt skol-

bibliotekariers samarbete med lärare, eftersom det är detta som står i fokus för den här 

undersökningen. Jag kommer vidare gå in på de studentuppsatser jag funnit relevanta. 

I skolbiblioteksforskningen är Louise Limberg ett frekvent återkommande 

namn. År 2003 kom en andraupplaga på översikten Skolbibliotekets pedagogiska 

roll: en kunskapsöversikt. Där berör Limberg forskning kring den pedagogiska 

roll skolbibliotek har. Hon har observerat att samarbetet mellan lärare och biblio-

tekarier betonas i skolbiblioteksforskning och i Skolbiblioteksmodeller: utvärde-

ring av ett utvecklingsprojekt i Örebro län (1996) menar Limberg att en viktig fak-

tor för bibliotekets roll i undervisning är samspelet mellan lärare och bibliotekarie.37 

Henning Ingmarsson har skrivit en översikt från 2010 gällande ”[…] elever-

nas skolarbete som det visar sig i skolbiblioteket”.38 En slutsats av den forskning 

hon har granskat är att ett samspel mellan lärare och bibliotekarie kan bidra till 

elevers kunskapsarbete.39 Ross J. Todd och Carol Collier Kuhlthau har redogjort 

för hur biblioteket bidrar till elevers lärande. De har genomfört en studie som re-

dovisas i två artiklar från 2005. Av de undersökta eleverna angav 99,44 procent 

att skobiblioteket hjälpt dem i deras lärandeprocess och 99,77 procent av skolans 

anställda ansåg att skolbiblioteket hjälpt elevernas kunskapsutveckling.40 Samver-

kan mellan bibliotekarier och lärare benämns kunna bidra till elevers lärande: 

Central to this work is the role of the school librarian as an information learning specialist, 
working with classroom teachers to foster opportunities for students to learn well. This shared 
dimension of pedagogy clearly plays a key role in maximizing learning outcomes in terms of 
intellectual quality[…].41 

                                                 
37Limberg, L. (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll; en kunskapsöversikt, s. 19, 29, 79; Limberg, L. (1996), 

Skolbiblioteksmodeller: utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län, s. 47. 
38 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt, s. 3. 
39 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt, s. 49. 
40 Todd, R.J. och Kuhlthau, C.C. (2005), ”Student Learning Through Ohio School Libraries Part 1: How 

Effective School Libraries Help Students”, s. 63, 68; Todd, R.J. och Kuhlthau, C.C. (2005), ”Student Learn-

ing Through Ohio School Libraries Part 2: Faculty Perceptions of Effective School Libraries”, s. 91. 
41 Todd R.J. och Kuhlthau, C.C. (2005), ”Student Learning Through Ohio School Libraries Part 1: How 

Effective School Libraries Help Students”, s. 86. 
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I forskningen tas ofta bibliotekariens roll i det undersökande arbetssättet upp. I 

Biblioteket – skolans hjärna?: skolbiblioteket som resurs i det undersökande ar-

betssättet på grundskolan (1993), en avhandling av Brigitte Kühne, kopplas skol-

bibliotekarien ihop med en pedagogisk roll och hon nämner att bibliotekariers 

deltagande i det undersökande arbetssättet kräver att lärare och bibliotekarier 

samarbetar i hög grad. Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving (2002) talar 

vidare för att ett samarbete behövs mellan lärare och bibliotekarier för att inform-

ationssökningsundervisning och ämnesundervisning ska kunna samordnas.42 

Alexandersson och Limberg skriver i Learning and Information Seeking (2009) 

att eleverna själva ska söka information och bibliotekarierna ska lära ut informat-

ionsfärdigheter, vilket framhåller bibliotekarieyrkets pedagogiska dimensioner 

och riktar uppmärksamheten mot informationssökningens relation till lärande.43 I 

Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek (2007) har Alexan-

dersson med flera redogjort för forskningsprojektet Lärande via skolbibliotek, 

LÄSK. Även de talar om elevcentrerade arbetsmetoder och lägger fokus på vad 

skolbiblioteket bidrar med till elevers lärande när det används som en resurs i det 

undersökande arbetssättet. De talar för bibliotekets möjlighet att bistå i utveckl-

ingen av barn och ungdomar.44 Kuhlthau fokuserar likaså på elevers egen informat-

ionssökning. I boken Seeking meaning: a Process Approach to Library and Informat-

ion Services (2004) skriver hon om informationssökningsprocessen. Utifrån konstruk-

tivistiska tankar har Kuhlthau framställt en modell över processens olika steg. Varje 

steg kopplas till tankar, känslor och handlingar. Bibliotekarien påpekas kunna hjälpa 

eleverna i denna process. I en översättning av Kuhlthaus bok Teaching the Library 

Research Process från 2006 tilldelas lärare och bibliotekarier i varje steg av informat-

ionssökningsprocessen olika arbetsuppgifter. Översättarna menar att modellen syftar 

till att lärare och bibliotekarier gemensamt ska vägleda eleverna genom skolarbetet.45 

Forskarna visar på hur relationen mellan lärare och bibliotekarier kan skifta. I 

rapporten Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek (2007) 

ansvarar Lena Folkesson för avsnittet ”Samspel mellan lärare och biblioteksper-

sonal”. På projektskolorna som medverkar i studien beskrivs bibliotekspersona-

lens relation till skolan. De biblioteksanställdas medverkan i arbetslag varierar 

och individuella, informella samt oregelbundna kontakter är de vanligaste.46 Lim-

berg (1996) beskriver hur samspelet kan ta plats på olika nivåer när det kommer 

                                                 
42 Kühne, Brigitte (1993), Biblioteket – skolans hjärna?: skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på 

grundskolan, s. 12, 201; Limberg, L., Hultgren, F. och Jarneving, B. (2002), Informationssökning och lärande: en 

forskningsöversikt, s. 132. 
43 Alexandersson, M. och Limberg, L. (2009), ”Learning and Information Seeking”, s. 3252. 
44 Alexandersson, M., m.fl. (2007), Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek, s. 7, 120. 
45 Kuhlthau, C.C. (2006), Informationssökningsprocessen: en lärande process med lärare och bibliotekarie i samver-

kan med elevens informationskompetens i fokus, s. 9–11; Kuhlthau, C.C. (2004), Seeking Meaning: A Process Appro-

ach to Library and Information Services, s. 29, 40–41, 44–52, 107–109, 114–126. 
46 Folkesson, L. (2007), ”Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal”, s. 71–74. 
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till biblioteket och undervisningen. Hon ger exempel så som att bibliotekarie och 

lärare planerar undervisning tillsammans, planerar schema, pedagogisk planering i 

formella grupper samt handleder elever direkt när eleverna behöver i informations-

sökning.47 Limberg (2003) menar vidare att skolbibliotekets roll i skolan berörs av 

enskilda lärare och deras sätt att undervisa. Detta är beroende av lärarnas egen syn 

på lärande samt kunskap och de metoder som lärarna använder sig av. Samtliga 

lärares lärande- och kunskapssyn i en skola har påverkan på vilken pedagogisk roll 

biblioteket och bibliotekarien får.48 Folkesson (2007) gör baserat på detta resone-

mang av Limberg en egen undersökning. Resultatet visar att lärarna har olika för-

hållningssätt till biblioteket och att detta således påverkar deras elevers relation till 

det. För att biblioteket ska kunna fungera som en läromiljö bedömer hon det viktigt 

att det finns en gemensam arbetsprocess för bibliotekspersonal och lärare.49 Även 

Kühne (1993) menar att lärares attityder till biblioteket påverkar samarbetet samt 

elevers användning av biblioteket.50 

Samarbetets ramar har observerats. Bibliotekets integrering i undervisning 

kan variera enligt Kühne och hon ger förslag på faktorer som kan verka positivt 

eller negativt för integrationen. Kategorierna är: fysiska, psykologiska, utbildning 

och mål med verksamheten. Henning Ingmarsson (2010) talar även hon utifrån 

tidigare forskning om faktorer som kan begränsa samarbetet. Ena parten beskrivs 

ha informationskompetens och andra parten har ämneskompetens. Traditionella 

föreställningar om professionerna och osäkerhet i rollfördelningen tros kunna 

hindra användandet av skolbiblioteken och försämra informationsundervisning-

en.51 Limberg är inne på samma spår i sin avhandling: Att söka information för att 

lära: en studie av samspel mellan informationssökning och lärande (1998). Där 

pekar hon på att lärare riktar fokus på ämnet och bibliotekarier på informations-

sökning. En tendens finns att bortse från varandras områden och ingen ser därmed 

helhetsbilden. Hon menar att en risk finns att den slutgiltiga produktionen av det 

arbete eleven gjort inte uppmärksammas av bibliotekarien.52 

Teorier gällande samarbetet har utarbetats. Limberg och Folkesson talar i en 

rapport från 2006 om tre olika typer av samarbete: samarbete som gränsbevarande 

särarbete, samarbete som gränsöverskridande samspel och samarbete som möjlig-

het till lärande och utveckling. I den senare av dessa typer kombineras kompeten-

ser och slutresultatet blir bättre än om yrkesgrupperna hade arbetat på egen hand. 

                                                 
47 Limberg, L. (1996), Skolbiblioteksmodeller: utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län, s. 49. 
48 Limberg, L. (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 46. 
49 Folkesson, L. (2007), ”Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal”, s. 75–77, 81. 
50 Kühne, Brigitte (1993), Biblioteket – skolans hjärna?: skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på 

grundskolan, s. 201–203, 227. 
51 Henning I. J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt, s. 49; Kühne, Brigitte (1993), 

Biblioteket – skolans hjärna?: skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan, s. 201–203, 

227–228. 
52 Limberg, L. (1998), Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och 

lärande, s. 18. 
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Författarna stödjer själva ett gränsöverskridande arbetssätt.53 Limberg, Kuhtlhau 

och Kühne refererar samtliga till forskaren David V. Loertscher. I Taxonomies of 

the School Library Media Program (2000) beskriver han hur skolbiblioteken skil-

jer sig åt när det kommer till hur vältutvecklade de är. Deras betydelse i undervis-

ning varierar. Loertscher har utvecklat fyra taxonomier innehållande flera steg 

vilka beskriver skolbibliotekets roll i undervisning. Det finns en för bibliotekarier, 

administratörer, lärare och elever. I bibliotekariens taxonomi går bibliotekarien i 

nivåer från att inte vara deltagande till att delta i undervisningen mer och mer. 

Loertscher talar om fyra områden som har påverkan på undervisningen, där sam-

arbete är ett. Dessa tros kunna bidra till att elevers studieresultat höjs. Han menar 

att sant samarbete handlar om att gå från stöd till partnerskap, genom detta kan 

akademiska bedrifter påverkas mer direkt.54 Patricia Montiel-Overall har inspire-

rats av Loertscher och presenterat fyra nya modeller. Där skiljer hon på olika ty-

per av samarbete de två yrkesgrupperna emellan. Montiel-Overall betonar att em-

pirisk forskning saknas angående lärares och bibliotekariers samarbete samt hur 

detta bidrar till elevernas lärande.  Hon menar att ämnet går att utforska mer. 

Montiel-Overall har publicerat en rad artiklar från 2005 och framåt och jag kom-

mer att återkomma till henne samt till TLC-modellerna senare i teoriavsnittet.55 

Inom området finns flera magister- och mastersuppsatser som behandlar nå-

gon aspekt av bibliotekets roll i skolan samt samarbetet mellan lärare och biblio-

tekarier. Många uppsatser berör lärarens, skolledarens, bibliotekariens eller ele-

vens relation till skolbibliotek. I dessa förekommer ofta att samarbete samt biblio-

teksintegration tas upp. Loertscher är ett frekvent återkommande namn.56 I sin 

magisteruppsats undersöker exempelvis Roselill Rapp (2002) vad elever och lä-

rare har för attityd till skolbiblioteket på en högstadieskola. Hon har intervjuat 

skolbibliotekarie, rektor, skolchef samt politiker i kommunen. Rapp menar att 

skolbiblioteket i undersökningen inte är ett idealt skolbibliotek, men att de inter-

vjuade ändå ställer sig positivt till biblioteket. De intervjuade anser att biblioteket 

bidrar till elevernas lärande och skolbibliotekarier ses vara av vikt.57 Det finns 

                                                 
53 Limberg, L. och Folkesson, L. (2006), Undervisning i informationssökning: slutrapport från projekt informat-

ionssökning, didaktik och lärande (IDOL), s. 96–107, 126. 
54 Loertscher, D. V. (2000), Taxonomies of the School Library Media Program, s. 1, 3, 11, 15–17, 70. 
55 Montiel-Overall, P. (2007), ”Research on teacher and librarian collaboration: An examination of underlying 

structures of models”, s. 278; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and 

Librarians”. 
56 Se exempelvis Aronsson, A. (2004), Vad vill vi med vårt skolbibliotek?: en undersökning av attityder till 

skolbiblioteket bland skolledare och lärare; Larm, C. (2006), Funktioner och roller i skolbiblioteket: en 

studie av två F–6 skolor i Växjö; Nyberg, C. (2008), Då folkbiblioteket blev skolbibliotek: undersökning av 

skolledarens åsikter och inställningar till skolbibliotek på fyra fristående grundskolor i Uppsala kommun. 
57 Rapp, R. (2002), Är skolbiblioteket viktigt?: en undersökning bland elever, lärare, skolbibliotekarie och 

skolledning om deras attityder, behov och förbättringsförslag på en 7–9 skola i Bergslagen, s. 6–7, 63–64. 
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uppsatser som specifikt riktar in sig på samarbetet.58 Malin Molinder och Lena 

Rodman (2006) undersöker exempelvis hur skolbibliotekarier och lärare på en 

högstadieskola uppfattar samarbete. Bibliotekarierna och lärarna ser positivt på 

varandra och varandras olika kompetenser. Vissa lärare påpekar dock att en skol-

bibliotekarie saknar pedagogisk utbildning. Skolbibliotekarien menar att hens 

egen kompetens förbises och att hen ofta missuppfattas som en av lärarna. Förfat-

tarna talar om att bristen på skolbibliotekarier samt brist på tid påverkar bibliote-

kariens möjlighet att delta i undervisningen.59 Vissa uppsatser tar direkt fokus på 

skolbibliotekens relation till folkbiblioteken.60 Sofi-Charlott Lundberg och Liselott 

Mathisson (1999) undersöker organisation och styrning inom en specifik skolbib-

lioteksverksamhet. De hävdar att tydliga mål för biblioteksverksamheten klargör 

hur ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan ske på bästa sätt.61 

Sammanfattningsvis kan det sägas att samarbetet samt förhållandet mellan lä-

rare och bibliotekarier står i nära relation till forskning rörande den pedagogiska 

funktionen hos skolbibliotek. Lärare och bibliotekariers samarbete nämns flitigt i 

relation till bibliotekariers större pedagogiska roll, ett undersökande arbetssätt, 

informationssökning, informationskompetens samt skolbibliotekets integration i 

undervisning. Bibliotekarien beskrivs få en större roll i det undersökande arbets-

sättet och informationsundervisning kopplas närmare ämnesundervisning. Forsk-

ningen tar upp olika hinder som kan påverka skolbibliotekets integration i under-

visningen samt samarbetet mellan yrkesgrupperna. Lärares förhållningssätt till 

biblioteket samt osäkerhet i rollfördelning är två ståndpunkter som förekommer 

bland dessa. Teoretiska modeller över integrationen av skolbibliotek i undervis-

ning samt samarbetet mellan lärare och bibliotekarier har utarbetats. Integration 

och samarbete kan ses ha ett samband. Flera studentuppsatser har lagt fokus på 

skolbibliotekets integration, samarbetet mellan lärare och bibliotekarier samt olika 

parters synsätt på skolbibliotek. 

Ett samarbete är således av vikt enligt forskningen belyst i detta avsnitt för att 

integrera bibliotekarien samt informationsundervisningen i ämnesundervisningen 

och för att göra bibliotekarien delaktig i det problembaserade lärandet. Forskning-

ens uppfattning är att elevernas lärande gynnas av samarbetet. Samarbetet produ-

cerar bättre resultat än det självständiga tänkandet och båda parters kompetenser 

kommer till användning. 

                                                 
58 Se exempelvis Andersson, I. (2006), ”Biblioteksläraren”: en studie i hur samarbetet mellan lärare och 

skolbibliotekarie påverkar elevernas informationssökning; Wahlund-Thorsell, J. (2008), Raketen – skolbiblio-

tekarie, elev och lärare i samverkan för ökad informationskompetens. 
59 Molinder, M. och Rodman, L. (2006), Lärare och skolbibliotekarie ett udda par som bör dra jämnt: en 

studie i samarbete på en högstadieskola, s. 29, 65–66. 
60 Se exempelvis Sundstedt, H och Wärnlund, M. (2000), Kommunikation och samarbete: en studie av biblio-

tekariers och lärares förhållningssätt gentemot varandra gällande samarbete. 
61 Lundberg, S. och Mathisson, L. (1999), En fallstudie av Kungsbacka kommuns skolbibliotek på kommunal 

nivå: hur skiljer sig mål, resurser och samarbete mellan integrerade bibliotek och skolbibliotek, s. 3, 78. 
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Montiel-Overall pekar på att samarbetet mellan lärare och bibliotekarie är ett 

område som kan utforskas vidare. Hon efterlyser forskning som berör särskilda 

praktiker som utmynnar i mer framgångsrika samarbeten.62 Det är således här 

denna uppsats kommer ta vid. Uppsatsen är tänkt att belysa hur samarbete mellan 

lärare och bibliotekarie kan se ut hos ett antal skolbiblioteksverksamheter. Nästa 

avsnitt i uppsatsen kommer beröra de teoretiska utgångspunkterna. 

                                                 
62 Montiel-Overall, P. (2007), ”Research on teacher and librarian collaboration: An examination of underlying 

structures of models”, s. 278. 
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4. Teori 

4.1. Samarbete enligt Patricia Montiel-Overall 

Denna del kommer att gå närmare inpå mina teoretiska utgångspunkter. 

Montiel-Overall är forskare och verksam vid universitetet i Arizona. Ett av 

hennes forskningsområden är just samarbetet mellan lärare och bibliotekarier.63 

Montiel-Overall beskriver att begreppet samarbete behandlats inom flera olika fält 

på flera olika sätt. Utifrån dessa fälts tankar om samarbete försöker hon utveckla 

en teori som fokuserar på lärare och bibliotekariers samarbete.64 Hon menar: ”In 

order to fully understand the meaning of collaboration and the relationship be-

tween collaboration and student academic achievement, a theory of collaboration 

is needed”.65 Montiel-Overall definierar ett samarbete mellan lärare och bibliote-

karie på hög nivå i följande citat.66 

Collaboration is a trusting, working relationship between two or more equal participants in-
volved in shared thinking, shared planning, and shared creation of innovative integrated in-
struction. Through a shared vision and shared objectives, student learning opportunities are 
created that integrate subject content and library curriculum by co-planning, co-
implementing, and co-evaluating students’ progress throughout the instructional process in 
order to improve student learning in all areas of instruction.67 

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats kretsar som tidigare nämnts kring 

de fyra modeller Montiel-Overall sammanställt över lärares och bibliotekariers 

samarbete. Modellerna står i nära relation till termen TLC som alltså är en för-

kortning för teacher and librarian collaboration. Modellerna kommer hädanefter i 

uppsatsen att gå under samlingsnamnet TLC-modellerna.68 

                                                 
63 The University of Arizonas: College of Social & Behavioral Sciences webbsida > People > Directory > 

Patricia Montiel-Overall. 
64 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
65 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
66 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, s, 32. 
67 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, s, 32. 
68 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, s. 24. 
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4.2. TLC-modellerna 

Montiel-Overall framhäver att hon utarbetat TLC-modellerna för att diskussionerna 

gällande begreppet samarbete ska kunna ske i mer enhetliga termer. Traditionellt bru-

kar samarbete kopplas till ett brett spektrum av olika sätt att arbeta tillsammans på. 

TLC-modellerna berör och skiljer på olika sätt att samarbeta. Enligt Montiel-Overall 

kan lärare och bibliotekarier genom att uppmärksamma dessa skillnader få vetskap 

om hur de kan göra för att delta i högre former av samarbeten, samarbeten som i allt 

större grad påverkar elevers lärande. TLC-modellerna är baserade på litteratur gäl-

lande samarbete samt Loertschers taxonomier. Medan Loertscher skildrar deltagandet 

mellan yrkesgrupperna i olika nivåer beskriver TLC-modellerna olika kommunikat-

ions- och interaktionssätt.69 TLC-modellerna tydliggör de kommunikations- och inter-

aktionssätt som sker i Loertschers taxonomier och underlättar urskiljandet av mönster. 

Det blir lättare att se vilket som faller under vilken kategori och hur detta kan bidra till 

lärande. De flesta uppsatser inom området använder sig av Loertschers teorier, jag tror 

således att användningen av TLC-modellerna kan tillföra något nytt till forskningsom-

rådet då modellerna har ett annat fokus på lärare och bibliotekariers samarbete. 

TLC-modellerna är fyra till antalet. Coordination (Modell A), Cooperation 

(Modell B), Integrated instruction (Modell C) och Integrated curriculum (Modell 

D). Modellerna C och D är mer utvecklade samarbeten. Dessa bedöms av Montiel-

Overall ha större chans att påverka elevernas lärande. Dock är samtliga modeller 

viktiga. I högre former av samarbeten har varje modell en integrerad position och 

arbetar tillsammans med varandra.70 

Coordination (Modell A) översätts i denna uppsats till koordination. Samar-

betsformerna i denna modell kretsar kring att beställa, organisera samt synkroni-

sera händelser och aktiviteter. Detta sker för att parterna ska kunna effektivisera 

sitt eget arbete och hjälpa varandra. Det handlar om att minska risken för dubbel-

bokningar och att ge aktiviteter ett bättre flöde. I denna samarbetsform krävs inte 

någon djupare kontakt, kommunikation och förtroende mellan lärare och bibliote-

karier. Koordinationsarbetet kan till och med utföras av en enskild, utomstående 

individ. Koordination beskrivs ha mindre chans att påverka elevernas lärande än 

de tre andra modellerna. Montiel-Overall menar dock att koordinerande kan ha 

viss påverkan på elevernas lärande om man effektiviserar undervisningstillfällena. 

Koordination kan även bana vägen för djupare typer av samarbeten.71  

                                                 
69 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, 

s, 31–32, 34–35; Montiel-Overall, P. (2007), ”Research on teacher and librarian collaboration: An examina-

tion of underlying structures of models”, s. 278; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collabora-

tion for Librarians and Educators”, s. 51. 
70 Montiel-Overall, P. (2008), ”Teacher and librarian collaboration: A qualitative study”, s. 152; Montiel-

Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
71 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, 

s. 35–36; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 

42–43; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
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Cooperation (Modell B) kommer gå under namnet kooperation. Detta kräver 

mer engagemang från deltagarna än föregående modell. Här kommer minst två 

parter överens om att arbeta tillsammans mot liknande mål. Det talas om en upp-

delning av ansvar och sysslor mellan deltagarna. Montiel-Overall beskriver hur 

lärare respektive bibliotekarier lär ut sådant de själva är specialister på inom yrket. 

Hur dessa skilda områden sedan hör ihop tas inte nödvändigtvis i beaktning av 

parterna.72 Hon skriver: 

Teacher and librarian can help each other for mutual benefit but they do not necessarily have 
to be involved in thinking together, co-planning, co-teaching, or co-evaluation, which are de-
veloped independendtly of each other. Teacher and librarian may come together for imple-
mentation of their separately planned unit, lesson or activity.73 

Yrkesgrupperna samarbetar med sin respektive undervisning. De behöver däremot 

inte gemensamt planera, undervisa och utvärdera. Detta kan yrkessgrupperna göra 

på egen hand. Vanligt förekommande termer i litteraturen rörande kooperation 

beskrivs vara hjälpa, assistera, stödja, bistå och bidra. Det visar på ett ojämlikt 

förhållande. En del påverkan på elevers lärande tros kunna förekomma då studen-

terna får ta del av flera individers perspektiv.74 

Integrated instruction (Modell C) översätts till integrerade instruktioner. I 

denna modell samarbetar lärare och bibliotekarier kring undervisning. Båda par-

ters specialistområden blir integrerade. Yrkesgrupperna beskrivs tänka tillsam-

mans och resultatet blir något de inte skulle kunna ha genomfört på egen hand. 

Till skillnad från kooperation bestämmer lärare och bibliotekarier tillsammans de 

bakomliggande målen och syftet med undervisningen. Bibliotekarier och lärare 

beskrivs som jämlika partners.75 Montiel-Overall hävdar: ”The SLMS or teacher 

initiate collaboration around a shared objective and integrate classroom curricu-

lum and library curriculum through co-planning, co-implementing, and co-

evaluating in order to improve student learning”.76 Bibliotekarier (SLMS: school 

library media specialist) och lärare beskrivs i citatet planera, genomföra och ut-

värdera undervisning tillsammans. Montiel-Overall menar  att informationskom-

petens och ämnesundervisning integreras. Integreringen sägs bidra till en mer 

sammanhängande undervisning för eleverna.77 Hon beskriver hur denna typ av 

samarbete påverkar elevers lärande: 

                                                 
72 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, 

s. 36–37; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
73 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, s. 37. 
74 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”; Montiel-

Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 42. 
75 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 45–46; 

Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
76 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
77 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
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Impact may be significant. A connection between subjects helps students understand content 
and improves knowledge through multiple sources (references, litterature, etc.) Research abil-
ity greatly improved and made more meaningful since it is contextualized.78  

Integrated curriculum (Modell D) översätts till integrerad undervisningsplan. 

Denna typ av samarbete är en mer övergripande variant av det som beskrivs i in-

tegrerade instruktioner.79 Montiel-Overall skriver: ”This model includes all the 

charactersitics of Model C: Integrated Instruction. However, instead of occuring 

between the librarian and a few teachers, it occurs across the school or across the 

district.”80 Samarbetet sker alltså på en övergripande skol- eller skoldistriktsnivå. 

Denna modell beskrivs som den högsta av de fyra. Här planerar, genomför och 

utvärderar samtliga lärare på en skola någon gång under skolåret undervisning 

tillsammans med bibliotekarien, undervisning där biblioteksinnehåll och ämnesin-

nehåll integreras. Biblioteksinnehåll och ämnesinnehåll integreras på alla årskurs-

nivåer och rektorn tilldelas en väsentlig roll för att möjliggöra detta samarbete.81 

När det kommer till påverkan på elevernas lärande skriver Montiel-Overall: 

Impact is significant. Students begins to see relationships of all content beign studied. Rele-
vance of content areas to real life and to student activities throughout the school day and to 
the use of library and instruction in library curriculum becomes more apparent to students. 
Innovation of curriculum increases motivation and interest in learning.82 

I citatet skildras en stark påverkan på elevernas lärande. Innehållet sätts in i en 

kontext och eleverna får se på relationer mellan olika innehåll i undervisningen. 

Montiel-Overall identifierar faktorer som är väsentliga för högre former av 

samarbeten. Resurser behövs i form av exempelvis tid, material, finansiering, per-

sonal, yta och stöd från administratörer. Olika attribut framhävs som nödvändiga, 

ju högre nivå på modelltyp, desto djupare attribut behövs. Till exempel kommuni-

kation, kollegialitet, respekt och jämlikhet i olika nivåer. Modell A behöver inte 

lika många attribut som C och D för att ett lyckat samarbete ska komma till stånd.83 

För att inleda samarbeten framhävs nätverkande som viktigt. Skapandet av in-

formella kontakter kan leda fram till olika samarbeten. Nätverkande kan ske ex-

empelvis på möten, i korridorer eller i lunchrum.84 

                                                 
78 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 42. 
79 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
80 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 48. 
81 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, 

s. 38; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 46–47; 

Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
82 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 42. 
83 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, 

s. 39; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 49–51; 

Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
84 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, s. 30. 
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4.3. Begrepp 

I uppsatsen återkommer några begrepp som är av vikt att definiera samt förklara 

hur de används i uppsatsen.  

Samarbete kommer i uppsatsen att tolkas i förhållande till de fyra TLC-

modellerna utarbetade av Montiel-Overall. 

Läsfrämjande- och läsutvecklande arbete tolkas i denna uppsats som åtgärder 

i syftet att främja och utveckla läsande. Som tidigare nämnts beskriver Hampson 

Lundh och Limberg detta som ett av två huvudområden för skolbibliotek.85  

Informationsundervisning kopplas till det Hampson Lundh och Limberg be-

skriver som det andra området ”[…] handledning och undervisning i olika di-

mensioner av informationssökning och -användning”.86 

Informationskompetens tolkas som en översättning av termen information li-

teracy. Hultgren, Jarneving och Limberg beskriver denna kompetens som flera 

färdigheter och förmågor. En av dessa är kritiskt tänkande.87 Författarna hänvisar 

till ett citat av American Library Association: 

Ultimately information literate people are those who have learned how to learn. They know 
how to learn because they know how information is organised, how to find information, and 
how to use information in such a way that others can learn from them. (American Library As-
sociation, 1989, s.1).88 

Undersökande arbetssätt, elevcentrerande arbetsmetoder, elevers forskning och 

problembaserat lärande kopplas till förändringarna beskrivna i avsnitt 2.3. 

Skolbiblioteksverksamhet blir ett samlingsbegrepp för samtliga sätt att organi-

sera skolbiblioteksservice till skolorna på. 

Bibliotek med enbart skolan som målgrupp innefattar de skolbiblioteksverk-

samheter som är belägna i en egen lokal och enbart har skolan som användargrupp. 

Folkbibliotek åsyftar de bibliotek som vänder sig mot allmänheten. 

Integrerade folk- och skolbibliotek syftar till den skolbiblioteksverksamhet 

som beskrivs i avsnitt 2.4.2, dit både allmänhet och skola har tillträde. 

I nästa avsnitt kommer uppsatsen syfte och frågeställningar att närmare beskrivas. 

                                                 
85 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 16. 
86 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 16. 
87 Limberg, L., Hultgren, F. och Jarneving, B. (2002), Informationssökning och lärande: en forskningsöver-

sikt, s. 96–98. 
88 Limberg, L., Hultgren, F. och Jarneving, B. (2002), Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, s. 98. 
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5. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är alltså att undersöka samarbetet mellan lärare och bib-

liotekarier på olika typer av skolbiblioteksverksamheter, utifrån TLC-modellerna. 

Jag har valt att rikta in mig på olika typer av skolbiblioteksverksamheter, då 

detta överensstämmer med den verklighet skolbiblioteken existerar i. Två biblio-

tek med enbart skolan som målgrupp, två integrerade folk- och skolbibliotek samt 

två övriga skolbibliotekslösningar har studerats. Uppsatsens fokus ligger på skol-

biblioteksverksamheter som arbetar gentemot årskurserna 1–9, det vill säga 

grundskolan. Jag har velat få ett helhetsperspektiv på hur skolbiblioteksverksam-

heterna arbetar gentemot grundskolan och eventuellt se om skolbiblioteksservicen 

skiljer sig åt mellan de olika stadierna. 

Undersökningen har genomförts i Uppland på skolbiblioteksverksamheter 

som har minst en anställd bibliotekarie. Uppsatsen har begränsats till att fokusera 

på bibliotekariers bild av samarbetet. Två parter finns inom detta samarbete, både 

lärare och bibliotekarie. Det gäller att vara medveten att lärarna på skolorna 

kanske ser på samarbetet på ett annat sätt än de intervjuade bibliotekarierna. Jag 

har dock valt att begränsa mig till ena parten. Utrymme finns inte att ta upp båda 

parters uppfattning i denna uppsats och en avgränsning måste göras. Jag väljer att 

fokusera på bibliotekariens uppfattning då uppsatsen är skriven inom biblioteks- 

och informationsvetenskap, vilket kan hjälpa mig att samla ihop värdefulla erfa-

renheter från framtida kollegor. Jag tror även att skolbibliotekarier i stor grad är 

påverkade och beroende av relationen till skolan samt lärarna, vilket kan göra de-

ras perspektiv informativt. Samtliga bibliotekarier som deltagit i undersökningen 

är utbildade inom biblioteksområdet. Deras ålder, kön, typ av utbildning, tjänst 

och anställningsform har skiljt sig åt. 

I uppsatsen har jag studerat hur utformningen av samarbetet mellan lärare och 

bibliotekarier kan te sig i praktiken. Då jag vill skildra ett par bibliotekariers syn 

på samarbete eftersträvas inte en helhetsbild. Det är av vikt att belysa hur vissa 

skolbibliotekarier samarbetar med lärare för att öppna upp för funderingar och 

diskussioner kring detta. Jag vill koppla teori nära praktik och på djupet skildra ett 

fåtal skolbibliotekariers erfarenheter av samarbete. Dessa bibliotekarier kan klar-

göra och bidra med värdefull information om samarbete i praktiken. Jag antar i 

uppsatsen ett kvalitativt perspektiv. 
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Jag har inte lagt det största fokuset på att jämföra skolbiblioteksverksamhet-

erna i studien och har inte fokuserat på skolbiblioteksverksamheternas olika orga-

nisationssätt. Organisationssättet kan dock ses som en viktig kontext för samar-

betet och har således till viss del behövt beröras, även om huvudfokuset för upp-

satsen inte ligger på detta.  

Det övergripande syftet har gett upphov till två frågeställningar: 

1. Hur ser samarbetet ut på olika sorters skolbiblioteksverksamheter med ut-

gångspunkt ifrån TLC-modellerna, i fråga om: 

1.1. Koordination? 

1.2. Kooperation? 

1.3. Integrerade instruktioner? 

1.4. Integrerad undervisningsplan? 

2. Vilka faktorer finns som begränsar samarbetet enligt TLC-modellerna? 

Den första frågeställningen tar direkt avstamp i Montiel-Overalls teorier. Den analy-

serar lärarnas och bibliotekariernas samarbete kopplat till de fyra modellerna: koordi-

nation, kooperation, integrerade instruktioner och integrerad undervisningsplan. 

Den andra frågeställningen kretsar kring de faktorer som begränsar samarbetet 

i TLC-modellerna enligt de intervjuade bibliotekarierna. Detta tas upp i den tidi-

gare forskningen och av Montiel-Overall. Frågan är viktig för att peka ut de fak-

torer som måste kringgås för att samarbetet ska kunna utvecklas till en högre form 

av samarbete, som bidrar så mycket som möjligt till elevernas lärande. 
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6. Källmaterial och metod 

I uppsatsen har jag använt mig av kvalitativ metod. Ahrne och Svensson skriver: 

”Kvalitativa data mäts inte, utan det räcker att konstatera att de finns, hur de fun-

gerar och i vilka situationer de förekommer. Hur mycket, hur länge eller hur ofta 

de finns är av mindre betydelse.”89 Kvalitativa metoder är bra på att återge sam-

manhang och fånga in nyanser.90 Jag bedömer kvalitativ metod som den lämplig-

aste för att sätta in samarbetet mellan lärare och bibliotekarie i ett sammanhang. 

Jag har genomfört kvalitativ textanalys och kvalitativa intervjuer. De kvalitativa 

intervjuerna ligger i huvudfokus och textanalysen är tänkt som förberedande, för-

djupande och perspektivgivande till dessa. Jag kommer nu vidare redogöra för de 

val som gjorts gällande metod. 

6.1. Urval av källmaterial 

I denna uppsats har jag analyserat sex skolbiblioteksverksamheter. Två bibliotek 

med enbart skolan som målgrupp samt två integrerade folk- och skolbibliotek har 

valts ut. Två mer speciella lösningar gällande skolbiblioteksfrågan har även 

granskats, en skolbiblioteksavdelning och ett folkbibliotek som skolan köper 

skolbibliotekstjänster av, de senare två för att få en bild av hur skolbiblioteksverk-

samheter kan organiseras på ett mindre traditionellt sätt. 

Ett huvudkrav i urvalet av biblioteksverksamheter har varit att de ska ha minst 

en anställd bibliotekarie. Biblioteksverksamheterna ska helst även ligga i nära 

anslutning till en skola, för att utesluta variabeln avstånd. Skolbiblioteksverksam-

heterna ska rikta sig till skolor med årskurserna 1–9 och en spridning på verksam-

heterna över hela Uppland har eftersträvats då variation mellan kommunerna bi-

dragit till en större bredd i studien. 

Jag har mejlat till biblioteken och där har de själva valt vilken personal som 

haft möjlighet att ställa upp för intervju. Jag har även valt att studera de dokument 

som ansetts vara relevanta för skolbiblioteksverksamheterna, både det jag har fått 

skickat till mig och det som jag hittat själv på webbplatser. 

                                                 
89 Ahrne, G. och Svensson, P. (2011), ”Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen”, s. 12. 
90 Ahrne, G. och Svensson, P. (2011), ”Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen”, s. 14. 
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6.1.1.  Skolbiblioteksverksamheterna 

Nedan följer en redovisning av de studerade skolbiblioteksverksamheterna. 

6.1.1.1.  Bergvretenskolans bibliotek 

Bergvretenskolans skolbibliotek är en del av Enköpings kommunbibliotek och 

ligger beläget en bit utanför Enköpings centrum. Det är ett bibliotek med enbart 

skolan som målgrupp. Biblioteket är beläget i skolan som är en kommunal F–9 

skola med cirka 700 elever. Det är öppet måndagar, varannan onsdag och varan-

nan fredag. På biblioteket arbetar en anställd skolbibliotekarie. I intervjun fram-

kommer att denna bibliotekarie vissa dagar även arbetar på huvudbiblioteket i 

Enköping.91 Det är denna bibliotekarie som intervjuats. Tre dokument har grans-

kats: Behovstrappa skolbibliotek (2014), Verksamhetsredovisning våren 2013: 

Bergvretenskolans bibliotek (2013) och Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN: 

för Enköpings bibliotek 2006–2015 (2006). 

6.1.1.2.  Vaksalaskolans bibliotek 

Vaksalaskolans skolbibliotek i centrala Uppsala är ett bibliotek med enbart skolan 

som målgrupp. Biblioteket har öppettider fördelade på fyra dagar i veckan och är 

beläget i skolans lokaler. Skolan är en kommunal F–9 skola med cirka 550 elever. 

I biblioteket arbetar en skolbibliotekarie.92 Skolbibliotekarien har intervjuats, men 

eftersom bibliotekarien är nyanställd har hon inte hunnit utforma några dokument vid 

intervjutillfället. Biblioteksplanen för Uppsala kommun innefattar mestadels folk-

biblioteken, vilket inte gjort den relevant här. Inga dokument har således analyserats. 

6.1.1.3.  Örsundsbrobiblioteket 

Biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek i Enköpings kommun. Det lig-

ger bredvid Örsundsbroskolan, vilket är en kommunal F–9 skola där det går cirka 

470 elever. På biblioteket finns en bibliotekarie samt en biblioteksassistent. Det 

har öppet fyra dagar för skolan.93 Jag har intervjuat en bibliotekarie som arbetar 

gentemot skolan. De dokument jag analyserat är Verksamhetsberättelse: 

Örsundsbro filial- och skolbibliotek Januari–juni 2013 (2013), Verksamhetsberät-

telse: Örsundsbro filial- och skolbibliotek Juli–december 2013 (2014) samt Växa 

med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN: för Enköpings bibliotek 2006–2015 (2006). 

                                                 
91 Enköpings biblioteks webbplats > Våra bibliotek > Skolbiblioteken Enköping; Enköpings kommuns webbplats > 

Utbildning & barnomsorg > Grundskola > Bergvretenskolan; Enköpings kommuns webbplats > Utbildning & barn-

omsorg > Grundskola > Bergvretenskolan > Bibliotek. 
92 Vaksalaskolans webbplats; Vaksalaskolans webbplats > Information > Om Vaksalaskolan; Vaksalaskolans 

webbplats > Verksamhet > Skolbibliotek.  
93 Enköpings biblioteks webbplats > Våra bibliotek > Örsundsbro bibliotek; Enköpings biblioteks webbplats > Våra 

bibliotek > Örsundsbro bibliotek > Barnbiblioteken > För skolan; Enköpings kommuns webbplats > Utbildning & 

barnomsorg > Grundskola > Örsundsbroskolan. 
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6.1.1.4. Örbyhusbiblioteket 

Örbyhus bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek i Örsundsbro i Tierps 

kommun. Det ligger i Örbyhus skola. Örbyhusskolan är en kommunal F–9 skola 

med cirka 420 elever. De har speciella öppettider för skolan. På biblioteket finns 

två anställda.94 Jag har intervjuat en skolbibliotekarie. De dokument jag har analy-

serat är Arbetsplan för Örbyhus skolbibliotek: läsåret 2012–2013 (2012), Biblio-

teksbruk: biblioteksplan för Tierps kommun 2008–2013 (2008), ett dokument gäl-

lande skolbiblioteksråd (2014) och Skolbiblioteken i Tierps kommun: alla elever i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek (2014). 

6.1.1.5.  Heby skolbiblioteksavdelning 

Skolbiblioteksavdelningen vänder sig till skolor i Heby kommun. Vid intervjutill-

fället framkommer att en skolbibliotekarie ansvarar och hjälper till på flera sko-

lors biblioteksverksamheter. Bibliotekarien utgår ifrån Hebys bibliotek och rör sig 

mellan skolorna. Skolbiblioteksavdelningen vänder sig till hela grundskolan.95 Jag 

har intervjuat skolbibliotekarien samt analyserat dokumenten Biblioteksplan: in-

riktningsmål, bakgrund och kommentarer – antagen av kommunfullmäktige 18 

december 2007 (2007) och Årsberättelse skolbiblioteksavdelningen (2014). 

6.1.1.6. Sävjabiblioteket 

Sävjabiblioteket i Uppsala vänder sig både till allmänheten samt skolan. Det är 

dock inte något integrerat folk- och skolbibliotek. I Uppsala kommun har folk-

biblioteken och vissa skolor ett avtal gällande skolbiblioteksservice. Biblioteket är 

en egen filial inom Uppsala stadsbibliotek. Det är beläget vid Stordammen skola i 

Sävja som är en kommunal F–9 skola med ungefär 450 elever. Biblioteket har 

fyra anställda.96 Jag har intervjuat en bibliotekarie som arbetar gentemot skolan 

samt analyserat dokumenten Biblioteksplan: för folkbiblioteken i Uppsala kom-

mun (2007), Prislista tilläggstjänster skolbiblioteksservice 2014 (2014), Skol-

biblioteksservice från folkbiblioteken 2014 (2013) och Skolbiblioteksservice till 

kommunala grundskolan 2014 (2014).97 

                                                 
94 Biblinords webbplats > Tierp > Biblioteken och bokbussen > Örbyhus bibliotek; Biblinords webbplats > Tierp > 

Biblioteken och bokbussen > Örbyhus bibliotek > Barnbiblioteket > För förskola & Skola; Biblinords webbplats > 

Tierp > Biblioteken och bokbussen > Örbyhus bibliotek > Personal; Tierp kommuns webbplats > Utbildning och 

barnomsorg > Grundskola > Örbyhus skola. 
95 Biblionords webbplats > Heby > Skolbiblioteksavdelningen.  
96 Bibliotek Uppsalas webbplats > Våra bibliotek > Sävjabiblioteket; Bibliotek Uppsalas webbplats > Våra bibliotek > 

Sävjabiblioteket > Barnbibliotek > För skolan; Bibliotek Uppsalas webbplats > Våra bibliotek > Sävjabiblioteket > 

Personal; Stordammens skolas webbplats > Om skolan. 
97 Hjorton, U. (2014), Prislista tilläggstjänster skolbiblioteksservice 2014; Riton, M. (2013), Skolbiblioteks-

service från folkbiblioteken 2014; Romanus, L. och Hjorton, U. (2014), Skolbiblioteksservice till kommunala 

grundskolan 2014. 
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6.2. Tillvägagångssätt  

Den första kontakten med bibliotekarierna togs via mejl. Här bokades en tid för 

intervju in samtidigt som jag efterfrågade relevanta dokument. 

Olika mycket information finns publicerat om biblioteken på offentliga webb-

platser. Jag bad därför även bibliotekarierna att kort presentera sin skolbiblioteks-

verksamhet via mejl för att få en insyn i hur de själva tänkte kring sitt bibliotek 

och bedöma dess relevans för studien. 

När tiden för intervjun började närma sig skickade jag ut ett mejl med mer in-

formation rörande intervjutillfället. Återigen efterfrågade jag relevanta dokument 

utifall något förbisetts. För att själv bli bättre förberedd inför intervjuerna gjordes 

en grovanalys av dokumenten. Intervjutillfällena tog cirka en timme och spelades 

in. En intervjuguide användes, denna bifogades i förväg till de intervjuade biblio-

tekarierna. Samtliga intervjuer skedde under våren 2014. Under intervjutillfället 

togs frågan om dokument upp igen och de dokument som tillkommit samlades in. 

Dokumenten har sedan analyserats mer detaljerat och intervjuerna har transkribe-

rats, analyserats och bearbetas. De ställs i förhållande till varandra under olika tema-

områden tätt kopplade till uppsatsens syfte och frågeställningar, för att se samband 

och relationer mellan det insamlade materialet. Empiri varvas med analys i relation 

till teori och tidigare forskning. De olika områdena är: verksamheten, nätverkande, 

koordination (Modell A), kooperation (Modell B) och integrerade instruktioner 

(Modell C), integrerad undervisningsplan (Modell D) och begränsande faktorer. 

Det är viktigt att framhäva att dokumenten samt intervjuerna innehåller rikligt 

med information gällande samarbetet. Jag har fokuserat på det som jag finner viktigt 

gällande samarbete specifikt i relation till mina forskningsfrågor och tematisering. 

6.2.1. Kvalitativ textanalys av dokument 

Jag har analyserat dokument inom de valda skolbiblioteksverksamheterna som är av 

relevans för samarbetet mellan lärare och bibliotekarier. Jag har velat erhålla en 

bättre förståelse för den kontext samarbetet skett inom samt hur samarbetet har in-

korporerats i formellt slutna avtal. Analysen av dokument har varit tänkt att ge mig 

en bättre förförståelse inför intervjuerna samt en bättre förståelse för verksamheten. 

Kristina Boréus beskriver hur analysfrågor kan ställas till materialet som stöd 

för att besvara forskningsfrågorna. 98 Jag analyserar dokumenten med uppsatsens 

frågeställningar i åtanke. Analysfrågorna överensstämmer med de tematiska om-

råden som analysen delats upp i. 

                                                 
98 Boréus, K. (2011), ”Texter i vardag och samhälle”, s.148–149. 
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6.2.2. Kvalitativa intervjuer med bibliotekarier 

Intervjuerna har huvudfokus i uppsatsen. Det är viktigt att komma ihåg att intervju-

erna i uppsatsen behandlar bibliotekariernas perspektiv och hur samarbetet tolkas av 

dem. Det som jag fått reda på är det som bibliotekarierna valt att dela med sig av. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne rekommenderar att använda sig av en inter-

vjumall som ett stöd för att hålla sig till de tänkta områdena.99 Min intervjuguide 

bestod av flera övergripande ämnesområden med tillhörande följdfrågor baserade 

på uppsatsens syfte och frågeställningar. Då varje skolbiblioteksverksamhet skil-

jer sig åt var det svårt att formulera frågor som passade samtliga. Därför valde jag 

att utgå ifrån övergripande områden med många följdfrågor. Denna intervjuguide 

fick bibliotekarierna ta del av redan innan intervjun. Under intervjutillfällena har 

jag dock hoppat mellan, strukit, formulerat om och lagt till frågor. Jag har velat 

vara fri att följa intressanta spår. Detta för att ge bibliotekarierna en chans att för-

bereda sig och tänka till kring frågorna. Jag har valt att göra så för att bibliotekari-

erna ska kunna nämna och ta upp sådant de kanske annars inte skulle komma ihåg. 

 De övergripande områdena som utgör analysdelen går ibland in i varandra 

och det kan vara svårt att avgöra vilket område en viss utsaga tillhör, ibland tillhör 

de flera. I analysen har jag försökt placera in utsagorna under områden som jag 

tror är mest relevanta, men givetvis dyker de upp på flera ställen och kan kopplas 

till flera områden. Områdena är inte statiska. 

6.3. Komplikationer 

Att garantera informanternas anonymitet visade sig vara problematiskt. Då jag 

valde att analysera dokument var vissa skolbiblioteksverksamheters namn mer 

framträdande än andras i dessa och därmed svårare att redigera bort. Jag ville re-

dovisa vilka källor jag utgått ifrån och gjorde då valet att nämna skolbiblioteks-

verksamheterna vid namn men låta bibliotekarierna vara anonyma. Jag ville att 

samtliga skulle ha liknande villkor. Detta innebär dock att vissa bibliotekarier 

blivit enklare att identifiera än andra. Bibliotekariernas uttalande i intervjuerna 

kan ha påverkats, då de eventuellt inte känner sig lika fria att kommentera sin 

egen skolbiblioteksverksamhet utan full anonymitet. Jag tog kontakt med biblio-

tekarierna i god tid, men då anonymitetsfrågan uppkom i efterhand drog sig en av 

bibliotekarierna ur efter att ha informerats om villkoren för anonymitet. Detta 

ledde till att jag fick kontakta ett nytt bibliotek. 

Jag kan inte garantera att samtliga relevanta dokument nått mig. Jag måste lita 

på att bibliotekarierna skickat dessa. Det material som jag fått har dock varit fullt 

                                                 
99 Eriksson-Zetterquist, U. och Ahrne, G. (2011), ”Intervjuer”, s. 46–47.  



 33 

möjligt att analysera. Det har skiljt sig åt mellan biblioteksverksamheterna hur 

många dokument de haft. Exempelvis hade ett av biblioteken inga dokument alls. 

Jag har fått analysera dokument både före och efter intervjuerna, då många av 

dokumenten nått mig först vid intervjutillfällena. Några av dokumenten har fortfa-

rande varit under utarbetning i olika grad. Dokumenten har dock varit möjliga att 

analysera och de har åskådliggjort det bakomliggande tankearbetet. 

Det ska tilläggas att vissa dokument så som biblioteksplaner varit föråldrade 

och inte efterföljts till punkt och pricka i verksamheterna. Detta har framkommit vid 

intervjutillfällena och därför har det som sagts vid intervjuerna lagts största vikt vid. 

I nästa avsnitt kommer resultatet från den kvalitativa textanalysen och de kvali-

tativa intervjuerna att analyseras. 
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7. Undersökning och analys 

Jag kommer nu alltså att redovisa den empiriska undersökningen med textana-

lysen och de kvalitativa intervjuerna. Resultatet redovisas och samlas under sex 

rubriker. Rubrikerna har skapats utifrån Montiel-Overalls fyra modeller samt mina 

egna frågeställningar. Jag börjar med att gå in på verksamheten och sedan nätver-

kande eftersom de lägger grunden för kommande områden. Koordination (Modell A) 

följer, kooperation (Modell B) och integrerade instruktioner (Modell C) ligger under 

samma rubrik då områdena är närliggande och det tydliggör skillnader mellan dessa, 

integrerad undervisningsplan (Modell D) samt begränsande faktorer kommer efteråt. 

Citaten från intervjuerna har gjorts om från talspråk till skriftspråk för att tyd-

liggöra det bibliotekarien vill säga. För att underlätta för läsaren men ändå ge bib-

liotekarien någon form av anonymitet har jag gett dem figurerade namn. Bibliote-

karien på Bergvretenskolan kommer benämnas Håkan, bibliotekarien på Vaksala-

skolan kommer benämnas Amanda, bibliotekarien på Örsundsbrobiblioteket 

kommer gå under namnet Tina, Örbyhus bibliotekarie kommer kallas Anna, Heby 

skolbiblioteksavdelnings bibliotekarie kommer gå under namnet Emma och 

Sävjabibliotekets bibliotekarie kommer kallas Robert. Nedan följer analysen inom 

de olika temaområdena. 

7.1. Verksamheten 

Under denna rubrik berör jag den övergripande verksamheten på biblioteken. Jag 

vill här visa på de respektive ramar som varje skolbibliotekarie arbetar inom. Som 

framkommit i avsnitt 2 rörande skolbibliotek kan skolbiblioteksfrågan lösas på ett 

flertal sätt. Det finns skillnader både i kommuner och mellan kommuner.100  

I Verksamhetsredovisning våren 2013: Bergvretenskolans bibliotek beskrivs 

skolbiblioteksverksamheten på Bergvretenskolan. En fackutbildad bibliotekarie 

tilldelas ansvar för biblioteket och det nämns att skolan betalar för 16 skolbiblio-

tekarietimmar per vecka.101 I intervjun berättar Håkan att dessa 16 timmar är för-

delat på två dagar i veckan. Skolan köper skolbibliotekstjänster av kommunbiblio-

                                                 
100 Hampson Lundh, A. och Limberg, L. (2013), ”Vad kännetecknar ett skolbibliotek?”, s. 37. 
101 Verksamhetsredovisning våren 2013: Bergvretenskolans bibliotek (2013). 
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teket. Håkan själv är anställd av Enköpings folkbibliotek och tillhör upplevelse-

förvaltningen, som är en annan förvaltning än den skolan är knuten till. På biblio-

teket arbetar endast en bibliotekarie och han arbetar även på flera bibliotek inom 

Enköpings kommun. Bergvretenskolans skolbibliotek har enbart ansvar för Berg-

vretenskolan. Dörren brukar stå öppen när Håkan är på plats och på övrig tid kan 

eleverna gå in och låna böcker med sina lärare. Skolbiblioteksverksamheterna i 

Enköpings kommun arbetar på att ta fram en behovstrappa som reglerar tjänsterna 

kommunen ska erbjuda till skolorna.102 

Detta särskiljer sig från biblioteket på Vaksalaskolan som också är ett biblio-

tek med enbart skolan som målgrupp. Där är nämligen bibliotekarien anställd av 

Vaksalaskolan. Bibliotekarien Amanda skulle vilja utarbeta en samarbetsrelation 

till folkbiblioteken, men i nuläget finns inte detta. Amanda har en tjänst på 50 pro-

cent. Hon är ganska nyutexaminerad vid intervjutillfället och tog sin examen 2013. 

Hon är nyanställd och har inte hunnit arbeta under en längre tid, en viss ovisshet 

finns över hur länge hon kommer få fortsätta. Tidigare har biblioteket skötts av lä-

rare, detta har lett till att det blivit eftersatt och hon lägger det största fokuset för 

tillfället på att inventera beståndet. Amanda har därför inte till fullo kommit igång 

med verksamheten gentemot skolan. Skolbiblioteket ansvarar enbart för Vaksala-

skolan, största tiden som bibliotekarien är där är biblioteket öppet. Utöver tjänsten 

som bibliotekarie hoppar Amanda in som musiklärare och förskolelärare på sko-

lan.103 Sammanfattningsvis kan det framhävas att Vaksalaskolan till skillnad från 

Bergvreten inte har folkbiblioteket i ryggen. Det går även att säga att biblioteket 

vid detta tillfälle genomgår en nystart. Biblioteket arbetar på att komma ikapp. 

I Verksamhetsberättelse: Örsundsbro filial- och skolbibliotek Juli–december 

2013 går det att läsa om skolbiblioteksverksamheten på Örsundsbrobiblioteket. 

Där framkommer det att biblioteket har en skolbibliotekarie som arbetar 15 tim-

mar i veckan mot skolan. 12,5 timmar i veckan fördelat på fyra dagar är öppetti-

derna.104 Örsundsbro är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Skolan betalar för 

dessa 15 skolbibliotekarietimmar till Enköpings bibliotek. Biblioteket har öppet 

på förmiddagarna gentemot skolan men eleverna kan vidare komma in när det är 

öppet för allmänheten. En bibliotekarie, Tina, arbetar gentemot skolan och på 

kvällar samt helger hoppar ytterligare en bibliotekarie in. Biblioteket ansvarar 

enbart för en skola.105 Örsundsbrobiblioteket arbetar till skillnad från Bergvretensko-

lans bibliotek och Vaksalaskolans bibliotek mot två målgrupper, allmänhet och skola. 

Den intervjuade bibliotekarien Anna, på Örbyhusbibliotek, nämner att biblio-

teket är ett integrerat folk- och skolbibliotek med ansvar för två skolor. Den andra 
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skolan utöver Örbyhus skola har enbart årskurser upp till femman. På Örbyhus 

bibliotek arbetar två personer, ytterligare en bibliotekarie hoppar dock in endast 

vid vissa tider. Biblioteket har vid intervjutillfället särskilda öppettider för skolan 

fördelat på tre dagar i veckan. Det är okej att skolelever kommer även när biblio-

teket har öppet för allmänheten. Anna berättar att biblioteken i Tierp arbetar på att 

ta fram ett skolbiblioteksavtal där det specificeras vad olika årskurser har rätt till, 

biblioteken i Tierp strävar efter att skolbiblioteksverksamheten ska bli likvärdig på 

samtliga skolor.106 I Biblioteksbruk: biblioteksplan för Tierps kommun 2008–2013 står 

vidare att skolorna hjälper till att finansiera de integrerade folk- och skolbiblioteken.107 I 

likhet med Örsundsbrobiblioteket har Örbyhusbiblioteket ett ansvar för två parter. 

I Hebys Biblioteksplan: inriktningsmål, bakgrund och kommentarer – antagen 

av kommunfullmäktige 18 december 2007 står: ”I Heby kommun har folkbiblioteket 

ett omfattande uppdrag inom skolbiblioteksverksamheten, dels genom ett medvetet 

nyttjande av de allmänna biblioteken, dels genom att ge skolan stöd med mediein-

köp och andra bibliotekstjänster”.108 Här går biblioteksplanen in på att Heby kom-

mun har speciella resurser avsatta för detta: en skolbiblioteksavdelning, med en 

skolbibliotekarie och en assistent. Heby biblioteksplan beskriver skolornas bibliotek 

som en svag länk i skolbiblioteksverksamheten. Skolbiblioteken är ofta små, under-

bemannade och har ett bestånd som är svårt att hålla översikt över.109 I Årsberättelse 

skolbiblioteksavdelning berättas att en skolbibliotekarie arbetat på 75 procent och en 

skolbibliotekarieassistent på 50 procent under 2013. Det nämns också att vissa 

skolbibliotek håller på att datoriseras. Dessa kommer sedan att bemannas ett par 

timmar varje månad av en biblioteksassistent.110 På Heby skolbiblioteksavdelning är 

den intervjuade bibliotekarien ensam skolbibliotekarie i kommunen och arbetar nära 

folkbibliotekarierna. Hon har huvudansvaret för skolbiblioteken men får hjälp av 

folkbiblioteket. Emma är anställd av kulturenheten och sitter fysiskt placerad till-

sammans med folkbibliotekarierna, skolan betalar dock hennes lön. Emma ansvarar 

totalt för åtta skolor och sju bibliotek. Hon sitter sällan och bemannar skolbiblio-

teken, större fokus läggs på undervisning.111 Till skillnad från de övriga bibliotekari-

erna sitter Emma inte och har öppet i biblioteken. I likhet med Bergvretenskolans 

bibliotek och Vaksalaskolans bibliotek har hon enbart skolan som målgrupp. 

Robert, bibliotekarien i Sävja, beskriver hur hans bibliotek i första hand är ett 

folkbibliotek. Skolan köper ett visst antal timmar av Sävjabiblioteket för skol-

biblioteksservice. Timmarna är främst placerade på förmiddagarna och biblioteket 
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har öppet för skolan fyra dagar i veckan. När biblioteket har öppet mot allmänhet-

en på eftermiddagarna kan dock skolelever komma in. Biblioteket är beläget i 

tillfälliga lokaler på grund av en brand. Före branden kunde eleverna besöka 

biblioteket enskilt, nu måste eleverna komma klassvis. Skolan betalar för en bibli-

otekarie påpekar Robert, men de är alltid två som arbetar, i praktiken får klasserna 

då stöd av två bibliotekarier vid klassbesöken. Robert är inte riktigt säker men tror 

att Sävjabiblioteket ansvarar för runt en fyra till fem skolor. Själv arbetar han på 

ytterligare en av folkbibliotekets enheter. På biblioteket finns fyra anställda som 

alla arbetar gentemot skolan på något sätt.112 I dokumentet Skolbiblioteksservice 

till kommunala grundskolan 2014 tas överenskommelsen om skolbiblioteksser-

vice mellan den kommunala grundskolan och folkbiblioteken i Uppsala upp. 

Skolbiblioteksservice innebär exempelvis att grundskolor inom Uppsala kommun 

kan välja vilket bibliotek de vill använda sig av och att grundskolorna får använda 

det så ofta de vill. Vidare tas andra saker upp som ingår i avtalet, exempelvis bok-

samtal. Det går att köpa till tilläggstjänster, detta får skolan betala för vid varje 

terminsslut.113 I Skolbiblioteksservice från folkbiblioteken 2014 framkommer att 

även friskolor kan köpa skolbiblioteksservice från Uppsala kommuns folkbiblio-

tek.114 Den kommunala grundskolan samt friskolor köper då, som ovan tagits upp, 

skolbibliotekstjänster av folkbiblioteken i Uppsala. Relationen mellan skola och 

bibliotek regleras i avtal. I övrigt är Sävjabiblioteket väldigt snarlikt de integre-

rade folk- och skolbiblioteken i att biblioteket har två målgrupper att förhålla sig 

till samt att eleverna kan komma in även under allmänhetens öppettider. 

Som det går att se i detta avsnitt skiljer sig skolbiblioteksverksamheterna åt. 

Jag har observerat skillnader både inom och mellan kommuner. Skolbiblioteks-

verksamheterna har olika relationer till folkbiblioteken och enbart Vaksalaskolans 

bibliotek saknar förbindelser dit. Bergvretenskolans bibliotek som i likhet med 

Vaksalaskolans bibliotek är ett bibliotek med enbart skolan som målgrupp är dock 

en del av folkbiblioteksorganisationen. Det skiljer sig vidare mellan biblioteken 

hur många målgrupper de har att förhålla sig till. Limberg skriver att de integre-

rade folk- och skolbiblioteken måste vara medvetna om sina dubbla roller som 

barn- och skolbibliotek.115 Det är viktigt att biblioteken inte glömmer bort sina 

specifika uppgifter mot skolan. Både Örsundsbrobiblioteket och Örbyhusbiblio-

teket har exempelvis specifika timmar där de enbart riktar in sig mot skolan. Det 

blir intressant att fundera kring hur Sävjabiblioteket förhåller sig till denna dubbla 

roll när de refererar till sig själva som i första hand folkbibliotek. Jag kommer 

dock inte undersöka detta vidare då det inte ligger inom uppsatsens ramar. I Heby 
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och Uppsala har kommunerna kommit fram till egna lösningar gällande skol-

biblioteken. En har utformat en skolbiblioteksavdelning och en har utformat ett 

avtal gällande skolbiblioteksservice. Vidare håller Tierps kommun på att utarbeta 

ett skolbiblioteksavtal och Enköping håller på med en behovstrappa. Slutligen ska 

poängteras att regeringen framhåller flexibilitet när det kommer till organiseringen av 

skolbibliotek.116 Det går att se inom de observerade skolbiblioteksverksamheterna. 

7.2. Nätverkande 

Den tidigare forskningen talar för att ett samarbete mellan lärare och biblioteka-

rier hjälper biblioteket att integreras i undervisningen och att bidra till elevernas 

lärande.117 Montiel-Overall beskriver nätverkande, detta innebär att skapa informella 

relationer som sedan kan lägga grunden för olika typer av samarbeten.118 Följande del 

går in på hur bibliotekarierna nätverkar. Jag kommer analysera i vilka sammanhang 

bibliotekarierna träffar lärarna och vilka kommunikationskanaler som används. 

I vilka sammanhang träffar då bibliotekarierna lärarna och får möjlighet till att 

skapa kontakt med dessa? Montiel-Overall beskriver hur nätverkande kan ske på ex-

empelvis möten, i lunchrum eller i korridorer.119 Håkan på Bergvretenskolan träffar 

främst lärarna när de kommer in och lånar böcker med sina klasser. När han började 

på skolbiblioteket deltog han i lärarnas arbetslag, detta har dock runnit ut i sanden på 

grund av tidsbrist. Håkan önskar att han kunde delta i ett mer förankrat sammanhang. 

Han gissar på att han har kontakt med eventuellt 50 procent av lärarna, kontakten 

beskrivs inte som djup. Han är ute i skolan och i klassrummen vid olika tillfällen.120 

Amanda på Vaksalaskolan tycker att kommunikationen mellan henne och lä-

rarna är ganska ytlig. De har inga djupare diskussioner med varandra. Hon tror sig 

inte ha varit på skolan tillräckligt länge för det. Hon har bara kontakt med en 

bråkdel av lärarna på skolan och hon känner att hon har mer kontakt med lärarna i 

sina roller utöver bibliotekarietjänsten. På det senaste halvåret bedömer Amanda 

att fem lärare varit på biblioteket med något ärende, att det rör sig om så få lärare 

tror hon beror på att lärarna inte är vana vid att det finns någon där som har möj-

lighet att hjälpa till. Amanda menar att detta kan vara hennes eget fel, att hon inte 

informerat tillräckligt om vad hon kan hjälpa till med. Tiden bedöms dock inte 

finnas förrän beståndet har kommit i ordning. Amanda träffar de lärarna som är på 

                                                 
116 Regeringen proposition 2009/10:165: den nya skollagen: för kunskap, valfrihet och trygghet (2010), s. 284. 
117 Se exempelvis Limberg, L. (1996), Skolbiblioteksmodeller: utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län; 

Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt; Todd R. J. och 

Kuhlthau, C.C. (2005), ”Student Learning Through Ohio School Libraries Part 1: How Effective School Libraries 

Help Students”. 
118 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, s. 30. 
119 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, s. 30. 
120 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Bergvretenskolans bibliotek, Bergvreten, 

2014-03-10. 



 39 

samma våning som henne oftare, exempelvis bildlärare och musiklärare. Hon träf-

far även förskolelärarna regelbundet. Vid speciella lässtunder som Amanda har 

för F–3 följer vissa lärare med till biblioteket. Hon deltar också på arbetsplatsträf-

far, mest för att lyssna men även om hon har något att ta upp. I början deltog hon 

på ämneslag och arbetslag för att presentera sig själv. En gång i veckan har skolan 

gemensam fika för alla anställda. Annars sitter Amanda på sin våning med lärarna 

som tillhör samma våning vid lunchen.121 

I Verksamhetsberättelse: Örsundsbro filial- och skolbibliotek: Juli–december 

2013 talas det om att bibliotekarien i Örsundsbro sitter med i ett arbetslag för års-

kurs 1–6. Hen deltar endast när behovet finns. Bibliotekarien är med i 

en skola/kulturgrupp som bland annat anordnar en årlig filmfestival, samt en 

grupp som fördelar ett pris. I Verksamhetsberättelse: Örsundsbro filial- och skol-

bibliotek: Januari–juni 2013 framkommer att bibliotekarien ingår i ett annat arbets-

lag.122 Tina på Örsundsbrobiblioteket menar att hon byter arbetslag varje termin. 

Hon vill kunna vara med på flera ställen. Tina berättar vidare att hon deltar i flera 

grupper, dessa nämns i verksamhetsberättelserna. Hon brukar också kunna vara 

med på planeringsdagar. Tina träffar lärarna på skolan ganska ofta, vissa lärare träf-

far hon varje vecka när de följer med sin klass till biblioteket. Ibland kan vissa lä-

rare skicka sina elever i halvklass och själva stanna kvar i klassrummet, då träffar 

hon dem inte. Tina tror att cirka 95 procent av lärarna vänder sig till biblioteket och 

att nästan alla gjort det någon gång. Kontakten med lärarna bedöms vara god och 

skolan beskrivs ha en inbjudande stämning. Djupet i kommunikationen mellan henne 

och lärare skiljer sig åt mellan lärarna. Vissa har hon nästan ingen kommunikation 

med, främst då lärarna på högstadiet. Tina tror detta beror på hur mycket lärarna 

själva vill använda biblioteket och vad de har för koppling till det redan från början.123 

Anna i Örbyhus träffar lärarna från skolan varje dag. Hon äter och fikar till-

sammans med dem samt träffar de lärare med klasser som har inbokade tider för 

F–3 varje vecka när de kommer till biblioteket. Många lärare kommer in till 

biblioteket och frågar om saker, även de som har äldre elever kommer in och ex-

empelvis ber henne plocka ihop material. Anna uppskattar att hon träffar och pra-

tar lite grann med åtminstone två tredjedelar av lärarna, att så många också verkli-

gen använder biblioteket. Kommunikationen med läraren rör sig ofta om praktiska 

saker, exempelvis att boka in saker. Anna berättar att hon inte träffar lärarna så 

mycket under formella möten. Ibland är bibliotekarierna med på skolornas arbets-

platsträffar och informerar om biblioteket, detta brukar ske i början av terminerna 

när alla lärare i rektorsområdet är samlade. Det händer att hon är med även på 

vanliga arbetsplatsträffar, då för att lyssna på vad som är på gång. Sen finns det ett 
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skolbiblioteksråd som bland annat arbetar med att utforma skolbiblioteksavtalet i 

Tierps kommun, där en representant från Örbyhusskolan deltar.124 Tierps kommun 

har ett dokument gällande skolbiblioteksrådet, där står det att läraren samt biblio-

tekarier träffas och pratar kring skolbiblioteket.125 

I Årsberättelse skolbiblioteksavdelning från Heby står att bibliotekarien delta-

git i lärarkonferenser och rektorskonferenser.126 Emma deltar i grupper med lärar-

na gällande skolbiblioteksverksamheten och skapande skola. Utöver dessa grup-

per berättar Emma att hon träffar lärarna lite här och där. Emma träffar alltid lä-

rare varje vecka men hon har svårt att säga exakt hur många gånger per vecka, det 

kan variera beroende på vad hon gör. Hon träffar lärare när hon bokpratar, i folk-

biblioteket, på konferenser och fortbildningar. Är hon ute och bokpratar för endast 

någon klass på en skola försöker hon dessutom prata med de övriga lärarna. 

Emma besöker skolorna efter behov och känner sig begränsad i att hon inte är där 

så ofta. I låg- och mellanstadiet har hon kontakt med alla lärare någon gång, det 

varierar dock i hur mycket. Mejlkontakt har vidare hafts med cirka 80 procent av 

dessa. Hon tycker att hon har en ganska bra kontakt med nästan alla lärare och att hon 

har kläm på vilka lärarna är ute på skolorna. Lärarna kan dock gå via representanter 

på skolan i kontakten med henne, vilket gör att hon inte direkt hör ifrån dem.127 

Robert från Sävja träffar lärarna flera gånger i veckan, han träffar dem främst 

när de är där med sina klasser och besöker biblioteket. De brukar då tillsammans 

planera inför nästa besök, diskutera böcker och eventuella projekt. Robert säger 

att han har kontakt med i alla fall mer än hälften av lärarna på skolan, kommuni-

kationen mellan dem beskrivs som bra. Han känner till de flesta lärarna och 

många kommer till biblioteket. Sävjabiblioteket har en platsansvarig på biblio-

teket som besöker skolorna och pratar med eleverna, lärarna och rektor. Efter 

branden var hon ute i klasserna och informerade. Han är själv inte ute så mycket i 

skolan. Robert ingår inte i några grupper med lärarna.128 

I vilka kontexter träffar alltså bibliotekarierna lärarna? Folkesson menar att 

oregelbundna, informella och individuella kontakter är de vanligaste och att bibli-

otekariernas deltagande i arbetslag skiljer sig åt.129 Som framkommit under denna 

rubrik träffar även bibliotekarierna i denna studie lärarna i mer informella och 

individuella sammanhang. Sammantaget pekar de på att de träffar lärarna flera 

gånger i veckan, ofta i samband med att lärarna kommer in med sina klasser till 

biblioteket. På Vaksalaskolan och Örbyhusbiblioteket träffar bibliotekarierna lä-

rarna i samband med fika och lunch. Relationen till lärarna beskrivs ofta som god. 

Håkan på Bergvretenskolan pekar dock på avsaknad av djup i kontakten. På Vak-
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salaskolan beskrivs en ytlig kommunikation och i Örbyhus berättas att kommuni-

kationen ofta rör sig om praktiska saker. Enligt Tina på Örsundsbrobiblioteket 

skiljer sig kommunikationen åt från lärare till lärare. Emma från Heby skolbiblio-

teksavdelning beskriver sig själv som begränsad i sitt arbete eftersom hon inte är 

så ofta på skolorna, hon bemannar som tidigare nämnts inte skolbiblioteken. Dock 

verkar Emma ha kontakt med lärarna i andra sammanhang, exempelvis undervis-

ning och formella grupper. De olika skolbibliotekarierna deltar i olika mån i olika 

grupper. Det rör sig exempelvis om arbetslag, arbetsplatsträffar och skolbiblioteks-

grupper. Vissa deltar enbart vid behov samt vid speciella tillfällen och vissa deltar 

regelbundet. På Bergvretenskolans bibliotek deltog bibliotekarien i början i arbets-

lag men bedömde att tiden inte fanns. Deltagandet prioriteras inte i samma mån som 

andra skolbibliotekarieuppgifter. I Sävja deltar bibliotekarien inte i någon grupp 

med lärarna och är inte mycket ute på skolorna. Robert verkar enbart träffa lärarna 

när de besöker biblioteket. Det verkar finnas en större osynlig gräns mellan biblio-

tek och skola på Sävjabiblioteket än hos de tidigare skolbiblioteksverksamheterna. 

Vilka kommunikationskanaler använder sig lärare och bibliotekarier av i kontakten 

med varandra? Håkan på Bergvretenskolan beskriver mejl som den vanligaste kommu-

nikationsformen. I mejlkontakten rör det sig om alltifrån efterfrågan av böcker till bok-

tips. Håkan träffar lärarna också när de kommer till biblioteket med sina klasser.130 

Amanda på Vaksalaskolan brukar oftast kommunicera med lärarna via mejl och 

beskriver det som den främsta kommunikationsformen. Kommunikationen rör ofta 

omsorgsfrågor, men hon mejlar även lärarna för att ge elever beröm, ställa frågar 

och efterlysa böcker. Det förekommer att hon skriver lappar om försenade böcker.131 

Tina i Örsundsbro berättar att kommunikationen sker mest i det dagliga mötet 

och per e-post. Det inträffar även i arbetslaget och det händer att hon ringer till 

klassrummen vid någon direkt fråga.132 I Verksamhetsberättelse: Örsundsbro fili-

al- och skolbibliotek Juli–december 2013 och Verksamhetsberättelse: Örsundsbro 

filial- och skolbibliotek: Januari–juni 2013 finns en specifik rubrik 

som behandlar just hur informationen till skolpersonalen hanterats. Det sker via 

arbetslag, i biblioteket och via e-post. Vanliga förfrågningar från personal besk-

rivs vara att samla ihop böcker till olika temaarbeten.133  

Anna i Örbyhus menar att de använder sig mycket av mejl. Det beskrivs vara 

smidigare om man inte kan gå till klassrummen. Att ringa brukar vara svårt ef-

tersom de flesta lärare inte har telefonen på sig. Ibland använder sig bibliotekarierna 

av skolans veckobrev och ibland pratar hon med lärare när hon råkar träffa dem.134 
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Emma i Heby nämner att de vanligaste kommunikationskanalerna är mejl, de 

fysiska mötena och telefon. Hon har en bokblogg och ett nyhetsbrev som hon 

skickar ut en gång i månaden. Emma menar att det smidigare sättet att nå lärare på 

är via mejl, hon menar att det är svårt att ringa till dem eftersom de kanske har 

lektioner. Ibland har hon dock fått skicka brev.135 

På Sävjabiblioteket beskrivs också mejl som den framträdande kommunikat-

ionskanalen i kontakten mellan lärare och bibliotekarie, det kan beröra exempelvis 

bokprat eller öppettider. Robert menar att mun mot mun är ett vanligt kommuni-

kationssätt, detta föredrar han själv eftersom han får direkt respons och kan disku-

tera samt förklara saker.136 

Sammanfattningsvis framkommer mejl således som den mest framträdande 

kommunikationsformen, den beskrivs som vanligast och smidigast. Det förekom-

mer också att bibliotekarierna pratar med lärarna i egen person. Att ringa bedöms 

som svårt eftersom lärarna har mindre möjlighet att svara.  

7.3. Koordination (Modell A) 

Koordination innefattar som tidigare nämnts inbokandet och synkroniserandet av 

olika aktiviteter och händelser. Lärare och bibliotekarier hjälper varandra och gör 

sitt eget arbete mer effektivt.137 Även Limberg beskriver olika nivåer i samspelet 

mellan bibliotek och undervisning. Lärarna och bibliotekarien planerar undervis-

ning, planerar schema och har pedagogisk planering i formella grupper tillsam-

mans. Bibliotekarierna handleder även elever när de kommer till biblioteket.138 En 

nivå hon tar upp inom samspelet är just schemaplanerande. På de undersökta biblio-

teksverksamheterna sker inbokning och schemaläggande ständigt, i olika samman-

hang. De framträdande områdena här är vid klasstider samt bokprat. Jag kommer gå 

in på koordinerandet av dessa samt ge andra exempel där detta sker i följande ana-

lys. Jag kommer också beröra bibliotekariernas egen uppfattning av detta arbete. 

I Verksamhetsredovisning våren 2013: Bergvretenskolans bibliotek står att 

klassbesök sker varje vecka, F–5 är de vanligaste grupperna.139 Håkan berättar att 

biblioteket har bestämda tider för skolklasserna, de lägre årskurserna bokar gärna 

upp sig på fasta tider. Han ser helst att klasserna har en fast tid när de kommer till 

biblioteket eftersom det underlättar planeringen. Han brukar erbjuda klasserna 

                                                 
135 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Heby skolbiblioteksavdelning, Heby, 2014-03-14. 
136 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Sävja bibliotek, Uppsala, 2014-03-19. 
137 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, 

s. 35–36; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 

42–43; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
138 Limberg, L. (1996), Skolbiblioteksmodeller: utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län, s. 49. 
139 Verksamhetsredovisning våren 2013: Bergvretenskolans bibliotek (2013). 
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inför varje terminsstart att boka in sig, detta sker då via mejl som skickas ut till 

hela skolans personal.140 

Amanda på Vaksalaskolan berättar hur hon går tillväga för att boka in sina 

klasstider där hon läser för eleverna. Eftersom hon var ny i början av terminen 

visste hon inte riktigt hur det skulle gå till, det blev först till kvarn. När tider bokas 

in är det läraren som tar kontakt med henne, hon tycker det är svårt att lägga ett 

schema själv eftersom hon inte vet vilka lektioner de har. Amanda berättar dock 

för lärarna vilka tider hon har möjlighet att ta emot dem.141 

I Verksamhetsberättelse: Örsundsbro filial- och skolbibliotek Juli–december 

2013 framkommer att klasser mellan F–5 har en schemalagd bibliotekstid varje 

vecka på Örsundsbrobiblioteket.142 Klasstider bokas in i förväg i början av varje 

hösttermin. Tina sätter upp ett schema i personalrummet där lärarna själva får 

fylla i den tid de vill ha. Detta gäller sedan för höstterminen och vårterminen.143 

I Örbyhus har de särskilda klasstider för förskolan till trean. Bibliotekarierna 

lägger schema för hela läsåret på höstterminen och behöver oftast inte påminna 

lärarna eftersom de är väldigt engagerade i att boka in sig. Bibliotekarierna i Ör-

byhus behöver inte träffa lärarna ofta gällande detta, utan vanligast är att lärarna 

personligen kommer in en gång till biblioteket och sedan mejlas det fram och till-

baka om vilka tider som behöver flyttas. Det är bibliotekarien som försöker pussla 

ihop och flytta tider. Ibland ber Anna lärarna att prata ihop sig med varandra för 

att komma överens sinsemellan, lärarna brukar vara hjälpsamma med det.144 

Robert på Sävjabiblioteket beskriver hur det går till när tider bokas in: 

Öh, rent praktiskt så handlar det om att vi måste se till att personalen finns på plats, det är lik-
som det första vi kollar på när vi får in en bokning och sen så kommer läraren ofta med förslag 
på datum, och då kollar vi helt enkelt på schemat, vilka finns på plats, kan vi sköta det här nu, 
vad det nu är frågan om, om det är bokprat eller visning eller vad det är. Och sen så, funkar det 
så funkar det, annars så får man föreslå en annan tid liksom och sen så får man köra tills man 
hittar, så att det är ofta personalresurserna som sitter för begränsningen liksom.145 

Robert menar att det är lärarnas uppgift att sköta klassbesöken och att det oftast är 

de som tar kontakt angående detta, vid flertalet tillfällen via telefon. Inbokningen 

sker i en dialog mellan parterna. Det går också att boka in klasstiderna i interval-

ler, exempelvis var fjärde vecka.146 I dokumentet Skolbiblioteksservice till kommu-

                                                 
140 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Bergvretenskolans bibliotek, Bergvreten, 

2014-03-10. 
141 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Vaksalaskolans bibliotek, Uppsala, 2014-03-26. 
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144 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Örbyhus bibliotek, Örbyhus, 2014-03-17. 
145 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Sävja bibliotek, Uppsala, 2014-03-19. 
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nala grundskolan 2014 samt i brevet till friskolorna talas det specifikt om att 

klassbesök ska bokas i förväg.147 

Samtliga bibliotekarier förutom Emma i Heby arbetar således aktivt med att 

boka in klasstider tillsammans med lärarna. I Heby bemannar som tidigare nämnts 

inte skolbibliotekarien biblioteken. Sammanfattningsvis är det vanligt förekom-

mande att bibliotekarierna går ut med information om att boka in sig på tider i 

början av terminerna. På Sävjabiblioteket verkar det inte förekomma något sådant 

koordinerande redan i början av terminen, det går dock att boka in sig på återkom-

mande tider. På flera ställen är det lärarna som kommer med förslag som sedan bib-

liotekarien kollar upp att tiderna fungerar. I Örbyhus talar bibliotekarien om ett 

pusslande, där hon försöker flytta på tider så att det ska fungera för samtliga. 

Håkan på Bergvretenskolan menar att bokprat oftast bokas via mejl, eller så 

kommer lärarna in och pratar med honom personligen.148 På Örsundsbrobiblioteket 

bokas bokprat in efter hand i samband med att lärarna är på biblioteket, eller så 

görs det via mejl. De försöker hitta en tid som passar båda parter.149 Anna i Örby-

hus säger följande:  

Jag brukar skicka mejl och säga att nu, vi vill bokprata för femmorna eller så, och så antingen 
så har jag förslag på tider eller så är det helt öppet att komma med önskemål så det brukar väl 
också, att man mejlar lite fram och tillbaka innan man hittar något som passar.150  

Anna bokar gärna upp en termin i taget så att hon vet att hon hinner.151 I Årsberät-

telse skolbiblioteksavdelning från Heby berättas att bokprat erbjudits till samtliga 

skolor och att boksamtal har hållits.152 Emma på Heby skolbiblioteksavdelning 

påpekar att det är upp till lärarna att ta kontakt med henne, att alla kanske inte vill 

bokprata. Hon har inte tid att jaga lärarna, men kan ibland höra av sig till dem hon inte 

hört något från. Detta gjordes nyligen via mejl.153 Emma säger angående tidsbokning: 

Jamen antingen så är det ju lärarna som hör av sig frågar hej kan du komma och bokprata hos 
oss någon dag liksom och då kollar jag litegrann hur mycket jag har inbokat framöver och sen 
så försöker vi ju mejlledes oftast eller telefon, men mejlledes brukar det oftast bli fram och till-
baks ett par dagar, när kan jag när kan ni och sen så. Det tar ju, det är lite olika, ibland går det ju 
snabbt [---]. För jag tycker det är bra, i alla fall när man  åker ut till dem här skolorna som ligger 
lite längre bort och att man kanske kan ta fler klasser på en gång, när man ändå är där. Då ska ju 
dem, det tar väll tid för dem tror jag att prata ihop sig med kollegor. Man ska få ihop tider, det är 
inte alltid så lätt med scheman och sådär, men det är ju också olika med olika skolor.154 

                                                 
147 Riton, M. (2013), Skolbiblioteksservice från folkbiblioteken 2014; Romanus, L. och Hjorton, U. (2014), 

Skolbiblioteksservice till kommunala grundskolan 2014. 
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Det sker en kommunikation mellan läraren och bibliotekarien om vilka tider som 

passar, oftast via mejl. Hon brukar försöka att samkoordinera med flera lärare när 

hon ska besöka en och samma skola så att hon kan ta flera klasser i anslutning till 

varandra.155 I dokumentet Skolbiblioteksservice till kommunala grundskolan 2014 

talas om att det erbjuds bokprat till årskurserna 2 och 5.156 Bibliotekarien går ut 

med förfrågningar via mejl eller telefonsamtal när det är dags för bokprat. Till-

sammans försöker man hitta en tid som passar. Robert berättar att bibliotekarien 

exempelvis hör av sig och påminner lärarna om att de kan börja boka in sin 

klass.157 Som det går att urskilja sker det vid klasstiderna ett kordineringsarbete 

gällande inbokandet av tider. Både lärarens och bibliotekariens schema beaktas i 

kommunikation med varandra. Det sker oftast allt eftersom och planeras sällan in i 

början på terminerna, till skillnad från klasstiderna. På skolbiblioteksavdelningen i 

Heby försöker Emma även se till att kordinera med flera lärare, och passa på att 

besöka flera klasser vid ett och samma tillfälle. Flera parter än två blir då delaktiga. 

På Vaksalaskolan har koordination skett vid tillfället när Amanda skulle ut och pre-

sentera sig i klasserna. Lärarna och hon bestämde gemensamt en tid. Tider för upp-

hämtning av klassuppsättningar bokas också in. Det skulle inte göra något om klasserna 

kom en annan tid, bara de inte kommer när hon sitter och läser med en annan grupp.158 

I Årsberättelse skolbiblioteksavdelning för Heby står att bibliotekarien har ett 

huvudansvar inom skapande skola. Bibliotekarien tar kontakt med olika aktörer 

samt skola.159 Emma tar in önskemål från skolorna när det är dags att göra en an-

sökan. Hon tar kontakt med kulturaktörerna och hör vilka som har möjlighet att 

komma.160 Emma berättar: 

Ja då har ja väl, ja dels har vi det där fysiska mötet. Vi träffas liksom och sätter oss ner och 
dem får komma med önskemål. Sen är det mycket mejlkontakt under tiden, och det tar ju sin 
tid ändå också. För ibland svaras det ju inte på en gång utan då får man ju kanske återkomma 
med flera liksom påminnelser och sådär [---]. Det ska diskuteras fram och tillbaks och sen till 
kulturaktörerna och sedan tillbaks till lärarna. Det tar ju sin tid. 161 

I citatet framkommer det att Emma sköter koordinerandet av aktiviteter i samband 

med skapande skola där hon har kontakt både med lärare samt aktörer. Hon be-

skriver att det tar tid i och med att det ska kommuniceras med flera parter. 
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Koordination kräver som tidigare nämnts inte någon djupare kontakt mellan 

lärare och bibliotekarie. Det kan exempelvis skötas helt av en utomstående per-

son. Koordination kräver inte lika många attribut som i de andra modellerna.162 

Amanda på Vaksalaskolan nämner att schemaläggning och tidsbokning är en 

stor del av arbetet i början av höstterminen. Hon skulle dock inte säga att detta 

arbete tar en större del av hennes tid.163 I relation till kontakten med läraren be-

skriver hon hur tidskrävande arbetet är:  

Alltså inte jättemycket tid skulle jag väl säga, utan det var mer i början när, om man märkte 
att okej den här tiden funkade inte. Kan ni ändra på fem minuter eller kan vi lägga den någon 
annan dag eller så? Det är ju tills man får ihop det och sen rullar det på.164  

Tina på Örsundsbrobiblioteket berättar att inte mycket kontakt krävs med lärarna 

då klasstider redan är ganska inarbetat. Ny personal kan dock tillkomma och hon 

brukar informera via mejl att hon sätter ihop schemat för klassbesök.165 Biblioteka-

rierna i Örbyhus träffar lärarna oftast bara en gång gällande klasstider och sedan 

sker resten av kontakten via mejl.166 Bibliotekarien på skolbiblioteksavdelningen i 

Heby menar att det går ganska smidigt att komma fram till tider när det gäller 

bokprat, det tar inte så jättemycket tid. Skapande skola bedöms dock ta mer tid i 

anspråk eftersom fler parter ska prata ihop sig.167 Robert på Sävjabiblioteket säger 

gällande inbokandet av tider att det tar lite tid, dock inte jättemycket. Han måste 

prata ihop sig med sina kollegor.168 

Inbokandet av tider beskrivs därmed inte som alltför tidskrävande av bibliote-

karierna, eventuellt krävs lite mer tid i början av terminerna för dem som har 

klasstider. Emma från Heby skolbiblioteksavdelningen lägger mer tid på koordi-

nation i skapande skola. Där fungerar hon som en länk mellan två parter och ska 

få det att fungera för samtliga sidor. 

Sammanfattningsvis sker koordination även på de studerade skolbiblioteks-

verksamheterna. Lärarna och bibliotekarierna bokar tillsammans in tider som fun-

gerar för båda parter. Detta sker exempelvis i samband med klasstider, bokprat 

och utlåningen av klassuppsättningar. Lärarna och bibliotekarierna bokar in detta i 

sina scheman så att tiderna inte ska krocka. Klasstiderna bokas ofta in långt i för-

väg i samband med terminsstarterna, medan andra aktiviteter kan planeras in med 

lite mindre framförhållning. Emma på Hebyskolbiblioteksavdelningen har en in-
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tressant roll där hon fungerar som en länk mellan skola och kulturaktörer i skap-

ande skola och hör av sig till båda parter för att boka in aktiviteter. Hon har en 

utökad roll gällande koordination. Montiel-Overall menar att denna typ av samar-

bete inte bidrar alltför mycket till elevernas lärande, men kan bidra lite grann till 

det då undervisningstillfällena effektiviseras. Det kan också bidra till att djupare 

samarbeten inleds. Hon bedömer att koordination behövs i en högre typ av samar-

bete. Det minskar risken för dubbelbokningar och ger ett bättre flöde på aktivite-

terna.169 Jag kan se denna typ av handlingar, koordination hos bibliotekarierna. De 

arbetar för att effektivisera verksamheten, vilket då kan leda till elevernas för-

höjda lärande. Det sker vid flera tillfällen samt flera nivåer och bedöms av biblio-

tekarierna oftast inte vara alltför tidskrävande. 

7.4. Kooperation (Modell B) och integrerade instruktioner 

(Modell C) 

Jag kommer nu gå in på de samarbeten som sker i relation till kooperation och 

integrerade instruktioner. Jag kommer studera de olika samarbetsrelationer som 

sker mellan lärare och bibliotekarie och vilken modell som står dem närmast. 

I de olika dokumenten från skolbiblioteksverksamheterna berörslös det sam-

arbete som skett på biblioteken. I Verksamhetsredovisning våren 2013: Bergvre-

tenskolans bibliotek talas exempelvis om bokprat, klassbesök och ett läsprojekt. I 

Örsundsbrobibliotekets verksamhetsberättelser nämns bokprat, författarbesök, 

bibliotekstid, informationsundervisning, nallevecka, filmfestival och ett läspro-

jekt. Örbyhus biblioteks dokument berör visningar, hopplockning av böcker, 

bokprat, bokcirkel, läsprojekt, informationsundervisning, bibliotekskunskap och 

deltagande vid föräldramöten.170 I Årsberättelse skolbiblioteksavdelningen från 

Heby framkommer bokprat, boksamtal, bibliotekskunskap, informationssökning, 

hopplock av böcker, utlåning av gruppuppsättningar samt klassuppsättningar, 

fortbildning av lärare, skapande skola och berättarskåp. Gällande Sävjabiblioteket 

nämns i dokumentet Skolbiblioteksservice till kommunala grundskolan 2014 akti-

viteter som klassbesök, hopplock av boklådor, bokprat och utlåning av grupp- 

samt klassuppsättningar. Tilläggservice kan köpas till som fler bokprat, biblio-
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tekskunskap, informationssökning och konsultation rörande uppkomsten av ett 

eget bibliotek.171 Biblioteken arbetar aktivt på ett flertal sätt gentemot skolan. 

Limberg talar som tidigare nämnts om olika nivåer. En av dessa är att planera 

undervisning tillsammans.172 Kooperation är när två parter tillsammans arbetar mot 

närbesläktade mål. En uppdelning av arbetet sker och respektive part lär ut det som 

man själv är specialist inom. Man planerar, undervisar och utvärderar inte ihop.173 

Inom integrerade instruktioner är specialistområdena däremot integrerade. Läraren 

och bibliotekarien tänker tillsammans och genomför något de inte skulle kunna gjort på 

egen hand. De planerar, genomför och utvärderar undervisningen ihop. Informations-

undervisning och ämnesundervisning integreras.174 Integrerade instruktioner står nära 

det som Limberg menar, men till hur stor grad planerar då bibliotekarien med läraren? 

På Bergvretenskolan kan Håkan inte påstå att han deltar i lärarens ämnesunder-

visning. Inget integrerat samarbete sker, när han kommer till klassrummet beskrivs 

det som att han håller i en del av en lektion.175 På Vaksalaskolan menar Amanda att 

det inte sker så mycket samarbeten på grund av att tiden inte räcker till. Hon menar 

att ingen gemensam planering sker, det är hon som planerar inför klassbesöken.176 

På Örsundsbrobiblioteket säger Tina att läraren och hon inte kommer samman och 

planerar aktiviteter ofta. Hon tycker att det är mycket arbete på egen hand, de akti-

viteter som hon har håller hon själv i. Tina deltar inte mer i lärarens ämnesunder-

visning än som ett stöd i att samla in och tipsa om böcker.177 I Örbyhus bibliotek 

säger Anna att kontakten ofta rör sig om praktiska frågor, att man bokar in saker. 

Ibland har hon och lärare samordnat saker men inte i den mån att de har möten och 

planerar in aktiviteter gemensamt. Anna säger att samplanering inte sker i den for-

men att de sitter ner och kommer fram till vad var och en ska säga, men att läraren 

och hon ändå delat upp det lite grann och sedan haft något gemensamt. Det är oftast 

biblioteket som planerar. Hon bedömer att det går snabbast att planera på egen hand, 

eftersom tiden inte riktigt finns till. Anna kan inte komma på att de planerat, genom-

fört och utvärderat något tillsammans med lärare tidigare.178 Emma på Heby skolbib-

lioteksavdelning planerar ofta på egen hand. Läraren och hon kan ibland höras av 

innan via telefon eller mejl, men sedan är det upp till henne att genomföra aktiviteten. 

Till större delen är det Emma som planerar, men läraren och hon kan vid vissa till-
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fällen diskutera och utvärdera tillsammans.179 Robert på Sävjabiblioteket säger att han 

sällan sitter och planerar med läraren. Han kan inte komma på någon gång detta 

gjorts. Det är väldigt vanligt att planeringen sker hos bibliotekarien. Robert menar att 

han hjälper till på ett sätt i lärarens ämnesundervisning, exempelvis med hopplock av 

litteratur inför temaarbeten. Han är dock inte i klassrummen.180 

Bibliotekarierna på skolbiblioteksverksamheterna beskrivs planera till stor del 

på egen hand. Inte så mycket planering sker gemensamt. De genomför sin egen 

del, sin egen lektion och ett starkt stöd finns för att de inte planerar, genomför och 

utvärderar tillsammans med lärare. Kooperation står då närmast. 

Den tidigare forskningen går in på bibliotekets roll i det undersökande arbetssät-

tet. Kühne betonar här vikten av att lärare och bibliotekarier samarbetar. Hon får stöd 

av andra forskare så som Limberg, Hultgren och Jarneving.181 Det finns erfarenheter 

inom det undersökande arbetssättet och informationsundervisning hos flera av de 

intervjuade bibliotekarierna. De har fått tänka till kring sin egen undervisning. Håkan 

på Bergvretenskolans bibliotek har haft källkritik och gjort övningar med elever-

na. Då har han kommit ut i klassrummen och genomfört sin lektion. Läraren bru-

kar vara då på plats men det är han som leder tillfället.182 Den undervisning som 

sker enligt Tina i Örsundsbro är främst inom bibliotekskunskap och informations-

sökning. Hon brukar exempelvis då presentera biblioteket och genomföra övning-

ar.183 Anna i Örbyhus menar att det oftast går till så att de på biblioteket bjuder in 

till någonting. Läraren är med, men det är bibliotekarien som håller i aktiviteten. 

En del gånger har de haft lektioner där lärare och bibliotekarie haft olika bitar. 

Bibliotekarien håller i det som är mer biblioteksspecifikt. Vid informationsunder-

visningen handlar det ofta om att hon håller någon kortare presentation för att se-

dan genomföra praktiska övningar. Vid specialarbeten för niorna får eleverna 

hjälp av bibliotekarien att hitta den information som de behöver. Tidigare fick 

bibliotekarierna listor på de ämnen som eleverna valt, detta får bibliotekarierna 

inte längre. Anna menar att det inte sker så mycket kontakt med lärarna. Hon del-

tar inte i lärarnas ämnesundervisning, det handlar mer om att hjälpa till vid inform-

ationssökning och materialförfrågningar.184 Även på Heby skolbiblioteksavdelning 

brukar bibliotekarien berätta om biblioteket och genomföra övningar.185 Inom in-

formationsundervisningen verkar det vara vanligt att bibliotekarien leder hela eller 

en del av undervisningstillfället själv. Att det skulle vara på tal om ett gränsöver-
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skridande samarbete där kompetenser kombineras, som Limberg och Folkesson 

förespråkar, kan jag inte se några bevis för.186 Eventuellt sker ett samarbete i den 

mån att arbetet koordineras och att man samtalar kring elevernas behov. 

En stor del av bibliotekarierna berättar hur de utgör ett stöd för läraren genom 

att plocka ihop böcker och tipsa om böcker. Detta har även framkommit tidigare i 

detta avsnitt. På Bergvretenskolan har bibliotekarien mejlkontakt med lärarna an-

gående just hopplockning av böcker inom teman och boktips.187 I Örsundsbro sam-

lar Tina ihop böcker till lärarna inom olika teman samt bistår med klassuppsätt-

ningar, material och information. Detta utgör en stor del av kommunikationen.188 

På Heby skolbiblioteksavdelning talar Emma om att hon samlar ihop böcker från 

folkbiblioteken som hon sedan skickar ut till skolorna som ska ha läsprojekt. Lä-

rarna mejlar och berättar vilken typ av böcker som de vill ha.189 Robert på Sävja-

biblioteket berättar hur han samarbetar med lärare. Han menar att det är vanligt att 

läraren kommer in och ska ha ett projekt eller arbeta kring ett tema. Robert får då 

beställa och plocka ihop material till detta. Lärarena efterfrågar även boktips. Detta 

är väldigt vanligt enligt Robert.190 Anna i Örbyhus har reflekterat kring samarbete: 

Men jag har tänkt mycket på det där på sista tiden om vad som man kan kalla samarbete, det be-
ror ju också på vad man liksom, förut hade vi nog sagt att jag har bra samarbete, men ofta hand-
lar det om att man, antingen vi får en förfrågan att serva med någonting och då är det vi som att 
säga serverar någonting färdigt. Eller att vi har plockat fram böcker, sen kanske läraren kommer 
med klassen och att man tillsammans hjälper eleverna att välja böcker eller liknande. Men att, 
det är klart att man skulle kunna. Framförallt det här med att vara med på lektionerna och veta 
vad det är olika klasser jobbar med, att veta i förväg och så, så är det ju tyvärr inte. Utan att det 
händer att vi får veta några veckor i förväg att olika årskurser ska ha olika teman, men då handlar 
det oftast om att vi ska förbereda genom att beställa material. Mer än att vi kanske är med ute i 
skolan på lektionerna eller så. Så är det ju inte i nuläget i alla fall utan eleverna kommer ju oftast 
hit när dem ska göra någonting.191 

Anna påpekar i ovanstående citat att de inte deltar i undervisningen i klassrum-

men, utan att det mer handlar om att ta fram material till de olika temaarbetena. Mon-

tiel-Overall beskriver vid kooperation ett ojämlikt förhållande där en part hjälper, 

assisterar, bistår och bidrar.192 Jag tycker detta kan urskiljas i detta arbete. Biblioteka-

rien plockar fram material till läraren. Bibliotekarien ses mest assistera läraren i 

undervisningen och de två sitter inte ner som två jämlika parter för att planera tema- 

och projektarbeten. 
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Boksamtal bedrivs på några av de undersökta skolbiblioteksverksamheterna. 

Håkan i Bergvreten har hållit i boksamtal där han testat en ny sak gällande olika 

bokfrågekort som kan appliceras på vilken bok som helst. Eleverna får då sitta i 

mindre grupper och ta en fråga var. Han kan inte säga att läraren är så delaktig i 

detta.193 I Örsundsbro brukar bibliotekarien utgå ifrån Aidan Chambers boksam-

talsmodell. Inför boksamtalen gör hon urval gällande böcker och frågor till dessa. 

Hon talar med de lärare som vill delta och bestämmer tider. Läraren delar in elever-

na i grupper eftersom det är hen som vet hur klassen fungerar. Nivån på läsningen i 

de olika grupperna kan då anpassas. Därefter är det bibliotekarien som håller i bok-

samtalen. Ibland har klasserna själva arbetat vidare efteråt.194 På Heby skolbiblio-

teksavdelning menar Emma att hon ibland varit ute och haft boksamtal. Hon har då 

arbetat utifrån Chambers modell. Emma samarbetar med lärarna i den mån att hon 

pratar med de innan och hör sig för vad dem vill ha ut av tillfället.195 Jag får inte här 

heller något intryck av att lärarna och Emma samplanerar på så vis att bådas kompe-

tenser och ämnen integreras. Eventuellt förmedlas elevkännedom och förväntningar. 

Bokprat är vanligare. I Örbyhus bjuder Anna oftast in en klass till biblioteket. 

Biblioteket har som krav att läraren ska vara med för att få eleverna mer fokuserade. 

Hon har förberett tillfället och läst in sig på böcker. Anna beskriver det som att 

biblioteket serverar med en färdig produkt till skolan, enligt henne blir det mer sam-

arbete vid exempelvis arbetet kring teman.196 Hebys bibliotekaries bokprat är var-

dagliga samtal där Emma tipsar och för en dialog kring böcker. Läraren bidrar inte 

så mycket och sitter mest och lyssnar. Ibland är läraren inte med överhuvudtaget. 

De flesta lärare deltar dock och Emma vill att de ska göra det. Hon tror att de annars 

missar det eleverna får ta del av. Emma säger att lärarna är olika, en del är mer in-

tresserade och ställer mer frågor. Hon tycker också det är svårt att veta vad lärarna 

tar upp med eleverna efteråt, det kan säkerligen skilja sig åt. Emma tycker det kan 

vara besvärligt att hinna få respons och brukar försöka prata med lärare när hon 

träffar dem om tillfället.197 I Sävja ser Robert bokprat som ett slags samarbete. Lära-

ren tar dit sina elever och så pratar han om böcker. Biblioteket bjuder in klasser, 

förbereder lokalen och för ett samtal om böcker. Han menar att de sällan behöver 

prata med lärarna före dessa tillfällen. De flesta lärare har koll på vad som ska ske. 

Lärarens roll blir att fortsätta sköta disciplinen och se till att klassen är mottaglig för 

det som sägs. Robert kan dock själv även sätta gränser för vad som gäller i biblio-

teket. Om det finns tid kan han samtala med läraren och höra sig för vad hen tyckte 

om tillfället.198 Läraren verkar inta en passiv roll vid bokpraten och hen sitter mest och 
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lyssnar. Bibliotekarierna förbereder och håller i det mesta själv. Det disciplinära arbe-

tet tilldelas dock till största delen läraren, även ett visst samarbete kan ske där. Utvär-

dering sker i mån av tid. 

Många av skolbiblioteksverksamheterna har klasstider. På Bergvretenskolan 

säger Håkan att han under dessa tider finns tillgänglig för att svara på frågor och 

ge boktips, ibland hör han hur läraren hänvisar eleven att vända sig till honom 

direkt istället, eftersom han är experten.199 

Vaksalaskolan har klasstider en gång i veckan där Amanda läser högt och ele-

verna får möjlighet att låna böcker. Antingen kommer grupperna i halvklass och 

läraren är kvar i klassrummet eller så följer hen med till biblioteket. Halvklass 

bedöms av Amanda som bra för att lärare ska få en chans att ha färre elever.200 På 

Örsundsbrobiblioteket säger Tina att det är lite beroende på vilka lärare som 

kommer till klassbesöken i hur aktiva lärarna är. Vissa är väldigt verksamma och 

hjälper elever att välja böcker medan andra tittar på något helt annat.201 I Örbyhus 

säger Anna att det kan vara lärare eller assistenter som kommer med klassen. De 

kan komma i helklass eller halvklass. Vissa lärare kan vara kvar i klassrummet 

medan vissa är med och försöker hjälpa eleven att hitta böcker samt med praktiska 

saker som exempelvis utlåning.202 På Sävjabiblioteket menar Robert att klasstider-

na kan se ganska olika ut. Eleverna kan komma in utan lärare, men det är vanli-

gare att läraren kommer med. Läraren brukar informera i dörren vad för material 

eleverna ska leta efter och sedan brukar Robert försöka finnas tillgänglig för dem. 

Vissa lärare vill gärna fortfarande ha all kontroll medan vissa gladeligen lämnar 

över eleverna i bibliotekariens händer. Robert tycker det fungerar bäst när läraren 

fortfarande är hen som har ansvar för disciplinen och har koll på klassen. Vanlig-

en sker inte någon kommunikation före besöken.203 

Vid klassbesöken verkar heller inget gemensamt planerande, genomförande 

och utvärderande ske. Lärarens roll och deltagande i klassbesöken varierar. Vissa 

lärare är inte aktiva gentemot sina elever under denna tid. I Bergvreten hänvisar 

läraren vid klassbesöken till och med direkt till bibliotekarien. Läraren kopplas 

också återigen vid klassbesöken till en disciplinär roll. 

På biblioteken sker även andra projekt och aktiviteter tillsammans med sko-

lan. På Örsundsbrobiblioteket har de en kulturgrupp som planerar en årlig filmfesti-

val. I gruppen ingår lärare. Gruppen brukar gemensamt sätta sig ner och välja en 

film var till festivalen där deltagarna tänkt till personligen innan. Läraren läser upp 

filmens handling för eleverna som får göra affischer, sedan väljer kulturgruppen 

tillsammans en vinnare. Bibliotekarien deltar inte i förarbetet i klassrummen men 
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ser till att affischerna trycks. Örsundsbrobiblioteket brukar även ha en nallevecka 

under höstterminen då eleverna får komma in och lyssna på sagor. Tina träffar 

inte lärarna och planerar med dem innan kring detta, hon brukar skicka ett mejl 

med en förfrågan samt information. Klasserna får gärna förbereda teckningar i 

klassrummet.204 På Heby skolbiblioteksavdelning har Emma haft ett projekt för 

elever i årskurs 3, klasserna fick komma till folkbiblioteket och skapa en berät-

telse tillsammans med bibliotekarierna. Läraren fick skriva ner berättelsen under 

tiden.205 I Sävja har de haft ett liknande projekt, ett berättarskåp där lärarna får 

komma in med sina elever till biblioteket och utifrån det skapa en berättelse. Lä-

rarna leder tillfället och bibliotekarien har innan erbjudit att visa upp berättarskå-

pet för dem. Biblioteket står enbart för berättarskåpet och lokalen.206 På Vaksala-

skolan höll Amanda en aktivitet i biblioteket när en fransk klass var på besök. 

Amanda erbjöd sig att anordna denna aktivitet och planerade det mesta själv men 

stämde av med läraren om vissa saker fungerade att genomföra. Kommunikation-

en mellan parterna var inte alltför stor, de mejlade mellan varandra ett fåtal 

gånger. Inga liknande aktiviteter har sedan skett på Vaksalabiblioteket men 

Amanda hoppas det blir fler.207 Jag kan inte i dessa projekt se alltför många ele-

ment som återfinns i integrerade instruktioner (Modell C). Mycket av arbetet görs 

åtskilt. Kulturgruppen i Örsundsbro väljer dock tillsammans ut filmer och vinnare. 

En diskussion sker kring urval. Ingen undervisning sker däremot tillsammans. 

Bibliotekarien på Vaksalaskolan planerar det mesta på egen hand, men hon stäm-

mer av med lärare vid ett fåtal tillfällen på mejl. Läraren och bibliotekarien deltar 

då i någon form av kommunikation som kan vara ett steg närmare modell C. 

I Heby har lärarna frågat bibliotekarien Emma om hon vill vara med på ett 

projekt gentemot elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna får lyssna på 

samma ljudbok som bibliotekarien sedan ställer frågor kring via mejl. Emma träf-

fade lärarna innan och diskuterade hur de skulle lägga upp projektet, vem som 

skulle göra vad. De ansökte tillsammans om pengar och de har haft kortare utvär-

dering med varandra via mejl. Läraren hjälper eleven med det praktiska som att 

ladda ner boken och diskutera svåra ord. Bibliotekarien ställer öppna frågor till 

eleverna via mejl. Emma vill ha en god relation till dem och rättar därmed inte 

språkfel. I Heby har också samarbeten skett när lärare hört av sig i samband med 

arbeta gällande författare. När en lärare skulle arbeta med svenska författare fick 

Emma föreslå några sådana som sedan läraren valde bland. Klasserna kommer till 

biblioteket och Emma berättar om författarna. Introduktionen av dem sker på 

olika sätt. Vid detta tillfälle planerade Emma det mesta. Tillsammans med lärarna 

valde hon ut författare och efter det lämnade lärarna över planeringen till henne. Hon 
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tror att lärarna har haft större fokus på hur eleverna ska redovisa detta i klassrummen 

efteråt. Emma har inte varit med vidare i processen och exempelvis diskuterat böck-

erna.208 I dessa projekt träffas lärare och bibliotekarie och bestämmer på ett ungefär 

hur de vill lägga upp aktiviteten. Sedan sker dock en uppdelning av arbetsuppgifter. 

På Örsundsbrobiblioteket har ett projekt med alla åttor i Enköpings kommun 

genomförts. Klasserna har fått läsa samma bok och sedan haft boksamtal kring 

denna. Bibliotekarien och läraren ledde detta tillsammans. De hade frågekort som 

de utgick ifrån där eleverna först fick diskutera i grupper och sedan i helklass. 

Projektet skedde i två åttor med en och samma svenskalärare. Tina och läraren 

träffades ett par gånger och pratade ihop sig om de skulle gå tillväga. Tina fixade 

böcker som klasserna sedan läste. Bibliotekarien och läraren sorterade i förhand 

bland frågorna. Läraren hade redan pratat om boken med eleverna och visste vilka 

frågor som tidigare tagits upp till stor del, dessa togs då bort. Tina var med under 

lektionerna och höll i en inledande introduktion. Både läraren och bibliotekarien 

höll i slutdiskussionen i helklass. Tina samtalade efteråt med läraren om hur pro-

jektet gått i ett mer inofficiellt sammanhang.209 Detta exempel är det som står när-

mas modell C, integrerade instruktioner, av de samarbeten som jag tagit del av. 

Läraren och bibliotekarien samtalade med varandra hur de skulle lägga upp 

undervisningen, de valde vidare ut frågor tillsammans. Bibliotekarien var med 

under lektionen och höll i en introduktion. Båda höll i boksamtal och slutdiskuss-

ion. De samtalade med varandra om hur projektet gått. Till vilken grad de kom-

municerade samt utnyttjade varandras kompetenser vet jag inte. De planerade, 

genomförde och utvärderade dock en stor del av tillfället tillsammans. 

På Bergvretenskolan genomfördes också detta projekt. Där fick eleverna läsa 

samma bok som bibliotekarien sedan hade boksamtal kring. Dramalektioner följde 

där bibliotekarien deltog som en av eleverna. Håkan påpekar att biblioteket ledde 

projektet tillsammans med lärarna. Bibliotekarien presenterade boken samt ledde 

boksamtalen och läraren såg till att eleverna tog sig igenom den samt stämde av 

med dem under tidens gång. Håkan planerade och hade möten tillsammans med 

lärarna, de hade bland annat ett uppstartsmöte i början av projektet. En enkät 

gjordes dock som föll i glömska ganska snabbt.210 Här rör det sig dock inte om 

samma typ av integrerade samarbete som på Örsundsbrobiblioteket. Biblioteka-

rien beskrivs själv hålla i boksamtalen och läraren tillskrivs egna uppgifter. Inget 

tyder på att de höll i några tillfällen gemensamt. 

Modell B, kooperation, och modell C, integrerade instruktioner beskrivs av 

Montiel-Overall kunna bidra till elevernas lärande. I modell B får eleverna ta del 

av flera individers perspektiv och i modell C sätts undervisningen in i en kontext 
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och bidrar till elevernas ökade forskningsförmåga. En koppling mellan ämnen 

finns.211 Båda typer av samarbeten kan således på något sätt bidra till elevernas 

lärande. Jag kan dock inte säga att det i mitt källmaterial finns några renodlade 

former av samarbeten som i modelltyp B eller C. De samarbeten som jag observe-

rat verkar mer kunna röra sig inom en skala, där vissa komponenter från modell B 

och vissa komponenter från modell C finns i olika mån. Det intryck jag får är 

dock att modell B är den vanligaste förekommande typen av samarbete. Bibliote-

karien planerar och genomför ofta en egen del av undervisningen. Eventuellt har 

de rådfrågat och koordinerat arbetet med läraren innan. I Örsundsbro finns dock 

som tidigare nämnts ett exempel där de planerade, genomförde och utvärderade 

ett projekt tillsammans. Detta kan anses befinna sig närmare modell C på skalan. 

7.5. Integrerad undervisningsplan (Modell D) 

Modell D, integrerad undervisningsplan beskrivs av Montiel-Overall innefatta 

samma komponenter som modell C, bara att det sker på en mer överordnad skol- 

samt skoldistriktsnivå. Bibliotekarien genomför denna typ av undervisning med 

alla lärare på skolan åtminstone en gång per år. I samtliga årskurser integreras 

biblioteksinnehåll och ämnesinnehåll.212 Det har blivit tydligt i föregående rubriker 

att modell C inte är särskilt förekommande på skolbiblioteksverksamheterna. Mo-

dell D kan därmed till stor del uteslutas, men jag kommer under detta avsnitt gå 

närmare inpå hur samarbetet berörs i dokumenten och hur samarbetet tar plats på 

en mer skolövergripande nivå. 

Sofi-Charlott Lundberg och Liselott Mathisson talar i sin uppsats för tydliga 

måls vikt inom biblioteksverksamheter för att tydliggöra hur samarbetet mellan 

lärare och bibliotekarier bäst kan gå till.213 Vad tas då upp i de dokument som bib-

liotekarierna använder sig av? I Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN: för En-

köpings bibliotek 2006–2015 beskrivs den stora betydelsen av bibliotekets roll i 

utbildningssamhället och deras samverkan med skolan. Bibliotekets samarbete 

med skolan grundas i lärande och språkutveckling för barn och unga. Biblioteks-

planen talar också om att ett samarbetsavtal tecknas, där lärare och bibliotekarie 

tillsammans ansvarar för elevers lärande och informationskompetens i relation till 

det undersökande arbetssättet. Skolbibliotek ska ingå i skolplanerna och en ge-

mensam plan över samarbetet ska utarbetas.214 Det står: 

                                                 
211 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 42.   
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Samarbetet med förskolan, skolan, vuxenutbildningen och socialtjänsten samt vård och om-
sorg preciseras i avtal om partnerskap som utarbetas 2006–2007 och genomförs under åren 
därefter. I samband med detta förtydligas också biblioteksstrukturen genom beslut om de in-
tegrerade biblioteksfilialerna.215 

Biblioteksbruk: biblioteksplan för Tierps kommun 2008–2013 berörs biblioteken i 

Tierps kommun. I denna plan uppmuntras det till samarbete både inom informations-

kompetens samt läsfrämjande.216 Biblioteksplanen nämner gällande skolbiblioteken: 

Skolbiblioteken i Tierps kommun ska bibehållas och utvecklas som ett stöd för barn och 
ungas lärande hela vägen genom skolan, från förskolan till och med gymnasiet. Barn-, skol- 
och gymnasiebibliotekarierna ska samverka nära med förskolor, skolor och utbildningar på 
olika nivåer och andra aktörer runt barn och unga. Alla elever ska ha tillgång till biblioteks-
service och de ska tillägna sig grundläggande biblioteks- och informationskompetens. Under 
planperioden bör ansvarsfördelningen mellan skola och bibliotek tydliggöras.217 

En ansvarsfördelning mellan skola och bibliotek efterlyses i detta citat. I Heby 

kommuns Biblioteksplan: inriktningsmål, bakgrund och kommentarer – antagen 

av kommunfullmäktige 18 december 2007 talas det om att folkbiblioteken har ett 

ansvar för skolornas biblioteksverksamhet i kommunen. Samverkan mellan 

bibliotek och bland annat skolan ses som viktigt för att de kommunala biblio-

tekens insatser ska kunna stärkas. Skolbiblioteken ska både arbeta med läsfräm-

jande tillsammans med skolan samt stödja det självständiga arbetet.218  I Biblio-

teksplan: för folkbiblioteken i Uppsala kommun berättas det att samtliga skolor 

ska ha tillgång till skolbibliotek som fungerar. Biblioteksplanen vill ha mer sam-

verkan mellan utbildningsanordnare och folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 

ett komplement till den formella utbildningen. Skolbiblioteken ska hjälpa skolan 

att nå de pedagogiska målen samt öka läs- och skrivkunnigheten.219 

Samarbete nämns i biblioteksplanerna, en tydlig vilja finns att samarbeta med 

utbildningsanordnare, skola och lärare. Dock märks att vissa planer är föråldrade. 

Bergvretens bibliotekarie beskriver Enköpings biblioteksplan som detta. Håkan 

menar att mycket har hänt sedan 2006.220 Bibliotekarien i Örsundsbro som arbetar 

under samma biblioteksplan påpekar att hon inte vet om skolbiblioteken står med i 

skolans planer. Tina har heller inte sedan hon började 2009 sett några avtal, trots 

att målet var att utarbeta sådana 2006/2007.221 Hebys bibliotekarie menar att en del 

saker inte stämmer i biblioteksplanen, men att det mesta gör det. Emma säger att 

hon kanske inte tittar i biblioteksplanen varje dag, men att hon har den i bakhuvu-
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 57 

det i sitt arbete.222 En tydlig vilja finns att samarbeta, dock verkar det samarbete 

som sker främst ligga inom koordination samt kooperation om man utgår från de 

observationer som gjorts i de tidigare avsnitten. 

Samtliga skolbiblioteksverksamheter förutom Vaksalaskolan har dokument i 

form av biblioteksplaner, verksamhetsberättelser och så vidare kopplade till 

biblioteket. Amanda på Vaksalaskolan säger att det inte finns några styrdokument 

överhuvudtaget, i alla fall inte något som presenterats för henne. Hon vill gärna 

utarbeta ett sådant, så att det förtydligas vilka mål skolbiblioteksverksamheterna 

ska utgå ifrån. Dokumentet kan vara användbart i olika diskussioner.223 Då inget 

dokument finns har Amanda inget att luta sig tillbaka mot. Ett dokument kan vara 

bra för att i diskussioner hävda sin roll inom skolan. 

Vissa skolbiblioteksverksamheter arbetar på att ta fram dokument som reglerar 

samarbetet mellan skola och bibliotek. Håkan på Bergvretenskolan säger att som 

det ser ut nu finns inget avtal mellan kommunbibliotek, skolbibliotek och skola. 

Enköpings bibliotek håller på att ta fram ett avtal gällande detta. Avtalet benämns 

behovstrappa. Det kommer gälla för alla skolbibliotek inom Enköpings kommun 

och kommer läggas fram för rektorerna.224 På Örsundsbrobiblioteket säger Tina att 

dokumentet inte är klart, men att det kommer att reglera vad skolorna får för service 

beroende på hur många skolbibliotekarietimmar skolorna köper in. En grundnivå 

kommer finnas.225 I dokumentet Behovstrappa skolbibliotek, återfinns fyra nivåer av 

skolbiblioteksservice. Första nivån består av administrations- och serviceuppgifter. 

Där ingår exempelvis utlån, återlämning, bokuppsättning, hyllstäd, underhåll, in-

köp, vägledning i biblioteket och skyltning. I andra nivån tas uppgifter kopplade till 

läs- och språkfrämjande upp, exempelvis biblioteksintroduktion, bokprat, boksam-

tal, sagostund och författarbesök. Tredje nivån vid namn ”Informationskompetens”, 

berör källkritik och bibliotekskunskap. Den fjärde nivån ”Verka i ett förankrat sam-

manhang” kopplas till arbetsuppgifter som att delta i arbetslag, genomföra projekt, 

samverka inom skolämnens olika projekt, genomföra kulturaktiviteter, genomföra 

kulturaktiviteter i samarbete med skola, driva fortbildning och omvärldsbevakning.226 

Tierps bibliotek har vidare tagit fram en bibliotekstaxonomi. Den har börjat 

gälla till viss del, men det finns fortfarande detaljer som inte är klara säger biblio-

tekarien i Örbyhus.227 De arbetar med bibliotekstaxonomin i ett skolbiblioteksråd. 

I ett dokument utan namn beskrivs tre stycken områden skolbiblioteksrådet har i 

uppdrag: studera lagstiftningen, gå igenom och diskutera bibliotekstaxonomin och 
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hantera de medier som finns på skolorna som biblioteket inte ansvarar för.228 Ne-

dan följer taxanomin: 

Figur 1. Bibliotekstaxonomi för Tierps kommuns bibliotek. 

 

Källa: Skolbiblioteken i Tierps kommun: alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska enligt skollagen ha tillgång till skol-
bibliotek (2014). 

I bibliotekstaxonomin ovan framkommer vad varje årskurs erbjuds. 

På Enköpings och Tierps kommun framkommer ett behov av att strukturera 

upp skolbiblioteksverksamheten och vad som erbjuds till skolan. Inom Enköping 

är det utifrån skolbibliotekstimmar och i Tierp förhåller de sig till olika årskurser. 

Detta kommer då att lägga grunden samt reglera vilka typer av samarbetsrelation-

er bibliotekarien och läraren i framtiden deltar inom. 

I Heby nämns tre inriktningsmål i biblioteksplanen gällande skola och biblio-

teks samarbete. Här talas om att varje skola ska upprätta en plan gällande skol-

biblioteksservice tillsammans med bibliotekarien och att förvaltningsgemensam 

avstämning ska genomföras. Biblioteket har ansvar för mediebeståndet, inom 
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denna punkt ingår även bibliotekskunskap. Biblioteket ska vidare arbeta läsfräm-

jande.229 Även Hebys bibliotek har riktlinjer som guidar dem i arbetet. 

På Sävjabiblioteket har de som tidigare nämnt ett skolbiblioteksserviceavtal, i 

Skolbiblioteksservice till kommunala grundskolan 2014 står som tidigare nämnts 

att inom Uppsala kommun kan grundskolor välja ett bibliotek som de vill använda 

sig av. Det finns ingen begränsning i hur ofta skolorna får använda sig av biblio-

teket. Klassbesök ska bokas i förväg och boklådor kan plockas ihop på biblioteket 

med hjälp av bibliotekarien. För årskurserna 2 och 5 erbjuds bokprat och ett 

centralt bestånd av gruppuppsättning finns.230 Det finns ett dokument rubricerat 

Prislista tilläggstjänster skolbiblioteksservice 2014. Här beskrivs de extra tjänster 

som skolorna kan köpa till utöver basutbudet, det vill säga extra bokprat, biblio-

tekskunskap, IT-baserad informationssökning, bokprat på personalmöte, bokprat 

på föräldramöte samt rådfrågning vid konstruerandet av ett eget skolbibliotek.231 I 

Skolbiblioteksservice från folkbiblioteken 2014 nämns att även friskolor kan köpa 

skolbiblioteksservice från Uppsala kommuns folkbibliotek. Det talas om tre olika 

kostnadsnivåer vilket grundas i antalet elever skolan har.232 Robert i Sävja säger att 

skolavtalet reglerar vad skolorna köper in och vad biblioteket ska bistå dem med. 

Biblioteket kan luta sig tillbaka på avtalet när de erbjuder sina tjänster. Biblioteket 

vet vart de ska vända sig när oklara situationer uppstår. Robert menar dock att i 

praktiken är det ganska sällan de behöver falla tillbaka på avtalet.233 Avtalet regle-

rar även här vilka typer av områden lärare och bibliotekarier kan samarbete inom. 

På Bergvretenskolan säger Håkan att han inte känner till om det finns något 

övergripande samarbete på skolan eller att det finns några riktlinjer från skolans 

håll angående skolbiblioteket.234 På Örsundsbrobiblioteket säger Tina detsamma.235 

På Vaksalaskolan menar Amanda att det inte finns några riktlinjer från skolans 

håll hur skolbiblioteket ska användas av lärarna.236 Anna i Örbyhus tror inte det 

finns några riktlinjer från skolans håll, hon vågar inte svara på det, men tycker det 

är en intressant fråga gällande vilket ansvar som ligger på skolan.237 På frågan om 

det finns något direktiv från rektorerna hur lärarna ska använda sig av skolbiblio-

teket svarar Håkan på Sävjabiblioteket att han inte vet hur det ser ut, men att han 

hoppas det. Biblioteket försöker förmedla sig själva på alla nivåer inom skolan, 
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men sinsemellan sköter rektorer och lärare det själva.238 I Heby säger Emma tyd-

ligt att det inte finns något övergripande från skolornas håll. Skolorna har inte 

kommit med några direktiv om hur skolbiblioteksavdelningen ska skötas. Hon tror 

inte att lärarna fått något direktiv heller, förutom eventuellt vid skapande skola. 

Emma vet dock en rektor som sagt till sina lärare att de ska komma fram till hur 

de vill arbeta med skolbibliotek. Hon berättar att det är den enda som hon hört 

gjort något liknande.239 I överlag verkar det finnas vaga eller inga direktiv från 

skolornas håll gällande skolbibliotek, det är i alla fall inget bibliotekarierna är 

medvetna om. Det betyder dock inte att det inte finns något. 

Enligt Montiel-Overall har rektor en viktigt roll inom integrerad undervis-

ningsplan.240 Vilken är då bibliotekariernas relation till rektorerna? På Bergvretens 

bibliotek menar Håkan att han inte träffar rektorerna enskilt eller liknande sam-

manhang. Skolan har precis dock bytt rektor och de ska nu ha samtal med denna 

om skolbiblioteket och dess möjligheter.241 På Vaksalaskolans bibliotek menar 

Amanda att hon både känner och inte känner att hon har rektors stöd. Detta ef-

tersom rektor också är ganska ny och har mycket att ta in. De tar dock kontakt 

med varandra om det behövs.242 I Örsundsbro tror Tina att hon har rektors stöd. 

Hon tycker dock inte att rektor och ledningen lägger sig i så mycket i deras arbete 

243 Anna i Örbyhus har ganska tät informell kontakt med rektor och hon träffar hen 

flera gånger i veckan.244 I Sävja säger Robert:  

Nemen det känns som att jag har jättesvårt att tro och har aldrig upplevt att rektorerna på nå-
got sätt har något emot att lärarna besöker, jag tror att de gärna främjar att lärarna besöker oss 
och dem gånger man hört lär rektorerna uttalat sig sådär så har det alltid varit positivt om 
biblioteket.245 

 Robert tror att rektorerna är positiva till biblioteket och han tycker de har stöd 

från rektorerna när det kommer till samarbete.246 Det verkar som en kontakt finns 

med rektorerna, dock inte någon djup. Det verkar inte som rektorerna ställer sig nega-

tiva till biblioteket, men de verkar heller inte vara djupt involverade i det. 

Sker då samarbeten inom samtliga årskurser på skolan? Håkan på Bergvreten-

skolan säger att han arbetar mer mot de lägre skolåren. De slukar oftast den tid 

han har. De lägre skolåren är duktigare på att boka in sig på fasta tider. Efter 

femman sker ett slags skiljelinje där klasserna kommer på mer sporadiska be-
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sök.247 På Vaksalaskolan träffar Amanda de elever och lärare som besöker biblio-

teket en gång i veckan på klasstiderna, detta är de lägre skolåren. De högre skolå-

ren kommer när biblioteket är öppet och läraren har skickat dem till biblioteket.248 

Dock ska här som tidigare nämnts sägas att Amanda inte arbetar aktivt gentemot 

skolan för tillfället. Tina i Örsundsbro säger att hon har mer aktiviteter gentemot 

de tidigare skolåren än för högstadiet.249 Även i Örbyhus har de speciella klasstider 

för de yngre eleverna och Anna beskriver det som mer av ett ”drop-in”-

förhållande gällande de äldre eleverna.250 I Heby beskriver Emma hur hon har mer 

kontakt med lärare från låg- och mellanstadiet men att de från högstadiet också 

hör av sig till henne.251 I Sävja talar Robert för att lärarna för de yngre stadierna 

besöker biblioteket oftare.252 De tidigare skolåren är då en större användargrupp 

för biblioteket. Samarbeten tar större plats för dessa åldrar. 

Sammanfattningsvis sker inte det samarbete som det talas om i modell C, in-

tegrerade instruktioner, i någon större omfattning på skolbiblioteksverksamheter-

na. Detta är en förutsättning för att modell D, integrerad undervisningsplan, ens 

ska vara möjlig. Det går inte se att denna typ av samarbete sker. Montiel-Overall 

framhäver att elevernas lärande påverkas betydligt inom modell D, detta sker då 

inte här.253 Samarbetet nämns dock flitigt i skolbiblioteksverksamheternas doku-

ment och olika lösningar samt avtal har arbetats fram på högre nivå för att reglera 

relationen mellan skola och bibliotek. Bibliotekarierna pekar på en brist gällande 

direktiv från skolornas håll. Ett fall finns dock från Heby där en rektor bett lärarna 

tänka till kring hur de vill använda skolbiblioteket. Rektorerna är inte negativa till 

skolbiblioteket men jag får heller inget intryck av att de är till stor del engagerade 

i det. Samarbetet sker främst mot de tidigare skolåren. 

7.6. Begränsande faktorer 

Montiel-Overall beskriver resurser som är väsentliga för högre former av samar-

beten, exempelvis tid, material, finansiering, personal, yta och stöd från administ-

ratörer.254 Kühne nämner vidare fysiska, psykologiska, mål med verksamheten och 

                                                 
247 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Bergvretenskolans bibliotek, Bergvreten, 

2014-03-10. 
248 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Vaksalaskolans bibliotek, Uppsala, 2014-03-26. 
249 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Örsundsbro bibliotek, Örsundsbro, 2014-03-13. 
250 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Örbyhus bibliotek, Örbyhus, 2014-03-17. 
251 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Heby skolbiblioteksavdelning, Heby, 2014-03-14. 
252 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Sävja bibliotek, Uppsala, 2014-03-19. 
253 Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 42.   
254 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, 

s. 39; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 49–51; 

Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 



 62 

utbildning.255 Nedan kommer jag redogöra för de begränsande faktorer som obser-

verat på de studerade skolbiblioteksverksamheterna. 

Att det finns en tidsbrist har framkommit även tidigare i analysen. Malin Molin-

der och Lena Rodman pekar i sin studie på en brist på skolbibliotekarier och tid.256 

På Bergvretenskolan önskar Håkan att de var fler anställda på biblioteket. Han 

arbetar ensam och den största tiden går till bokhantering. Håkan menar att skolan 

skulle behöva en helbibliotekarietjänst samt en biblioteksassistent som sköter 

hyllstäd och uppsättning av böcker. Han tror då mer tid skulle finnas för att bli en 

integrerad del av undervisningen. För tillfället gör Håkan bara punktinsatser.257 

Detta berörs även i Bergvretens biblioteksverksamhetsredovisning från vårtermi-

nen 2013. Det påpekas att en skola med 600 elever borde ha en bibliotekarie an-

ställd på heltid. Kritik gällande bristande bemanning tas upp och verksamhetsbe-

rättelsen framhäver att den uppsökande verksamheten blir lidande på grund av den 

stora belastningen på administrativa uppgifter.258 

Amanda på Vaksalaskolan arbetar ensam på 50 procent och arbetar som tidi-

gare nämnts i början mer passivt för att få ordning inne i biblioteket. Hon tycker 

inte riktigt att tiden räcker till, 50 procent bedöms som lite.259 Tina på Örsunds-

brobiblioteket säger att det är svårt att hinna med allt på den tid hon har, tidsbrist 

både hos henne samt lärarna begränsar. Ibland har hon gått ut med förfrågningar till 

lärarna som avböjt på grund av att de inte hinner. Hon önskar också att hon hade 

mer inre tid på biblioteket för att exempelvis kunna förbereda sig inför olika pro-

jekt.260 I Örbyhus talar Anna för att det kan vara svårt att få till något gemensamt 

eftersom de sitter fast på olika håll. Hon upplever att det finns en tidsbrist främst 

hos lärarna, men även från biblioteket. Möjligheten att planera en gemensam lektion 

faller oftast på tiden, det är svårt att få till möten med lärarna. Det är även svårt att 

få lärare att prioritera ett samarbete med biblioteket. Anna upplever en tidsbrist från 

bibliotekariernas sida eftersom de måste vara på biblioteket en stor del av dagen.261 

I Hebys biblioteksplan diskuteras om en integrering av folkbiblioteken och 

skolbiblioteken skulle vara aktuell. Detta skulle dock leda till för stora omställ-

ningskostnader. I biblioteksplanen beskrivs istället skolbiblioteksavdelningen. 

Biblioteksplanen påpekar att bristande resurser innefattar svårigheter att hålla 

skolbiblioteken öppna och att ett annat tankesätt kring skolbiblioteksverksamheter 
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således krävs. Skolbibliotek ska inte kopplas till en speciell lokal.262 I Heby säger 

Emma att hon skulle vilja arbeta med djupgående, men att hon inte riktigt hinner 

det. Skapande skola tar en stor del av hennes tid. Emma nämner att det hela tiden 

handlar om resurser och hon är glad att det blev en skolbibliotekarietjänst från 

första början. Det finns nackdelar med att ha så många skolor och vara så ensam, 

arbetar hon mer djupgående för vissa görs det på bekostnad av andra. Emma talar 

om en rättvisetanke, vilket leder till att hon arbetar mer på ytan. Att ansvara för 

flera skolor uppfattas av Emma som positivt i den mån att hon får en överblick i 

kommunen och ett större kontaktnät, hon tror dock att hon skulle kunna göra så 

mycket mer om hon skulle sitta heltid på en skola.263 

Robert på Sävjabiblioteket menar att begränsningarna handlar om resurser. 

Biblioteket kan bara erbjuda ett visst antal timmar på grund av öppettider och per-

sonal. Han talar också om att en begränsning är att biblioteket befinner sig i tillfäl-

liga lokaler och måste ha dörren stängd mot skolan. Om dörren ska vara öppen 

måste de ha öppet för alla, och lokalen är för liten för det. Robert tycker inte avta-

let begränsar då det redogör för vad skolorna ska erbjuda.264 

På de undersökta skolbiblioteksverksamheterna påtalar samtliga en begräns-

ning i mån av bristande resurser som tid, personal och lokaler. Även en tidsbrist 

hos lärarna framkommer. 

Som nämnts i tidigare avsnitt har det läsfrämjande arbetet samt läsutveckling 

en stark position på skolbiblioteken. Detta beskrivs kunna begränsa skolbiblio-

tekets roll som informationsresurs.265 En stor del av forskningen som nämnts gäl-

lande samarbete i det tidigare forskningsavsnittet går dock in på bibliotekariens 

roll i informationsundervisning. Håkan på Bergvretenskolan säger att han arbetar 

mest inom läsutveckling och läsfrämjande och Amanda på Vaksalaskolan säger 

detsamma.266 Tina på Örsundsbro menar att hon arbetar mest åt läsfrämjande, men 

i någon mån med båda delarna. Hon beskriver hur hon skulle vilja ha exempelvis 

källkritik för högstadiet.267 Anna i Örbyhus beskriver hur de främst arbetar gente-

mot läsfrämjande eftersom de har skolklasser på biblioteket varje vecka. Hon 

hoppas det blir mer arbete med informationsundervisning i och med den nya 

bibliotekstaxonomin som tydliggör vad biblioteket ska erbjuda olika årskurser. 

Det har tidigare varit olika hur mycket biblioteket hunnit med gällande informat-

ionssökning och källkritik. Anna konstaterar att skolan efterfrågar mer läsfräm-
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jande insatser och att det nu kanske blir mer reglerat.268 Emma i Heby skulle vilja 

ha mer informationssökning och källkritik, att halva delen går till läsfrämjande 

och halva delen till informationssökning. Hon beskriver läsfrämjande i nuläget 

som den framträdande delen.269 I Sävja säger Robert att biblioteket är mer en re-

surs inom litteratur och läsning och inte inom informationsundervisning. Större 

delen bedöms ske inom läsfrämjande.270 En enighet finns hos bibliotekarierna att 

främst arbeta med litteratur och läsfrämjande insatser. Detta tycker jag blir tydligt 

också i de observerade samarbeten mellan lärare och bibliotekarier, där fler pro-

jekt beskrivs av bibliotekarierna inom den läsfrämjande biten. 

Henning Ingmarsson talar utifrån tidigare forskning för att bibliotekets an-

vändning begränsas av traditionella föreställningar samt osäkerhet i rollfördel-

ningen.271 Skolbibliotekets roll kopplas också ihop med lärare och deras undervis-

ningssätt. Hur samtliga lärare undervisar påverkar bibliotekets roll i skolan.272 På 

Bergvretenskolan kan vi som redan nämnts vid klassbesöken se hur läraren hänvi-

sar vidare till bibliotekarien som experten vid elevfrågor.273 Håkan bedöms därmed 

som experten inom ämnet och läraren begränsar sig i att själv hjälpa till. Håkan 

tror vidare att de lärare som kommer till biblioteket har ett personligt intresse av 

litteratur. Han tror att hur ofta läraren besöker biblioteket bottnar i ett personligt 

intresse.274 På Vaksalaskolan menar Amanda att de lärare som vänder sig till biblio-

teket oftast är lite yngre och lite mer engagerade i sitt arbete.275 På Örsunds-

brobiblioteket tror Tina att även den personliga inställningen hos läraren kan på-

verka hur läraren ställer sig till biblioteket. Tina har nästan ingen kommunikation 

med vissa lärare, främst dem på högstadiet. Detta tros bero på hur mycket lärarna 

själva vill använda biblioteket och vad de har för koppling till det redan från bör-

jan.276 Robert i Sävja tror att de lärare som har större kontakt med biblioteket oftast 

är de som är lite mer engagerade i sitt arbete.277 Det ser ut som det kan skilja sig åt 

från lärare till lärare i deras relation till biblioteket. Vissa besöker biblioteket mer fli-

tigt och beskrivs av de intervjuade bibliotekarierna som mer engagerade och aktiva i 

sitt arbete. Den personliga inställningen beskrivs exempelvis av Tina ha påverkan. 
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Det finns således flera faktorer som begränsar biblioteket och som påverkar 

hur mycket biblioteket används i undervisningen. Det som är mest framträdande i 

denna undersökning är resurser som tid, personal och lokal. Informationsunder-

visningen hamnar i skymundan för det läsfrämjande arbetet. Den personliga in-

ställningen hos läraren verkar också vara avgörande. Lärarens intresse och enga-

gemang påverkar hur de använder sig av biblioteket. 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag diskutera de resultat som framkommit i analysdelen. Jag 

börjar med att diskutera resultaten som framkommit under rubrikerna verksamheten 

och nätverkande. Efter det kommer jag specifikt gå in på mina forskningsfrågor. 

Som tidigare nämnts framhävs tillgång till skolbibliotek i bibliotekslagen. 

Anna Hampson Lundh och Louise Limberg menar att frågan kring vad som utgör 

ett skolbibliotek är svår. Regeringen talar för flexibilitet beroende på skolors 

skilda villkor i förhållande till begreppet tillgång.278 På de undersökta skolbiblio-

teksverksamheterna i denna studie går det att se hur skolbiblioteksfrågan har lösts 

på flera olika sätt. Kommunerna har efter sina resurser och lokala behov löst kra-

vet på elevers tillgång till skolbibliotek på skilda vis. 

Hur skolbiblioteksverksamheten organiserats sätter dock ramar för biblioteka-

riers möjlighet till samarbete med lärare. Sävjabiblioteket är ett folkbibliotek som 

servar skolan med skolbiblioteksservice. Robert är aldrig ute på skolorna och del-

tar inte i några gemensamma grupper med lärare.279 Det märks att Sävjabiblioteket 

är ett folkbibliotek och inte ett skolbibliotek i grunden. Det går att urskilja en 

osynlig linje mellan bibliotekarien Robert och skolan med tillhörande lärare. De 

bibliotekarier som mer framträdande kopplas ihop med skolbiblioteksrollen rör 

sig till större del än Robert ute på skolorna. Robert är mest i biblioteket och det är 

där kontakten med lärare utspelar sig.  På Heby skolbiblioteksavdelning är Emma 

ensam skolbibliotekarie i kommunen.280 Det märks, hon begränsas i sin samarbets-

roll då hon har flera parter att ta hänsyn till och därmed har svårt att fördjupa sig i 

ett samarbete med en part. Samtliga skolbiblioteksverksamheter förutom Vaksala-

skolan har någon koppling till folkbiblioteket och kan därmed ta del av deras re-

surser. Amanda på Vaksalaskolan har inte någon samarbetsrelation till folkbiblio-

teken.281 Hon känns ensam i sitt arbete på biblioteket, hon har inte några bibliote-

kariekollegor eller biblioteksorganisationer att ta stöd av i samma mån som de 

andra bibliotekarierna i denna studie. Amanda har heller inte folkbibliotekets re-
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surser att röra sig med. De bibliotek med enbart skolan som målgrupp har oftast 

öppet när bibliotekarien är på plats. De skolbiblioteksverksamheter som vänder 

sig till både skola och allmänhet möjliggör för elever att komma in på biblioteket 

utöver skolans öppettider, då kan dock bibliotekarier inte enbart lägga fokus på 

skolelever eftersom de har andra användargrupper att ta hänsyn till. 

Det finns både positiva och negativa aspekter med varje sätt som skolbiblioteks-

verksamheterna blivit organiserade på. Det ultimata för skolan skulle vara ett skol-

bibliotek med enbart skolan som målgrupp där en heltidsbibliotekarie arbetar och har 

rikligt med resurser till sitt förfogande, detta är det dock troligen svårt att få ekono-

miska tillgångar till. Det blir av vikt att lösa skolbiblioteksfrågan på det sätt som fun-

gerar bäst i kommunen. Skolbiblioteksverksamheternas organisationssätt sätter då 

som tidigare nämnts ramar för samarbetet mellan lärare och bibliotekarier. Detta bör 

hållas i åtanke både i denna studie samt när nya skolbibliotekslösningar planeras. 

Bibliotekarierna i studien möter lärare i flera sammanhang. Ofta träffar de lä-

rare flera gånger i veckan. Relationen och kommunikationen verkar vara av god 

art, men en brist på djup finns i denna. Bibliotekarien deltar i olika mån vid olika 

möten. Mejl framhävs som det framträdande sättet att kommunicera på. Kommu-

nikationen mellan lärare och bibliotekarie handlar oftast inte om djupa samtal el-

ler diskussioner. Att den främsta kommunikationsformen är mail tyder på detta. 

Via mail finns inte samma möjligheter att följa upp intressanta spår och få direkta 

svar, så som det tros kunna finnas vid kommunikation ansikte mot ansikte. Biblio-

tekarierna försöker dock aktivt nätverka och föra en dialog med lärare, ambitionen 

att ha en god relation till lärare finns hos bibliotekarierna. 

Hur ser då samarbetet ut på olika sorters skolbiblioteksverksamheter med ut-

gångspunkt ifrån TLC-modellerna i fråga om koordination? Koordination sker i 

stort omfång på samtliga skolbiblioteksverksamheter i studien. Det sker främst 

inom bokprat och klassbesök. Koordinationsarbetet kan ske med kort eller lång 

framförhållning. Exempelvis sker ett stort koordinationsarbete på flera av skolbib-

lioteksverksamheterna i början av terminerna när klassbesöken ska bokas in. Bib-

liotekarierna pratar oftast direkt med lärarna eller via mejl. På Heby skolbiblio-

teksavdelning sker koordineringsarbete med flera parter i relation till skapande 

skola.282 I skapande skola blir bibliotekarien en länk i koordineringen mellan flera 

aktörer. Koordineringsarbetet verkar vara en naturlig del i arbetet för bibliotekari-

erna och det krävs inte alltför mycket av dem. Det är en inbyggd del av kontakten 

med lärare och utgör en större del av samarbetet. Dock krävs inga djupa diskuss-

ioner mer än att båda parter tittar i sitt schema efter relevanta tider. Detta är ett 

arbete som sker på samtliga skolbiblioteksverksamheter och koordination behövs 

för att arbetet ska flyta på. Dock är koordination inte en lika djup form av samar-

bete som i de övriga TLC-modellerna. 
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Hur ser samarbetet ut på olika sorters skolbiblioteksverksamheter med ut-

gångspunkt ifrån TLC-modellerna i fråga om kooperation och integrerade in-

struktioner? Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier tros kunna bidra till ele-

vers lärande.283 Limberg och Folkesson talar om tre olika sätt att samarbeta på. De 

ställer sig bakom ett gränsöverskridande samarbete. Loertscher talar för lärares 

och bibliotekariers samarbete, han beskriver i taxonomin för bibliotekarier hur 

bibliotekarien steg för steg blir mer deltagande i undervisning.284 Dessa teorier 

talar för ett slags samarbete som förekommer i modell C, integrerade instruktion-

er. Lärare och bibliotekarie sätter sig ner och diskuterar undervisning och planerar 

denna tillsammans. 

Den planering som sker i denna undersökning för bibliotekarien sker dock mest 

på egen hand. Bibliotekarien genomför oftast antingen en hel eller en del av en egen 

lektion. Jag kan med denna undersökning bakom mig ganska starkt tala för att de 

mer integrerade samarbeten som sker i modell C inte är vanligt förekommande på 

de undersökta skolbiblioteksverksamheterna. Kooperation (Modell B) där parterna 

arbetar på egen hand för att genomföra något gemensamt är vanligare. 

Det är vanligt att bibliotekarien assisterar lärarna med information och böcker. 

Bibliotekarien antar en mer assisterande roll i relation till lärares undervisning 

istället för att tillsammans med lärare planera och genomföra den. Vissa samar-

beten som observerats har dock haft vissa komponenter från Modell C (integre-

rade instruktioner), vilket visar på att det inte är helt omöjligt att genomföra såd-

ana typer av samarbeten. Eventuellt har flera sådana samarbeten tagit plats bara 

att de inte delgetts vid intervjuerna. De är dock ovanliga i denna studie. 

En form av planering kan ske när lärare och bibliotekarie delar med sig av 

elevkännedom och förväntningar inför undervisningstillfället till varandra. Det är 

dock fortfarande så att parterna ansvarar för olika delar av undervisningen. Vid 

klasstiderna och bokprat tilldelas ofta lärare det mer disciplinära arbetet. Bibliote-

karien leder undervisningen medan läraren ser till att klassen sköter sig.  Det hän-

der också att lärare går iväg eller inte är med alls vid de tillfällen som biblioteka-

rien håller i, då sker oftast all planering hos bibliotekarien samt även genomföran-

det av hela tillfället. Lärare kan så vidare minimeras antingen till ordningsvakt 

eller uteslutas helt från undervisningstillfället. 

Utifrån mitt observerade material måste jag säga att ett starkt stöd finns för att 

det samarbete som sker på dessa observerade skolbiblioteksverksamheter till 

större del rör sig inom modell B (kooperation). 
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Hur ser samarbetet ut på olika sorters skolbiblioteksverksamheter med ut-

gångspunkt ifrån TLC-modellerna i fråga om integrerad undervisningsplan? Ef-

tersom integrerade instruktioner (Modell C) inte är vanlig kan inte heller integre-

rade instruktioner (Modell D) klassas som detta. 

I Roselill Rapps uppsats speglas dock en positiv syn på skolbiblioteket hos de 

parter som berörs av verksamheten. Molinder och Rodman beskriver även i deras 

uppsats hur en positiv syn mellan skolbibliotekarie och lärare råder gällande 

varandras professioner.285 I den här undersökningen framkommer det att lärare och 

bibliotekarier har en god relation. En negativ inställning till biblioteket kan jag 

inte urskilja. Vissa lärare kan däremot vara mer intresserade och använda sig av 

biblioteket i högre grad än andra. I de dokument jag har granskat finns tydliga mål 

och ambitioner för biblioteket att samarbeta med skolan. En del av bibliotekspla-

nerna är föråldrade, planerna brister på vissa ställen i korrekthet och relevans. Det 

finns höga ambitioner specifikt i biblioteksplanerna att samarbeta, där beskrivs 

däremot oftast inte hur detta samarbete rent konkret skulle kunna gå tillväga. Bib-

lioteksplanerna berör samarbetet på en mer ideologisk och övergripande nivå. I 

skolbiblioteksverksamheterna kommer samarbetet till skillnad från ambitionerna i 

biblioteksplanerna oftast inte över nivåerna koordination (Modell A) och kooper-

ation (Modell B). Det skulle behövas dokument som specifikt går in på hur sam-

arbetet mellan skola och bibliotek samt lärare och bibliotekarie bör utformas för 

att uppnå de ambitioner som återfinns i biblioteksplanerna. 

Flera avtal mellan skola och bibliotek håller på att utarbetas som reglerar den 

skolbiblioteksservice som vissa skolbiblioteksverksamheter kommer erbjuda till 

skolor. Tierps kommun arbetar på ett skolbiblioteksavtal och Enköpings kommun 

håller på att ta fram en behovstrappa.286 Dessa inriktar sig dock på olika aktiviteter 

och tjänster som biblioteket erbjuder, inte hur lärare och bibliotekarier kan samar-

beta inom dessa aktiviteter. I Heby kommun har en rektor gett sina lärare i uppgift 

att tänka till hur de vill arbeta med skolbibliotek.287 Kanske är detta ett led i att få 

igång ett samarbete mellan parterna. Både lärare och bibliotekarie borde få en chans 

att tänka till hur de vill att samarbetsrelationen dem emellan ska se ut. Det är av vikt 

att samarbetsrelationen då når samtliga åldersgrupper på skolan eftersom bibliotekari-

erna i denna studie, i nuläget, främst arbetar mot de tidigare skolåren. 

                                                 
285 Molinder, M. och Rodman, L. (2006), Lärare och skolbibliotekarie ett udda par som bör dra jämnt: en 

studie i samarbete på en högstadieskola, s. 29, 65-66; Rapp, R. (2002), Är skolbiblioteket viktigt?: en under-

sökning bland elever, lärare, skolbibliotekarie och skolledning om deras attityder, behov och förbättringsför-

slag på en 7-9 skola i Bergslagen, s. 6-7, 63-64. 
286 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Bergvretenskolans bibliotek, Bergvreten, 

2014-03-10; Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Örbyhus bibliotek, Örbyhus, 

2014-03-17; Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Örsundsbro bibliotek, Örsundsbro, 2014-

03-13. 
287 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Heby skolbiblioteksavdelning, Heby, 2014-03-14. 
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Jag tror det är viktigt med verksamhetsdokument då lärare och bibliotekarier i 

text fått tänka till över samarbetsrelationen. Parterna har också ett konkret doku-

ment att luta sig emot i den dagliga verksamheten. Vaksalaskolan har i nuläget 

inga dokument överhuvudtaget.288 Utöver det som precis nämnts får utomstående 

även en mindre chans till insyn i skolbiblioteksverksamheten. 

Bibliotekarierna har inte någon större insyn i de direktiv som kommer ifrån 

skolornas håll till lärare gällande skolbiblioteket. Ingen av rektorerna verkar nega-

tiv i förhållande till skolbiblioteket, jag kan dock inte se något djupare engage-

mang för arbetet med skolbiblioteksverksamheterna hos dem. Kontakten mellan 

rektorer och bibliotekarier verkar bra, men inte djup. Kanske skulle skolbiblio-

teksverksamheterna gynnas av att rektorerna blir mer involverade i skolbiblioteket 

och aktivt förespråkar arbetet med biblioteket för lärarna. Det står i läroplanen att 

rektorer har ett ansvar för skolbibliotek.289 Det blir en tolkningsfråga vad detta 

ansvar innebär men eventuellt skulle rektorer behöva ta ett mer aktivt ansvar för 

skolbiblioteken.  Montiel-Overall talar för att rektor är av vikt för att möjliggöra 

det typ av samarbete som tar plats i integrerad undervisningsplan (Modell D).290 

Vilka faktorer finns som begränsar samarbetet enligt TLC-modellerna? Det 

mest framträdande som observerats är bristen på resurser, exempelvis i form av 

tid och personal. Det är tydligt att en tidsbrist finns hos bibliotekarierna i denna 

studie och även om tid skulle finnas för samarbete är det ingen garanti att lärare i 

sin tur skulle kunna delta, tidsbrist råder även hos dem. Jag tror att skolbiblioteka-

riernas största samarbetspartner förmodligen kan sägas vara lärare, detta behöver 

dock inte vara fallet för lärarna. Troligtvis har lärare flera samarbetspartners att ta 

hänsyn till. Här måste bibliotekarier konkurrera om lärares uppmärksamhet. Anna 

i Örbyhus beskriver exempelvis svårigheten med att få lärare att prioritera samar-

betet med biblioteket.291 I skollagen tas som tidigare nämnts skolbibliotekarier inte 

upp som ett krav i förhållande till skolbiblioteket.292 Detta leder vidare till att inget 

uttryckligt krav finns i lagstiftningen om att lärare ska prioritera ett samarbete 

med bibliotekspersonal. I undersökningen framkommer ytterligare faktorer som 

kan begränsa samarbetet, exempelvis brist på lokal. På Sävjabiblioteket befinner 

verksamheten sig i tillfälliga lokaler och biblioteket kan inte arbeta gentemot sko-

lan på samma sätt som tidigare.293 Montiel-Overall beskriver brist på administratö-

                                                 
288 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Vaksalaskolans bibliotek, Uppsala, 2014-03-26. 
289 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011), s. 18. 
290 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, 

s. 38; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 46–47; 

Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
291 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Örbyhus bibliotek, Örbyhus, 2014-03-17. 
292 Skollag (2010:800). 
293 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Sävja bibliotek, Uppsala, 2014-03-19. 
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rers stöd som en begränsande faktor.294 Som tagits upp ovan finns en brist på stöd 

från rektorer. De ställer sig inte negativt till skolbiblioteken, men rektorerna kan 

heller inte ses vara djupt engagerade i skolbiblioteksverksamheternas arbete. 

Limberg, Folkesson och Kühne framhäver hur enskilda lärare kan förhålla sig 

olika till skolbibliotek. Detta tros påverka deras elevers användning av biblio-

teket.295 I denna undersökning beskriver bibliotekarierna till stor del att de träffar 

vissa lärare oftare. Dessa lärare beskrivs i stort sett som mer engagerade i sitt ar-

bete. Lärarna verkar vidare inta olika roller vid klassbesöken. Vissa lämnar över 

allt ansvar till bibliotekarien medan vissa fortfarande håller i en stor del av kon-

trollen. I studien har det observerats hur olika lärare använder sig av biblioteket på 

skilda sätt. Troligtvis kan lärarens egen inställning till biblioteket då påverka hur 

eleverna använder sig av det. Vid tidsbrist hos läraren finns risken att skolbiblio-

teket inte ses som en prioritering av denna. 

Hening Ingmarsson beskriver utifrån tidigare forskning att kompetenser delas 

upp mellan lärare och bibliotekarie. Lärare beskrivs besitta ämneskompetens och 

bibliotekarie informationskompetens. Osäkerhet i rollfördelning tros kunna hindra 

samarbetet. Limberg är inne på samma spår.296 En tydlig uppdelning finns mellan 

bibliotekarier och lärare i denna undersökning. Oftast i samarbeten genomför par-

terna det som deras yrkesgrupp anses vara specialist på. Undervisningstillfället 

delas upp och lärare samt bibliotekarier planerar ofta sin egen del separat från den 

andra yrkesgruppen. Att lärare och bibliotekarier tillhör två olika yrkesgrupper 

kan då vidare påverka samarbetsrelationen. 

Bibliotekarien kopplas nära det undersökande arbetssättet i den tidigare forsk-

ningen, i det undersökande arbetssättet beskrivs samarbetet mellan bibliotekarier 

och lärare som viktigt.297 Skönlitteraturens starka ställning tros dock kunna 

överskugga skolbibliotekets övriga resurser.298 Bibliotekarierna i denna studie är 

starkt överens om att de arbetar närmare läsfrämjande insatser. Skolbiblioteks-

verksamheterna som helhet kommer inte till användning. En traditionell syn på 

                                                 
294 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration (TLC)”, 

s. 39; Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Model of Collaboration for Librarians and Educators”, s. 49–51; 

Montiel-Overall, P. (2005), ”Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians”. 
295 Folkesson, L. (2007), ”Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal”, s. 75-77, 81; Kühne, Brigitte (1993), Biblio-

teket – skolans hjärna?: skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan, s. 201-203, 227; 

Limberg, L. (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 46. 
296 Henning I. J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt, s. 49; Kühne, Brigitte (1993), 

Biblioteket – skolans hjärna?: skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan, s. 201-203, 

227-228; Limberg, L. (1998), Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssök-

ning och lärande, s. 18. 
297 Se exempelvis Kuhlthau, C.C. (2006), Informationssökningsprocessen: en lärande process med lärare och biblio-

tekarie i samverkan med elevens informationskompetens i fokus, s. 9-11; Kuhlthau, C.C. (2004), Seeking Meaning: A 

Process Approach to Library and Information Services, s. 29, 40-41, 44-52, 107-109, 114-126; Kühne, Brigitte (1993), 

Biblioteket – skolans hjärna?: skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan, s. 12, 201; 

Limberg, L., Hultgren, F. och Jarneving, B. (2002), Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, s. 132. 
298 Se exempelvis Folkesson, L. (2007), ”Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal”, s. 73; Henning 

Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt, s. 48, 50. 
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skolbiblioteket som enbart läsfrämjande begränsar skolbiblioteksverksamheterna 

och de resurser som verksamheterna skulle kunna bistå lärare med inom informat-

ionsundervisning och det undersökande arbetssättet. 

Sammanfattningsvis går det att observera hur flera av bibliotekarierna på de 

observerade skolbiblioteksverksamheterna inte har den tid för samarbete som de 

skulle vilja ha. Troligtvis är detta begränsat av ekonomiska faktorer, exempelvis 

personaltimmar. Flera av verksamheterna är beroende av de skolbibliotekarietim-

mar som skolorna betalar för. Skolornas prioritering av skolbiblioteksverksamhet-

erna är väsentlig. De samarbeten som i nuläget tar plats på skolbiblioteksverk-

samheterna mellan lärare och bibliotekarier rör sig i skalan på de lägre formerna 

av samarbeten, det vill säga koordination och kooperation. Dessa två modeller är 

av vikt i sig, men en allt viktigare fråga blir hur skolbiblioteksverksamheterna kan 

nå de djupare typer av samarbeten som sker i integrerade instruktioner och inte-

grerad undervisningsplan? Samarbetet måste få större prioritering och resurser 

måste avsättas för detta. Kanske handlar det inte om att ha alltför stora ambitioner 

i början, att börja smått och arbeta sig framåt. Skolbiblioteksverksamheternas vikt 

måste betonas och de resurser som bibliotekarierna kan bidra med framhävas. 

Stressade lärare måste till större del prioritera skolbiblioteket och ta sig tid till 

samarbetet. Med de resurser som finns kanske det inte finns större möjlighet att 

utveckla samarbetet, men i någon ände måste man börja. 

Flera av de observerade skolbiblioteksverksamheterna har eller håller på att skapa 

olika avtal som visar vad biblioteket kan erbjuda inom samtliga områden. Kanske 

lockas då skolan att använda sig av skolbiblioteksverksamheterna till fullo, när lärare 

får se prov på vad biblioteket kan erbjuda inom flera områden. Använder sig lärare av 

biblioteket både inom läsfrämjande insatser samt inom informationsundervisning 

finns möjlighet till samarbete inom båda dessa områden. Anna på Örbyhusbiblioteket 

menar exempelvis att skolbiblioteksavtalet som Tierps bibliotek håller på att utforma 

kan bidra till bibliotekets större deltagande inom informationsundervisningen.299 

Dock specificeras som tidigare nämns inte hur samarbetet mellan lärare och 

bibliotekarier ska gå till i dessa avtal inom de olika aktiviteterna. Ett första steg är 

att få lärare och bibliotekarier att tänka kring och formulera hur de skulle vilja 

samarbeta med varandra. Detta skulle kunna få lärare och bibliotekarier medvetna 

och fundera kring samarbetsrelationen. Skolbibliotekarier skulle även med nytta 

kunna ta del av de teorier som exempelvis Loertscher och Montiel-Overall utfor-

mat, de skulle då kunna erhålla kunskap om hur högre former av samarbeten ser 

ut. Kunskap krävs gällande olika samarbetsformer för kunna analysera sin egen 

verksamhet på ett sådant ultimat sätt som möjligt. 

Slutligen efterlyser jag mer forskning i hur samarbetet mellan lärare och bib-

liotekarier kan gynna elevernas kunskapsutveckling. Denna forskning skulle vara 

                                                 
299 Inspelning och transkribering från intervju med bibliotekarie på Örbyhus bibliotek, Örbyhus, 2014-03-17. 
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till hjälp att hävda skolbibliotekets roll i skolan samt bidra med förståelse till var-

för ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier är av vikt. Det skulle vidare vara 

relevant att få se på lärares syn gällande samarbete mellan bibliotekarier och lä-

rare. Vad är det som lärare tycker är ett bra samarbete och vad skulle få dem att 

prioritera samarbetet med bibliotekarier? 
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9. Sammanfattning 

I bakgrundsavsnittet och det tidigare forskningsavsnittet framkommer det att 

skolbiblioteksverksamheterna kan se väldigt olika ut. Skolbiblioteksverksamhet-

ernas relation till folkbiblioteken kan skilja sig åt. Skollagen talar som tidigare 

nämnts om tillgång till skolbibliotek men det råder delade meningar om hur detta 

ska tolkas samt hur skolbibliotek ska definieras, skolbiblioteket har särskilda upp-

gifter i samhället. I den tidigare forskningen betonas vikten av samarbetet mellan 

bibliotekarier och lärare. Samarbetet mellan dessa parter beskrivs kunna bidra till 

elevernas lärande. Bibliotekarier kopplas tätt samman med det undersökande ar-

betssättet och ett samspel mellan bibliotekarier och lärare ses där som viktigt. Bib-

liotekariens relation till läraren och skolan kan variera, bibliotekarien kan delta på 

olika sätt i skolans sammanhang. Olika faktorer finns som kan begränsa samar-

betet och ett par teorier gällande samarbete mellan bibliotekarier och lärare har 

utarbetats. Flera uppsatser går in på området. 

Det teoretiska ramverket utgår ifrån Montiel-Overall och hennes fyra mo-

deller över samarbete: kooperation, koordination, integrerade instruktioner och 

integrerad undervisningsplan. Hon går även in på olika resurser som begränsar 

samarbetet samt attribut som möjliggör det. Nätverkande beskrivs som viktigt för 

att skapa kontakt med lärare. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samarbetet mellan lärare och bibliote-

karier på olika typer av skolbiblioteksverksamheter, utifrån TLC-modellerna. 

Första frågeställningen lyder: hur ser samarbetet ut på olika sorters skolbiblio-

teksverksamhet med utgångspunkt ifrån TLC-modellerna? Detta ställs i förhål-

lande till koordination, kooperation, integrerade instruktioner och integrerad 

undervisningsplan. Den andra frågan formuleras: vilka faktorer finns som begrän-

sar samarbetet enligt TLC-modellerna? 

De metoder som används är kvalitativ textanalys och kvalitativa intervjuer. 

Dessa har sedan analyserats under sex rubrikområden: verksamheten, nätverkande, 

koordination (Modell A), kooperation (modell B) och integrerade instruktioner 

(Modell C), integrerad undervisningsplan (Modell D) och begränsande faktorer. 

Samarbete sker främst inom kooperation (Modell A) och koordination (Mo-

dell B). Det vill säga de lägre formerna av samarbeten. Vissa samarbeten som 

observerats har dock varit nära i förhållande till integrerade instruktioner (Modell 

C). I denna studie är de lägre formerna av samarbeten vanligare. Jag har observe-
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rat bristande faktorer som begränsar samarbetet mellan lärare och bibliotekarier, 

brist på tid både hos lärare och bibliotekarier är framträdande. Samarbetet mellan 

lärare och bibliotekarier måste prioriteras, lärare och bibliotekarier måste bli med-

vetna om hur de kan nå högre former av samarbeten. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Skolbiblioteksverksamheten 

1.1.Hur är skolbiblioteksverksamheten anordnad? 

1.1.1 Hur ser er relation till folkbiblioteken ut? 

1.2.Vilka dokument använder ni er av? 

1.2.1. Hur använder ni er av dessa? 

1.3.Hur många skolor ansvarar ni för? 

1.4.Hur ser bemanningen ut på er skolbiblioteksverksamhet? 

1.4.1. Hur många i er personal arbetar gentemot skolan? 

1.5.Finns det särskilda öppettider för skolan/ skolorna? Vilka? Varför? 

1.6. Finns det särskilda tider som skolan/ skolorna kan nå er? Vilka? Varför? 

2. Kommunikation med lärarna 

2.1.Hur ofta träffar ni lärarna från skolan/ skolorna? 

2.2. Under vilka omständigheter träffas ni? Både informella och formella 

möten. 

2.3.Deltar ni och lärarna i några gemensamma grupper? 

2.3.1. Hur ofta sammanträder dessa?  

2.3.2. Vad gör ni i dessa grupper? 

2.4.Hur kommunicerar ni med varandra? 

2.4.1. Vilka kommunikationskanaler använder ni er av? 

2.4.1.1.Hur kommunicerar ni via dessa?  

2.4.1.2. Hur ofta använder ni er av de olika kommunikationskanalerna? 

2.5.Hur djup skulle ni säga att kommunikationen mellan er och lärarna är? 

3. Samarbetet 

3.1.Hur samarbetar ni med lärare? 

3.1.1. Vad samarbetar ni kring? 

3.1.2. Hur stor del av samarbetet är kring den läsfrämjande och läsut-

vecklande rollen? 

3.1.3. Hur stor del av samarbetet är inom informationsundervisning? 

3.2.Har ni några pågående samarbeten med lärarna? Beskriv dessa. 

3.3.Har ni några kommande samarbeten med lärarna? Beskriv dessa. 

3.4.Har ni någon undervisning med eleverna?  

3.4.1. Hur ser denna ut? 
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3.4.2. Har läraren någon roll i detta? 

3.5.Deltar ni i lärarnas ämnesundervisning? 

3.5.1. Hur gör ni detta? Vilken roll har ni i undervisningen? 

3.5.2. Besöker ni någonsin klassrummen? 

3.6.Planerar, genomför eller utvärderar ni lektioner tillsammans med lä-

rarna? Beskriv hur ni går tillväga.  

3.6.1. Hur planerar ni tillsammans? 

3.6.2. Hur undervisar ni tillsammans? 

3.6.3. Hur utvärderar ni tillsammans? 

3.6.4. Hur ofta genomför ni denna typ av samarbete? 

3.7.Sker en rollfördelning mellan lärare och bibliotekarier i samarbetet? 

Beskriv. 

3.7.1. Vad är bibliotekariens roll? Vad lär den ut? 

3.7.2. Vad är lärarens roll? Vad lär den ut? 

3.8. Hur hög grad av samarbetet sker på egen hand och hur hög grad av 

samarbetet sker gemensamt? 

3.8.1. Vilken typ av arbete sker på egen hand och vilket arbete sker 

gemensamt? 

3.9.Är det någon som intar en större respektive mindre roll i samarbetet? 

Beskriv.  

3.10. Hur ofta möter lärare och bibliotekarier varandra under dessa under-

visningstillfällen för att kommunicera? 

3.11. Beskriv ett samarbete som ni genomfört med lärare. Hur samarbe-

tade ni då? 

3.12. Schemalägger samt bokar ni in tider för aktiviteter samt händelser 

med lärare? 

3.12.1. Vad för aktiviteter, händelser handlar detta om? 

3.12.2. Vem bokar in detta? 

3.12.3. Hur görs detta? 

3.12.4. Har ni bestämda tider för skolklasser?  

3.12.4.1. Vem bokar in detta? 

3.12.4.2. Hur görs detta? 

3.12.5. Hur mycket kontakt krävs här med lärarna? 

3.13. Hur går klassbesöken då till? Hur förhåller ni er till läraren under dessa? 

3.14. Finns det något övergripande samarbete på skolan/ skolorna? Beskriv. 

3.15. Finns det några direktiv eller riktlinjer från skolans/ skolornas hålls 

gällande samarbete mellan lärare och bibliotekarier? Vilka? 

3.16. Om ni deltog i gemensamma grupper tillsammans med lärare, plane-

rar ni undervisning tillsammans i några av dessa? Hur? 

3.17. Känner ni att ni har stöd från rektorn/ rektorerna när det kommer till 

samarbetet? På vilket sätt? 

3.18. Känner ni att ni vinner på att samarbeta med lärare? Vad? 
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4. Kontakten med lärarna på skolan/ skolorna 

4.1.Hur stor del av lärarna har ni kontakt med på skolan/ skolorna? 

4.2.Går det att urskilja vissa mönster hos de lärare ni har kontakt med?  

4.3.Skiljer sig samarbetet åt mellan lärare för olika årskurser? 

5. Initiativ till samarbete 

5.1.Tas det initiativ till samarbete? Av vilka? Hur? 

5.1.1. Försöker ni ta kontakt med lärarna på något sätt för att inleda 

en samarbetsrelation? Hur? 

5.2.Finns det ett intresse av att samarbeta? 

5.2.1. Från lärare?  

5.2.2. Från bibliotekarie? 

6. Bakomliggande faktorer 

1.1.Finns det faktorer som begränsar samarbetet? Vilka? 

1.2.Vilka faktorer och egenskaper är viktiga för samarbetet? 

1.3.Vad tycker ni är ett bra samarbete mellan skola och bibliotek? Lärare 

och bibliotekarie? 

1.4.Kan en god skolbiblioteksservice tillföra något till elevernas lärande? 

Hur? Vad? 

 

 

 

 

 


