
 

 

 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Resurs eller belastning?  
Svensklärares och skolbibliotekariers 
uppfattningar om sitt pedagogiska samarbete  
 

Författare:Karin Älverbrandt 
Handledare:Nina Ernst 
Examinator:Niklas Schiöler 
Termin:HT17 
Ämne:Svenska 
Nivå:Grundnivå 
Kurskod:2UV90E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Tidigare forskning visar att ett välfungerande och välintegrerat skolbibliotek har positiv 

effekt på elevers lärande. Trots detta saknas ett produktivt samarbete på flera svenska 

skolor. I och med nya direktiv från regeringen och insatser från intresseorganisationer 

håller situationen emellertid på att förändras. Denna studie undersöker tre svensklärares 

och två skolbibliotekariers uppfattningar om sitt pedagogiska samarbete och belyser 

vilka uppfattningar som gynnar respektive motverkar ett förtjänstfullt samarbete.   

Studiens deltagare arbetar på två olika gymnasieskolor, varav den ena har fått 

utmärkelser för sitt skolbiblioteks pedagogiska arbete. Studien tar sin utgångspunkt i 

fenomenografisk teoribildning (vars syfte är att belysa variationen av uppfattningar som 

finns om ett visst fenomen) och beskriver kvalitativt vilka uppfattningar som finns 

bland studiens deltagare. I uppsatsen återfinns även en jämförelse av uppfattningarna i 

fråga om yrkesgrupp och arbetsplats. 

Yrkesgruppernas uppfattningar skiljer sig åt. Skolbibliotekarierna har mycket större 

kunskap om samarbetets pedagogiska potential. Den mest signifikanta skillnaden är 

dock sinsemellan svensklärarna. Den lärare som arbetar på skolan som fått utmärkelser 

för sitt skolbibliotek använder skolbiblioteket i betydligt högre utsträckning, har 

positivare uppfattningar om samarbetet och har en mer mångfacetterad bild av 

samarbetes pedagogiska vinster.  

Utifrån de uppfattningar som framkommit diskuteras avslutningsvis vilka faktorer 

som gynnar ett framgångsrikt samarbete. God organisation, respekt för varandras 

kompetenser och positiv inställning till och kunskap om samarbetets möjligheter är 

enligt denna studie oumbärliga komponenter. På arbetsplatser där direktiven om 

skolbibliotekets pedagogiska uppdrag saknar förankring (vilket är fallet på en utav de 

undersökta skolorna) är det emellertid svårt att anamma ett sådant synsätt. Makten att 

förändra situationen ligger därför i skolledningens händer.  

 
Nyckelord 
Skolbibliotekarie, skolbibliotek, svensklärare, samarbete 

 
 
English title 
Pedagogic collaboration between Swedish teachers and school librarians - A 

phenomenographic perspective on a sensitive issue 

 



  
 

ii 

Innehåll	

1 Inledning ___________________________________________________________ 1	
1.1 Syfte ........................................................................................................................ 1	

1.2 Frågeställningar ...................................................................................................... 2	

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 2	
2.1 Skolbibliotekets ramar ............................................................................................ 2	

2.2 Vad bör skolbibliotekets pedagogiska roll vara? .................................................... 3	

2.3 Forskningsöversikt .................................................................................................. 5	

2.3.1 Ett välfungerande och välintegrerat skolbibliotek bidrar till elevers lärande 5	
2.3.2 Samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare ............................................ 5	

3 Teoretisk utgångspunkt _______________________________________________ 6	
3.1 Den fenomenografiska idévärlden .......................................................................... 6	

3.2 Syftet med fenomenografiska studier ..................................................................... 7	

3.3 Terminologi ............................................................................................................ 8	

4 Metod ______________________________________________________________ 8	
4.1 Insamling av data .................................................................................................... 8	

4.2 Urval ....................................................................................................................... 9	

4.2.1 Presentation av studiens deltagare .................................................................. 9	
4.3 Analysprocessen ..................................................................................................... 9	

4.4 Reliabilitet ............................................................................................................ 10	

4.5 Forskningsetiska överväganden ............................................................................ 11	

5 Resultat och analys __________________________________________________ 11	
5.1 Utfallsrummet ....................................................................................................... 11	

5.2 Beskrivningskategorierna ..................................................................................... 12	

5.2.1 Planering och organisation ........................................................................... 13	
5.2.2 Svensklärares och skolbibliotekariers arbetssituation .................................. 15	
5.2.3 Elevers lärande .............................................................................................. 19	

5.3 Analys ................................................................................................................... 23	

6 Avslutande diskussion _______________________________________________ 24	

Referenser ___________________________________________________________ 26	
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Enligt Skolverket ska skolbiblioteken vara en pedagogisk resurs i skolan 

(Skolinspektionen 2011: 5). En förutsättning för att skolbiblioteken ska kunna verka 

som en pedagogisk resurs är, enligt en rapport från Kungliga biblioteket, att 

skolbiblioteken integreras i skolans övriga verksamhet och att skolbibliotekarierna 

samarbetar med övrig skolpersonal (Kungliga biblioteket 2016:8). Sedan 2017 är 

skolbibliotekarierna dessutom ålagda att delta i den reguljära undervisningen 

(Regeringskansliet 2017: 2).  

De pedagogiska vinsterna med ett skolbibliotek som är väl integrerat i den övriga 

skolverksamheten är väl beforskat. I Skolbibliotekens roll för elevers lärande – En 

forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015, publicerad 2017, redogör Cecilia 

Gärdén för ett enigt forskningsfält: Ett välfungerande och välintegrerat skolbibliotek 

ökar elevers måluppfyllelse. Enligt ovan nämnda rapport från Kungliga biblioteket 

samarbetar 95 % av alla skolbibliotekarier i någon grad med ämneslärare, pedagoger 

eller klasslärare (Kungliga biblioteket 2016: 29), men mycket tyder på att samarbetet 

sällan når sin fulla pedagogiska potential. En starkt bidragande orsak till detta är, enligt 

rapporten, lärares bristande kunskap och intresse för skolbibliotek.  

Denna studie handlar om skolbibliotekariers och svensklärares uppfattningar om 

sitt pedagogiska samarbete. Studiens deltagare, fem till antalet, arbetar på två olika 

gymnasieskolor: En skola som har fått fackförbundet DIK:s (Dokumentation, 

Information och Kultur) utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”, och en som inte har 

fått det. Intervjupersonernas utsagor ger en indikation på vilka uppfattningar som 

främjar ett förtjänstfullt pedagogiskt samarbete, och därmed elevers lärande.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar som finns bland studiens 

deltagare gällande pedagogiskt samarbete mellan svensklärare och skolbibliotekarier. 

Utifrån kartläggningen av dessa diskuteras vilka uppfattningar som främjar respektive 

motverkar ett välfungerande samarbete.Studiens övergripande syfte är att bidra med nya 

perspektiv i frågan om hur man bör organisera skolans verksamhet för att till fullo 

tillvarata samarbetets pedagogiska potential. 
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1.2 Frågeställningar 
1. Vilka uppfattningar om det pedagogiska samarbetet mellan svensklärare och 

skolbibliotekarier finns bland studiens deltagare?  

2. Skiljer sig svensklärares och skolbibliotekariers uppfattningar åt? 

3. Skiljer sig uppfattningarna om man jämför en vanlig skola med en skola som fått 

DIK:s utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”?  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Skolbibliotekets ramar 
Av Lgr11 framgår att skolans arbetsmiljö ska ”utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra läromedel” (egen kursivering, 

Skolverket 2011). Alla Sveriges elever till och med gymnasiet, har enligt lag rätt till ett 

tillgängligt skolbibliotek (Skolinspektionen 2011: 5). Det är rektors och huvudmans 

ansvar att se till att detta uppnås (Skolinspektionen 2011: 15). Följande krav ska vara 

uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek: 

 

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. (Skolinspektionen 2011: 3) 

 

Vidare definieras skolbiblioteket som:  

 

[…] en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till 

elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek 

är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas 

lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en 

del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar 

aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service. (Skolinspektionen 2011: 

5) 
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Skolbibliotekets pedagogiska roll förtydligades 2017 i och med regeringens direktiv för 

stärkandet av elevers språkutveckling och digitala kompetens:  

 

Ny lydelse under rektorns ansvar: Skolbibliotekets verksamhet används som en del 

i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens 

(Regeringskansliet 2017: 2).  

 

Skolbiblioteket räknas som en del av det allmänna biblioteksväsendet och omfattas 

således även av bibliotekslagen. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) 2 § ska bibliotek 

”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” samt”främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt”. 

 

2.2 Vad bör skolbibliotekets pedagogiska roll vara? 
Tydliga direktiv för hur skol- och bibliotekslagen ska tillämpas i praktiken saknas 

emellertid. Sofia Malmberg, skolbibliotekarie och samordnare för skolbiblioteken i 

Järfälla kommun, riktar i sin bok Skolbiblioteket som pedagogisk investering (2017) 

skarp kritik mot ”den tandlösa skolbibliotekslagen” (Malmberg 2017: 109). Hon menar 

att svepande formuleringar som ”kompetent personal”, ”tillgång till bibliotek”, och vara 

”en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga” ger varje enskild 

rektor ett allt för stort tolkningsutrymme. Konsekvensen av detta, menar Malmberg, är 

att skolbiblioteket inte prioriteras i den utsträckning som det borde, utan bara till den 

grad att standarden lever upp till skolinspektionens vaga krav (Malmberg 2017: 42).  

Även regeringen har uppmärksammat direktiven som otillräckliga för att 

säkerställa skolbibliotekets kvalitetsutveckling. Problemet gäller emellertid inte enbart 

skolbiblioteket, utan bibliotekssamfundet generellt. För att komma till rätta med 

otydligheten och för att kvalitetsutveckla landets biblioteksverksamhet har Kungliga 

biblioteket, på uppdrag av regeringen, sedan 2015 arbetat med att ta fram en nationell 

biblioteksstrategi (Regeringskansliet 2015). Även skolbiblioteket är satt under lupp i 

detta projekt. En del av projektet är Cecilia Gärdéns forskningsöversikt om 

skolbibliotekens betydelse för elevers lärande,vilken presenteras mer ingående senare i 

uppsatsen.  
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Det är inte bara regeringen som engagerat sig i frågan om att nyttja skolbibliotekets 

pedagogiska potential. Kungliga biblioteket har även utanför projektets ramar arbetat 

med att konkretisera skolbibliotekets pedagogiska uppdrag. I sin rapport 

”Skolbiblioteket som pedagogisk resurs”, hävdar Kungliga biblioteket att 

skolbiblioteket ska ”underlätta för elever att nå sina utbildningsmål” (Kungliga 

biblioteket 2016: 8) genom att arbeta integrerat i skolans övriga verksamhet och 

samarbeta med övrig personal (Kungliga biblioteket 2016: 29). Kungliga biblioteket har 

också tillsatt en myndighetsövergripande grupp för att se till att skolbiblioteksfrågan 

inte faller mellan stolarna. I gruppen ingår, förutom Kungliga biblioteket, MTM 

(Myndigheten för tillgängliga medier), Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, 

Skolverket, SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Kulturrådet och Statens 

medieråd. 

Även Sacoförbundet DIK (fackförbundet för akademiker som arbetar med kultur 

och kommunikation, däribland bibliotekarier), arbetar aktivt för skolbibliotekets 

kvalitetssäkring. Till exempel utser de årligen landets ”Skolbibliotek i världsklass” för 

att motivera landets skolor att prioritera skolbibliotekets pedagogiska verksamhet. För 

att få utmärkelsen måste skolbiblioteket leva upp till följande kriterier: 

 

Ett skolbibliotek i världsklass: 

• är en tydlig del av skolans pedagogiska vision. 

• samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas 

lärande. 

• stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld. 

• stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och 
förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier. 

• erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser. 

• har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras 
litteratur- och medieanvändning. 

 

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som: 

• är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna. 

• ger eleverna verktyg för källkritik. 

• lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet. 

• är navet i den digitala kunskapsskolan (DIK 2017). 
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2.3 Forskningsöversikt 
2017 publicerades Cecilia Gärdéns Skolbibliotekens roll för elevers lärande – En 

forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015. Denna utförliga redogörelse av aktuell 

svensk- och internationell forskning i ämnet är del i regeringens direktiv om att utarbeta 

en nationell biblioteksstrategi. Gällande tidigare forskning är det framför allt denna 

rapport som denna studie förhåller sig till, och endast enskilda fall av Gärdéns källor är 

granskade. Kungliga bibliotekets rapport Skolbiblioteket som pedagogisk resurs (2016) 

har bidragit med fördjupade perspektiv och Sofia Malmbergs bok Skolbiblioteket som 

pedagogisk investering (2017) har varit en behjälplig introduktion till diskussionen om 

hur skolbibliotek och skolans övriga verksamhet bör samverka. 

 

2.3.1 Ett välfungerande och välintegrerat skolbibliotek bidrar till elevers lärande 
I rapporten Skolbibliotekens roll för elevers lärande – En forsknings- och 

kunskapsöversikt år 2010-2015 konstaterar Gärdén att ”många års tvärvetenskaplig, 

internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med 

ämnesundervisningen kan ge väsentliga bidrag till elevers lärande” (Gärdén 2017: 15). 

Flera gånger återkommer hon till detta (se till exempel Gärdén 2017: 57) och resonerar 

vidare att de pedagogiska vinsterna bland annat beror på att ”kompetenser framträder i 

skärningspunkten mellan olika professioner” (Gärdén 2017:45). Enligt Gärdéns 

forsknings- och kunskapsöversikt är forskningen entydig: Tillgång till stort medialt 

utbud och en fackutbildad bibliotekarie leder till att elever får bättre betyg (Gärdén 

2017:16). 

 

2.3.2 Samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare 
Det är dock inte en självklarhet att skolbibliotekarier bjuds in i den reguljära 

undervisningen. Enligt Kungliga bibliotekets rapport Skolbiblioteket som pedagogisk 

resurs pekas ”Lärarnas kunskap om och intresse för skolbibliotek” ut som ett av fyra 

grundproblem (de övriga tre handlar om låg bemanning, skolledares intresse och fysiska 

resursbrister) gällande skolbibliotekets möjligheter att verka som den pedagogiska 

resurs som de är ämnade att vara (Kungliga biblioteket 2016: 4). Enligt Gärdéns rapport 

saknar många lärare kännedom om att skolbiblioteket har en definierad pedagogisk 

uppgift utöver det läsfrämjande uppdraget (Gärdén 2017: 45).I Kungliga bibliotekets 

rapport berättar skolbibliotekarier att de känner sig ”ensamma” och ”utanför”, att de 

”försöker ligga på” för att få vara med, men får inte ”gensvar från lärarna” (Kungliga 

biblioteket 2016: 30-37). Lärare tycks ovilliga att bjuda in bibliotekarien, särskilt till 
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samplanering av kurser (Djurström 2015: 69). Andra studier pekar på att den låga 

graden av samarbete inte handlar om brist på kunskap eller intresse, utan snarare om 

praktiska omständigheter, så som brist på tid (Gärdén 2017: 45).Enligt Gärdén är dock 

det främsta hindret för ett framgångsrikt samarbete att det är otydligt för både lärare och 

skolbibliotekarier hur rollfördelningen i ett sådant samarbete ska se ut (Gärdén 2017: 

43). 

Denna studie bidrar med ett nytt teoretiskt perspektiv på ämnet. Intervjupersonerna 

får stort talutrymme och ger uttryck för både komplexa och motsägelsefulla 

uppfattningar om fenomenet, vilket speglar frågans komplexa karaktär. Genom att 

belysa den variation av uppfattningar om samarbete mellan svensklärare och 

skolbibliotekarier som framkommit, ämnar studien bredda bilden av den aktuella 

situationen på svenska gymnasieskolor. 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie tar sin utgångspunkt i fenomenografisk teoribildning, utifrån kapitlet 

”Fenomenografins idé” i Ference Marton och Shirley Booths Om lärande (2000: 145-

177), och Mikael Alexanderssons kapitel ”Den fenomenografiska forskningsansatsens 

fokus” i Bengt Starrin och Per-Gunnar Svenssons Kvalitativ metod och vetenskapsteori 

(1994:111–136).  

Fenomenografi betyder beskrivning av det som visar sig (jfr Alexandersson 

1994:112), och det forskare försöker få att visa sig är hur människor uppfattar olika 

fenomen. Teoribildningen har sitt ursprung i inlärningspsykologisk forskning, och 

används företrädelsevis för studier med didaktisk inriktning. Fenomenografin har 

emellertid visat sig vara ett fruktbart sätt att belysa andra typer av uppfattningar. Det har 

till exempel gjorts fenomenografiska studier om hur människor uppfattar politisk makt 

(Alexandersson 1994: 114) samt om hur speciallärare och svensklärare uppfattar 

samverkan kring elever i behov av stöd (Kruus & Westerlund 2012).  

 

3.1 Den fenomenografiska idévärlden 
Inom fenomenografin tänker man sig att människor inte kan skilja den objektivt 

verkliga världen från vår subjektiva syn på världen. Vår förmåga att förstå världen är 

oundvikligt begränsad av de sätt som vi kan uppfatta den på, varför världen alltid 

framträder i ljuset av dessa. Marton och Booth fångar fenomenografins människosyn i 
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en parafras på Descartes ”Cognito ergo sum”: Cognosco ergo sum – Jag uppfattar, alltså 

är jag (Marton & Booth 2000: 149). Jag är mina uppfattningar. 

Att uppfatta någonting innebär inom fenomenografin att uppfatta någonting som 

någonting (Marton & Booth 2000: 147). Att uppfatta någonting som någonting innebär 

en intern relation mellan den enskilda människan och det som hon medvetet riktar sitt 

intresse åt (Marton & Booth 2000: 160). Att det är just ett medvetet riktat intresse är 

viktigt, då man inom fenomenografin ser på människan som ”intentional": Människan 

är meningsskapande och vårt tänkande och handlande är beroende av att riktas mot 

någonting (Alexandersson 1994: 116). Att uppfattningar är en intern relation mellan den 

som uppfattar något och det som uppfattas, innebär att vare sig den som uppfattar eller 

det fenomen som uppfattas skulle vara de samma om det inte fanns en relation dem 

emellan (Marton & Booth 2000: 148). Uppfattningar är alltså ”till sitt väsen icke-

dualistiskt” (Marton & Booth 2000: 160).  

Människan kan därför – enligt detta synsätt – inte säga någonting om världen i sig 

(vi kan inte säga att fem adderat med tre är åtta). Människan kan däremot säga 

någonting om hens uppfattningar av världen (vi kan säga att vi uppfattar att summan är 

åtta). Och det är de sätt som vi uppfattar världen på (hur vi uppfattar att summan är 

åtta) som är den fenomenografiska forskningens undersökningsobjekt. Forskningens 

intresse är alltså riktat mot metanivån, eller mot ”ett andra ordningens perspektiv” 

(Marton & Booth 2000: 157).   

 

3.2 Syftet med fenomenografiska studier 
En fenomenografisk studies syfte är att kvalitativt beskriva variationen i hur studiens 

deltagare uppfattar ett visst fenomen. Studiens resultat är en kartläggning av gruppens 

mångfald av uppfattningar, vilken ger en indikation på hur samma fenomen uppfattas av 

liknande grupper (Marton och Booth: 167).  

Vilka användningsområden finns för en sådan kartläggning? I till exempel 

fenomenografiska studier av lärandeprocesser framträder vissa särskilt effektiva sätt att 

hantera (uppfatta) ett specifikt innehåll på. Med kunskap om vilka som är de mest 

funktionsdugliga sätten att uppfatta ett visst innehåll på, kan man arbeta för att fler 

elever börjar uppfatta fenomenet i fråga på liknande sätt (Marton och Booth 1997: 164). 

Förhoppningen är att denna studie kan bidra till diskussionen om hur man bör arbeta på 

gymnasieskolor för att fler svensklärare och skolbibliotekarier ska uppfatta sitt 

samarbete på det sätt som visar sig mest givande sett till elevers måluppfyllelse. 
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3.3 Terminologi 
Jag har valt att använda mig av Alexanderssons terminologi, vilken delvis skiljer sig 

från Marton & Booths. För tydlighetens skull används genomgående begreppet 

”uppfattningar”, istället för ”erfaranden” (vilket Marton och Booth föredrar) också i 

citeringen av Marton & Booth. Nedan syns en begreppslista för att underlätta läsningen: 

• Uppfattningar: Reflektioner över ett visst fenomen.  

• Beskrivningskategori: Sammanställning eller kategorisering av de olika 

uppfattningar som undersökningspersonerna har gett uttryck för, återgivna i abstrakt 

form.  

• Utfallsrum: Sammansättningen av beskrivningskategorier som omfattar det 

fenomen som jag valt att undersöka, samt relationen dessa beskrivningskategorier 

emellan. Utfallsrummet är den fenomenografiska studiens slutmål.  

 

4 Metod 
Att låta fenomenografin fungera som teoretisk utgångspunkt har metodiska 

konsekvenser. En fenomenografisk studie är per se kvalitativ och analysen går ut på 

attskapa beskrivningskategorier som illustrerar bredden av uppfattningar om det 

undersökta fenomenet och systematisera dessa. 

Första steget i fenomenografisk forskning är att avgränsa en företeelse i omvärlden, 

ett fenomen (Alexandersson 1994: 122). I denna studie undersöks fenomenet 

pedagogiskt samarbete mellan svensklärare och skolbibliotekarier och det är 

svensklärare och skolbibliotekariers uppfattningar om fenomenet som utgör studiens 

underlag. 

 

4.1 Insamling av data 
Studiens empiri består av transkriberade semi-strukturerade djupintervjuer 

(Alexandersson 1994: 123,124). Detta lämpar sig väl för en fenomenografisk studie, 

eftersom intervjusituationen ska likna ett terapeutiskt samtal: forskaren ska få 

intervjupersonen att uttrycka sina uppfattningar, även de som inte varit föremål för 

medveten reflektion, så fullständigt som möjligt (Marton & Booth 1997: 169). 

Intervjufrågorna ska vara relativt öppna och utan på förhand givet talutrymme 

(Alexandersson 1994: 123). För att möjliggöra att intervjupersonen ger uttryck för 

oreflekterade tankar, krävs det att forskaren är förberedd på vilka uppfattningar som 

intervjupersonen kan komma att ge uttryck för. För att få så fullständiga 
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uppfattningsbeskrivningar som möjligt, är det också viktigt att intervjupersonen känner 

sig bekväm. Intervjuaren ska vara ”en nyfiken kollega” snarare än ”en kontrollerande 

expert utifrån” (Alexandersson 1994: 125). 

 

4.2 Urval 
Av pragmatiska skäl är antalet intervjupersoner avgränsat till fem stycken: tre 

svensklärare och två skolbibliotekarier. Intervjupersonerna arbetar på två olika svenska 

kommunala gymnasieskolor, och på båda skolorna finns ett skolbibliotek som på ett 

tydligt sätt är integrerat i den reguljära undervisningen.  

I en fenomenografisk studie bör urvalsgruppen uppvisa en så stor variation i strata 

(till exempel avseende bakgrund och arbetssituation) som möjligt. Detta har att göra 

med studiens syfte: att försöka identifiera en så stor variation iuppfattningar av ett 

fenomen som möjligt (Alexandersson 1994: 122). Den relevanta bakgrundsvariationen 

hos denna studiens deltagare är dels att de har olika professioner (svensklärare och 

skolbibliotekarier), och dels att de arbetar på två olika skolor. Den ena skolan som är 

föremål för studien har fått DIK:s utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”.  

 

4.2.1 Presentation av studiens deltagare 

Svensklärarna  

• Anna är anställd på skolan som inte fått DIK:s utmärkelse: ”Hon [skolbibliotekarien] är 

inte pedagog men hon gör ett väldigt bra jobb och är väldigt bra med eleverna.” 

• Hanna är anställd på skolan som inte fått DIK:s utmärkelse: ”En pedagog är en 

pedagog och den biten har hon [skolbibliotekarien] inte.” 

• Johanna är anställd på skolan som fått DIK:s utmärkelse: ”Jag tycker de 

[skolbibliotekarierna] är välkomna i alla [pedagogiska] situationer.” 

 

Skolbibliotekarierna  

• Erika är anställd på skolan som inte fått DIK:s utmärkelse: ”Jag vill vara en 

medpedagog på lika villkor i klassrummet och i biblioteket.”  

• Fredrika är anställd på skolan som fått DIK:s utmärkelse: ”Även om man inte är 

utbildad pedagog, så är man ju liksom en pedagogisk resurs.”  

 

4.3 Analysprocessen 
Den fenomenografiska analysprocessen har fyra faser med fyra olika syften: 

1. Skapa helhetsintryck. 
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2. Uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 

4. Studera den underliggande strukturen beskrivningskategorierna emellan och 

sammanställa ett utfallsrum (Alexandersson 1994: 125). 

 

Den första fasen handlar om att bekanta sig med det empiriska materialet. Här söker 

forskaren utsagor som återkommer frekvent, betonas med pregnans, beskrivs på ett 

konsekvent sätt eller beskrivs utförligt (Alexandersson 1994: 125). 

Den andra fasen handlar om att uppmärksamma likheter och skillnader mellan 

intervjupersonernas uppfattningar. Här är det, återigen, viktigt att förstå utsagorna på 

undersökningspersonernas egna villkor: Vad menas egentligen med det som sägs? När 

en stabil bild av intervjupersonens uppfattningar av det undersökta fenomenet börjar 

framträda anses studien ha nått mättnad(Alexandersson 1994: 126). 

I den tredje fasen ska forskaren kategorisera de uppfattningar som framkommit i 

beskrivningskategorier. En beskrivningkategoris namn ska i abstrakt form sammanfatta 

de uppfattningar som omfattas av kategorin (Alexandersson 1994: 127). Det finns tre 

saker att tänka på vid skapandet av beskrivningskategorier:De ska säga något distinkt 

om hur fenomenet uppfattas, de ska ha en logisk relation till varandra och de ska vara så 

få som möjligt (Marton och Booth 2000: 163). 

I den fjärde fasen – studiens slutmål – skapas ett utfallsrum som illustrerar 

uppfattningsvariationen som framkommit i studien. Utfallsrummets konstruktion ska 

även visa hur de olika beskrivningskategorierna, vilka utgör utfallsrummets enhet, 

relaterar till varandra (Alexandersson 1994: 128).  

 

4.4 Reliabilitet 
För att öka studiens reliabilitet har vänner och familj anlitats som medbedömare. 

Vederbörande har blivit ombedda att försöka placera in valda delar av 

intervjupersonernas utsagor i de skapade beskrivningskategorierna. För att en 

fenomenografisk studies resultat ska anses tillförlitligt, bör medbedömare kunna placera 

in utsagorna i samma kategori som forskaren själv (Alexandersson 1994: 130). Studiens 

första utfallsrum hade tolv beskrivningskategorier. Medbedömarna hade i detta fall 

mycket svårt att placera utsagorna, eftersom de ansåg att citaten passade in på flera av 

beskrivningskategorierna. Den omarbetade, gällande versionen med hälften så många 

beskrivningskategorier fungerade mycket bättre.   
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4.5 Forskningsetiska överväganden 
Studiens deltagare har inför framläggandet av uppsatsen fått ta del av studiens 

utfallsrum via e-post. De har också blivit ombedda att höra av sig om det är någon 

specifik del av intervjun som de inte vill citeras. Endast en av intervjupersonerna har 

uttryckt sådana önskemål och meddelat att hon ska återkomma med detta, vilket hon 

inte har gjort. Under intervjun var det emellertid flera som antydde motvilja mot att 

vissa av deras åsikter framgick, varför intervjupersonerna är anonymiserade i uppsatsen: 

De refereras till med fingerade namn, namnet på arbetsplatsen framgår ej och 

transkriberingarna finns inte tillgängliga som bilaga (jfr Öberg 2011: 65).  

Att hela variationen av uppfattningar av fenomenet beläggs med citat, är emellertid 

oumbärligt för studiens reliabilitet. Här lutar sig studien mot Vetenskapsrådets God 

forskningssed från 2017. Det är viktigt att forskning tar hänsyn till individskyddskravet, 

som handlar om studiers deltagare ”ska skyddas från skada och kränkning” 

(Vetenskapsrådet 2017: 13) – men god forskning måste också ta hänsyn till 

forskningskravet (Vetenskapsrådet 2017: 13). Forskning gör anspråk på att bidra till 

allmännyttan, och denna studie är inget undantag. Forskningsmässigt värdefulla fynd 

kan inte utelämnas bara för de möjligen bär känslig information.   

 

5 Resultat och analys 
I följande avsnitt belyses variationen i uppfattningar hos studiens deltagare (fråga 1), 

samt likheter och skillnader mellan urvalsgrupperna (fråga 2 och 3). Först syns 

utfallsrummet, vilket kan ses som en sammanfattning av studiens resultat, och i 

efterföljande delkapitel förklaras och nyanseras beskrivningskategorierna med 

intervjupersonernas utsagor (fråga 1). I analysen jämförs uppfattningarna utifrån 

yrkesgrupp och arbetsplats (fråga 2 och 3).  

 

5.1 Utfallsrummet 
Denna studies utfallsrums underliggande struktur är både lodrät och vågrät. Uppifrån 

och ner finns en hierarkisk struktur, där beskrivningskategorier som har med planering 

och organisation att göra återfinns överst (rad 1), svensklärares och skolbibliotekariers 

arbetssituation i mitten (rad 2) och beskrivningskategorier som rör elevers lärande 

längst ner (rad 3). Den vågräta systematiseringen handlar om värdeladdningen på de 

uppfattningar som omfattas av beskrivningskategorin. Uppfattningar som uttrycker 
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gillande syns till vänster (kolumn A), och uppfattningar med negativ laddning syns till 

höger (kolumn B).    

 

 A. Positiv 
värdeladdning 

 B. Negativ 
värdeladdning  

 

1. Planering 
och 
organisation 

1A: Samarbetet 
som 
högprioriterat 
 

T.ex. att det finns en 
långsiktig 
samarbetsplan eller 
att skolledning 
och/eller 
svensklärare 
uppmuntrar till 
samarbetet.   

1B: 
Samarbetet 
som 
lågprioriterat  

T.ex. att det saknas 
en långsiktig 
samarbetsplan eller 
att skolledning 
och/eller 
svensklärare inte 
prioriterar 
samarbetet.  

2. 
Svensklärares 
och skol-
bibliotekariers 
arbetssituation  

2A: Samarbetet 
som 
underlättande 
av arbets-
situationen 

T.ex. 
effektiviserande, 
avlastande, kul, 
trevligt eller 
kompetens-
utvecklande. 

2B: 
Samarbetet 
som 
försvårande av 
arbets-
situationen 

T.ex. tidsödande, 
besvärande eller att 
man känner att ens 
pedagogiska 
kompetens inte 
erkänns/kommer till 
sin rätt. 

3. Elevers 
lärande 

3A: Samarbetet 
som främjande 
elevers lärande 

T.ex. att eleverna får 
tillgång till fler 
pedagoger, att 
samarbetet har en 
läsfrämjande effekt 
eller att 
skolbibliotekarier 
bidrar med nya 
kunskaper och 
perspektiv.  

3B: 
Samarbetet 
som 
motverkande 
elevers 
lärande 

T.ex. att samarbetet 
är på bekostnad av 
andra 
arbetsområden, eller 
att skol-
bibliotekariers 
bristande 
pedagogiska 
förmåga bromsar 
elevers 
lärandeprocess.   

 
 

5.2 Beskrivningskategorierna 
Här förklaras de sex beskrivningskategorierna närmare med stöd av citat från 

intervjuerna. För läsbarhetens skull är utsagorna språkligt omarbetade. Ord som ”dom”, 

och ”asså” är ersatta med skriftspråksformen, mellanordsljud, stammanden och 

tvekanden har rensats bort. Tillagda ord och förklaringar samt angivande gester syns 

mellan klamrar: [ord]/ [skrattar]. Ord som uttrycks med emfas är 

kursiverade.Bortklippta delar av citatet markeras: […] och oavslutade ord eller 

meningar markeras: …Markeringen (.) betyder kort paus, och (...) lång paus.  
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5.2.1 Planering och organisation 
 

5.2.1.1 Samarbetet som högprioriterat (1A) 
Båda skolbibliotekarierna betonar att ett pedagogiskt gynnsamt samarbete kräver 

planering och långsiktighet. En förutsättning för detta, menar skolbibliotekarierna, är att 

skolledning har en plan för hur skolbibliotekets pedagogiska verksamhet ska integreras i 

undervisningen. Skolbibliotekarien Fredrika är överlag nöjd med sin skollednings 

hantering av frågan: 

 

Fredrika: Skolledningen här känns mycket mer insatta [än på min förra 

arbetsplats] och vill att vi ska va med på olika hörn. Så det är smidigare kanaler att 

komma in. Redan när jag började jobba här tyckte jag att folk var väldigt pigga på 

att jag skulle komma till klassrummen och vara en del utav undervisningen.  

 

Fredrika förklarar vidare att skolledningen betraktar skolbibliotekets pedagogiska 

verksamhet som ”väldigt viktig” och att hon ibland får hålla biblioteket stängt för att 

kunna delta i klassrummen: ”Den pedagogiska verksamheten är viktigare. Det tycker vi 

känns jättebra, att de [skolledningen] verkligen prioriterar det”. På Fredrikas arbetsplats 

följer alla lärare samma plan i arbetet med vetenskapligt skrivande, där 

skolbibliotekarien har en central och tydlig roll. Fredrika är positiv till detta: 

 

Fredrika: De senaste två åren har man försökt samla skolan och göra 

gemensamma planer. T.ex. det här med vetenskapligt skrivande som de då har i år 

ett och år två, och [som]sen då ska mynna ut i gymnasiearbetet. Att man har liksom 

gemensamma regler och lärarna jobbar på samma sätt. […] Det har man jobbat 

väldigt mycket med och det förenklar ju för oss också.  

 

En bidragande orsak till det goda samarbetet, anser Fredrika är skolledningens 

implementering av kollegialt lärande:  

 

Fredrika: Från att lärarna liksom ”det är jag i mitt klassrum” så har det blivit 

mycket öppnare. Och det gör ju det lättare för andra yrkesgrupper att komma in, 

känner jag. Det har hänt någonting de senaste tre åren. Det har blivit mycket mer 

att man kan samarbeta och skolledning säger ju hela tiden också ”ta in 

bibliotekarien, det är en resurs!”  
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5.2.1.2 Samarbetet som lågprioriterat (1B) 
Till skillnad från Fredrika, är skolbibliotekarien Erika inte nöjd med hur skolledningen 

på hennes arbetsplats hanterar frågan om skolbibliotekets pedagogiska verksamhet: 

 

Erika: Det är så remarkabelt att det finns verkligen forskning, empiri [på att ett 

undervisningsintegrerat skolbibliotek främjar elevers lärande], och ändå så händer 

det nästan ingenting. Man är väldigt ensam. Som jag är. Och ledning, skolledning, 

tar inte klivet fram och säger ”ja, nu har vi den här kompetensen på vår skola och 

den ska vi utnyttja mycket bättre från och med nu!” 

Intervjuare:Är den idén inte självklar för alla lärare? 

Erika: Nej. Alltså, vi hade ju inte haft boksamtal eller medverkan av mig i de här 

sökkurserna om inte jag hade drivit fram det. Så jag har ju jobbat otroligt hårt för 

de här sakerna under åren. 

 

Erika menar att avsaknaden av en konkret arbetsplan resulterar i att många elever inte 

får ta del av skolbibliotekets pedagogiska potential: 

 

Erika: Men det är ju helt enkelt så att det behövs en plan där vi har bestämt ”såhär 

ska vi jobba” och då gäller det alla [slåri bordet].  

 

Många lärare erkänner den pedagogiska potentialen med att bjuda in skolbiblioteket, 

men även med dem känner Erika att hon har svårt att etablera ett kontinuerligt 

samarbete. Många lärare ”är trötta” och känner att tiden inte räcker till: 

 

Erika: Jättemånga är inte emot att jobba med mig, men då gäller det att man 

planerar det ihop annars så kommer verkligheten alltid, och så hann man inte. Och 

de goda idéerna man hade de… Det blev inte någonting av det. 

 

Som framgått ovan är Fredrika överlag nöjd med planeringen av skolbibliotekets 

undervisningsintegrerade verksamhet gällande media- och informationskunnighet, men 

angående det språkutvecklande arbetet ger hon uttryck för liknande uppfattningar som 

Erika. Fredrika tycker att fler lärare borde bjuda in skolbibliotekarierna till exempelvis 

boksamtal, och hade önskat att skolledningen engagerade sig mer i frågan: ”Lärare [är] 

stressade och de har mycket att göra… just det här, jag tänker att skolledningen kanske 

skulle kunna [planera in boksamtalen]”. Fredrika förklarar att ”vissa lärare kan man 

tycka känns motsträviga”, men att det egentligen handlar om att de har svårt att få ihop 
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sin planering: ”När man väl pratar med dem, [säger de] såhär ’det hade varit jättebra, 

men jag vet bara inte hur jag ska få in det’”. 

 
5.2.2 Svensklärares och skolbibliotekariers arbetssituation 
 
5.2.2.1 Samarbetet som underlättande av arbetssituationen (2A) 
Flera av studiens deltagare uttrycker att samarbetet underlättar lärarnas bedömning av 

eleverna. Vid exempelvis boksamtal fungerar skolbibliotekarien vanligtvis som 

samtalets moderator och svenskläraren kan ostört ägna sig åt bedömning: 

 

Anna: Det är så bra för man ser eleverna på ett annat sätt när man får sitta längst 

bak […] Att jag inte både ska fokusera på att leda det här [boksamtalet] och 

anteckna, då ska man ju tänka liksom, ja, det vet ju du! Man har ju hundratusen 

bollar i luften! 

 

Även i det källkritiska arbetsområdet har svensklärare Anna sett bedömningsmässiga 

fördelar med att ta hjälp av skolbibliotekarien: ”Hon [skolbibliotekarien] höll till och 

med undervisning i källkritik och grupperna fick jobba [med att] undersöka vissa länkar 

hon hade med sig. Jättebra! Kunde jag observera igen!”. I dessa situationer betraktar 

svensklärare Johanna skolbibliotekarien som ”en medbedömare” och resonerar att även 

om skolbibliotekarien aldrig ”lägger sig i” bedömningen, ger skolbibliotekariens 

synpunkter ”en bekräftelse” på det som hon själv har bedömt.  

Johanna ser samarbetet med skolbibliotekarie som avlastande. I till exempel 

årskurs två får eleverna respons på sitt vetenskapliga paper från både lärare och 

skolbibliotekarie, och under gymnasiearbetet i årskurs tre erbjuder skolbibliotekarierna 

enskild handledning:  

 

Johanna: På gymnasiearbetet ska de ju skriva syfte och frågeställning och skicka 

över [till skolbiblioteket och] boka en tid […] Tyvärr gör inte alla elever det, men 

då får de skylla sig själva. […] Och det är det som vi säger, de sitter och googlar, 

”jag hittar ingen källa!”, nej men skyll dig själv! Det är upp till dem 

[skolbibliotekarierna], de är proffs där! […] De [eleverna] har frågat mig också om 

någon engelsk eller någon turkisk [källa]… Nej, alltså. Det är deras 

[skolbibliotekariernas] beslut, de är bättre på det. Så man faktiskt framhäver deras 

kunskap där också. […] Har ni [eleverna] fått okej av mediateket, så är det okej.   
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Svensklärare Hanna anser att de serviceuppdrag som skolbibliotekarierna är ålagda att 

ansvara för underlättar hennes arbete ”något enormt”. Hon säger att skolbibliotekarierna 

”servar oss [svensklärare] på ett alldeles ypperligt sätt” och fortsätter: ”Vi får 

jättemycket hjälp, all hjälp vi behöver får vi”. Ett exempel på detta, som även Johanna 

uttrycker sig uppskattande om, är att skolbibliotekarien tar fram bokpaket till klasser:  

 

Hanna: Om jag berättar för henne ”jag skulle vilja ha ett bokpaket, vad säger du 

om detta?” så tar det inte mer än några timmar, så har hon poff-poff-poff-poff-poff-

poff plockat ihop någonting. Hon är helt otrolig. Man bara ”Wow! Tack!” Alltså, 

det är helt fantastiskt.  

 

Svensklärarna Anna och Johanna berättar att samarbetet gör deras arbete roligare. 

Skolbibliotekarien har ”läst så mycket själv och har så himla mycket bra förslag”, säger 

Anna. Johanna berättar att hon bjuder in skolbibliotekarien ”jättemycket” eftersom hon 

tycker det är ”roligt när det händer något”, istället för att ”bara prata själv i 

klassrummet”.  

Svensklärare Hanna framför en potentiell kompetensutvecklande aspekt av 

samarbetet. Eftersom skolbibliotekarien har bättre kännedom om ungdomslitteratur och 

om media- och informationshantering skulle Hanna gärna se att skolbibliotekarien tog 

sig tid att fortbilda svensklärarna.  

 
5.2.2.2 Samarbetet som försvårande av arbetssituationen (2B) 
Båda bibliotekarierna samt svensklärare Hanna ger uttryck för samarbetet som 

besvärande. Problemen gäller framför allt situationer när vederbörande upplever att 

deras pedagogiska kompetens inte får sitt rättmätiga erkännande.  

Enligt skolbibliotekarierna saknar vissa lärare intresse för och/eller kunskap om 

skolbibliotekariens pedagogiska uppdrag och samarbetets pedagogiska potential: 

 

Erika: [suckar] De kanske inte tycker att det liksom… (…) [är] någon vits med det 

[att samarbeta]. Att det inte tillför. Jag tror att många… Alltså, jag får ju bjuda in 

mig själv, så är det. Nästan alltid [suckar]. 

 

Ett uttryck för att lärarna inte känner till/erkänner skolbibliotekariens pedagogiska 

uppdrag, menar skolbibliotekarierna, är att skolbibliotekarierna inte bjuds in till ett 

ämnesområde som helhet, utan får göra avgränsade och pedagogiskt meningslösa 

insatser. Sådana framträdanden får Fredrika att känna sig som en ”stå-upp-komiker”, 
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och Erika att känna sig som en ”gästspelare”: ”Jag hatar att gästspela! Och jag blir 

kallad, även av svensklärare, för gästspelare. Och det känns (.) för jävligt!”. Fredrika 

uttrycker sig liknande om situationer när hon använts som utfyllnad av oplanerad 

lektionstid:  

 

Fredrika: Det värsta som finns är ju när någon säger att […] ”Åh, jag ska till 

läkaren, kan du komma in och göra någonting i klassen?” såhär “Du kanske kan 

prata om lite böcker eller någonting”. Och det är [ett] sådant otroligt miss… Alltså 

det är jättedåligt.  

 

En annan situation som Fredrika betraktar som bristande respekt mot hennes profession 

är när lärare utan förvarning skickar en hel klass till skolbiblioteket för att välja en valfri 

bok: 

 

Fredrika: Så kommer 30 stycken som verkligen vill ha något bra att läsa, men 

alltså, det är omöjligt att hjälpa 30 elever samtidigt och de går och rycker, så frågar 

de efter en tunn bok och då känner man [ett] extremt misslyckande efter [att] de har 

gått härifrån (.) och likadant när de [eleverna] ska ha den här valfria boken, att 

lärarna [bara] låter dem skriva en recension eller någonting. [Det hade varit bättre] 

[…] att läraren hade samarbetat med oss. Både i den här processen att välja böcker 

[…] och sen då faktiskt [att] samtala om boken. 

 

Fredrika ger uttryck för en föreställning om att det ligger på skolbibliotekarien att 

marknadsföra samarbetets pedagogiska vinster genom att bedriva ”uppsökande 

verksamhet”. Denna förväntning vänder hon sig emot: ”Man kan ju inte springa runt 

hela tiden och ’hallå, hallå vad gör ni nu?’ och sådant”. Erika ger uttryck för en liknande 

åsikt:  

 

Erika: Jag kanske själv har del i det, att jag inte klivit fram och sagt ”Hallå! 

Lyssna på mig!”. [Det] har jag kanske inte gjort tillräckligt intensivt… Har visst 

gjort det! [slår i bordet] I perform the school library every day liksom!  

 

Erika tror dock inte att det enbart är okunskap som är orsaken till ett trögt samarbete. 

Enligt henne är många lärare ”solospelare” som ”vill planera själva”. Fredrika tror att 

motviljan snarare bottnar i att svensklärare känner det ”som ett misslyckande att släppa 
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in någon annan i klassrummet”. Svensklärare Johanna är däremot mer inne på Erikas 

linje:  

 

Johanna: Man [vissa lärare] är rädd för [att] släppa in någon annan i klassrummet 

som ska ta över. Alltså att man ska vara störst, bäst och vackrast själv. Och det 

tycker jag ärfelför de ser inte vinsten i det [samarbetet]. Och jag tycker det är en 

stor vinst att ha samarbetet, jag tycker det är trevligt, jag tycker det blir omväxling 

för eleverna. 

 

Ibland känner Erika att lärare missuppfattar hennes avsikter: att lärare tror att hon 

försöker ta över deras arbete. Erika besväras av detta, och för att undvika dålig stämning 

försöker hon tydligt visa att hon inte menar att inkräkta på lärarnas revir:  

 

Erika: Jag försöker säga med ord och hela tiden visa [att det] är lärarens kurs, det 

är lärarens ansvar att eleverna tar sig igenom [slår i bordet] till sitt mål och jag 

liksom följer det. Jag har jättegärna idéer och förslag och så men jag följer läraren. 

Jag vill intebestämma över läraren.   

 

Svensklärare Hannas uppfattningar ger ett annat perspektiv. Också hon känner att 

hennes pedagogiska kompetens inte får det erkännande som det förtjänar i samarbetet 

med skolbiblioteket. Hanna känner ”ett tryck från skolan” att samarbeta, samt att 

”universitetet efterlyser det här i väldigt hög utsträckning och omfattning”, men enligt 

Hanna är det många med henne som anser att skolbibliotekarien ”lägger sig i sådant 

som hon faktiskt inte begriper sig på”. Hanna anser att det är mycket viktigt att 

svensklärarna, i egenskap av myndighetsutövare, inte känner sig tvingade att involvera 

skolbiblioteket om de inte anser det pedagogisk gynnsamt: ”Det är där den pedagogiska 

fingertoppskänslan kommer in i bilden [och då] tycker jag att det är jag som ska 

bestämma den biten”. Att skolbibliotekarien saknar ”den pedagogiska 

fingertoppskänslan” gör att samarbetet, enligt Hanna, ”kan bli oerhört tungrott”. 

Skolbibliotekarie Fredrika uttrycker problem med att den undervisningsintegrerade 

verksamheten blir på bekostnad av övrig biblioteksverksamhet. Fredrika ägnar så 

mycket tid i klassrummet att hon inte längre har tid att köpa in nya böcker eller att läsa 

in sig på den senaste ungdomslitteraturen: 

 

Fredrika: Och då får man ju börja ifrågasätta. Jaha, men hallå! Det är ju en 

jättestor del av vårt arbete! […] Ja, det vet man ju inte hur det blir, just det här att 
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bibliotekarien ska vara en pedagogisk funktion i klassrummet. Vad händer då med 

liksom det fysiska biblioteket? 

 

5.2.3 Elevers lärande 
 
5.2.3.1 Samarbetet som främjande elevers lärande (3A) 
Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att samarbete på ett eller annat sätt främjar 

elevers lärande. Ett exempel på detta – som Hanna, Erika och Johanna tar upp – är att 

eleverna får mer hjälp i klassrummet. Johanna beskriver den aspekten som ”den största 

pedagogiska vinsten” med samarbetet.  

När skolbibliotekarien blir en kontinuerlig del av undervisningen tar elevernai 

större utsträckning del av skolbibliotekariens pedagogiska resurser, menar flera av 

intervjupersonerna. Svensklärare Anna berättar att det mellan eleverna och 

skolbibliotekarien under ett avsnitt om informationssökning ”blev så avslappnat för då 

kände de ju henne” och att eleverna på eget initiativ sökte upp skolbibliotekarien med 

frågor om exempelvis referenshantering eller lämpliga källor. För svensklärare Johannas 

elever är det ”helt klart vem hon [skolbibliotekarien] är nu och att man [vi] utnyttjar 

varandra”. Johanna berättar vidare om positiva lärandeaspekter av ett kontinuerligt 

samarbete med ett exempel på hur eleverna reagerade senast skolbibliotekarien höll i en 

examination: 

 

Johanna: De [eleverna] har växt in och vant sig vid Fredrika nu för de… Annars 

brukar det vara att de vänder blicken mot mig [som för att fråga] ”gjorde jag något 

bra nu?”. Men så var det inte [denna gången], utan det var hon som hade kontakten 

och relationen.  

 

Fredrika beskriver den regelbundna kontakten med eleverna som mycket viktig för att 

hon ska kunna nå fram, en syn som hon upplever att flera utav svensklärarna på hennes 

skola delar:   

 

Fredrika: Många gånger håller jag någon presentation i början för att eleverna 

[ska känna] ”Ja, nu är Fredrika här, bibliotekarien, och hon ska vara med” just [för] 

att det inte ska bli ”Men vad gör hon här?” Likadant ska jag ha ett samarbete med 

en svensklärare närmare jul. Hon sa också det här ”Du får inte komma in som ’den 

här roliga’. Innan du ska hålla boksamtal måste du vara inne i gruppen för att de 

[eleverna] ska känna att du hör till.” 
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Johanna är den av studiens svensklärare som samarbetar mest med biblioteket. För 

elevrelationens skull hade hon emellertid önskat att skolbibliotekarierna ännu oftare var 

med i klassrummet: ”Då blir det lättare för dem att få en sådan kontakt, snacka-skit-

kontakt, som vi har med dem.” 

Flera framhåller att skolbibliotekets medverkan i undervisningen bidrar med nya 

kunskaper och perspektiv. Skolbibliotekarie Fredrika säger att allt fler har ”insett att vi 

är en väldigt bra resurs och vill släppa in oss i klassrummet”. Skolbibliotekarie Erika 

betonar särskilt vissa ämnesområden där hon tror att hon kan bidra:  

 

Erika: Det som inspirerar mig är ju att […] få eleverna att tycka det är spännande 

att jobba med ett vetenskapligt förhållningssätt och även avancera till svårare texter 

[…] Där tror jag att jag kan bidra mycket. […] Jag har försökt att driva det här i 

svenskgruppen, men det kändes som att… (.) Det kändes så tungt för dem. Med 

vetenskaplighet. Men ”släpp då in mig!” (.)så kan vi kanske tillsammans arbeta till 

någonting väldigt bra. 

 

Svensklärare Johanna tar ofta hjälp av skolbiblioteket gällande media- och 

informationskunnighet, som hon anser att de kan bättre:  

 

Johanna: Och det är ju samma med det här [med] bildhantering. Vilka bilder får vi 

använda och inte använda? Det är med någonting där jag brukar bjuda in dem 

[skolbibliotekarierna] till att ta en genomgång med det. För ibland sitter jag där… 

jag vet ju själv, jag kan bara skicka in en bild och sen använder jag den utan [att] 

faktiskt [ha] kollat igenom hela. […] Och där tycker jag med [att] det är jättebra. 

För där… de [skolbibliotekarierna] kan det. 

 

Både svensklärare och skolbibliotekarier tar upp skolbibliotekets läsfrämjande insatser 

som positivt för elevers lärande. Om elevernas läsförståelse brister ”så faller de ju i alla 

ämnen”, säger Johanna. Skolbibliotekarie Erika anser att ”om skolan ska kunna verka 

utjämnande så måste vi se till att alla läser”. Eftersom allt färre elever läser på fritiden, 

behöver läsandet schemaläggas, fortsätter hon. Också skolbibliotekarie Fredrika 

understryker läsandets betydelse för lärandet och ”tror att det hade varit bra för elevers 

lärande om fler lärare hade använt sig av just boksamtal”. Fredrika har en mycket 

positiv uppfattning om den lärandesituation som boksamtalen skapar och påpekar även 

att ”eleverna är väldigt positiva till att de får sitta tillsammans och prata om böcker”: 
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Fredrika: Då känner jag att man verkligen gör skillnad, när de får sitta i de här 

grupperna och prata om litteratur och de blir sedda och de måste ha läst. De kan 

liksom inte komma undan.  

 

Johanna framhäver också att det är pedagogiskt gynnsamt att skolbibliotekarierna håller 

i litteraturundervisningen eftersom eleverna uppfattar dem som en auktoritet på 

området: 

 

Johanna: Ja, kanske [kan de] inte [ämnet] ännu bättre [än vad jag kan], men det 

känns som, eftersom det är litteraturhistoria när man pratar… […] För jag kan 

tänka mig då att eleverna ”Ja, men de är bibliotekarier, detär något som de är bra 

på!”. Och då tycker jag att det är bra att vi lyfter in dem så att de kan komma och 

ha undervisning om epokerna.  

 

Svensklärarna Anna och Johanna beskriver samarbetet som omväxlande för eleverna. 

Anna säger att ”framför allt det här med att [hon kan] vara en samtalsbibliotekarie är ju 

jättetrevligt, att de får lyssna på någon annan” och Johanna återkommer till 

omväxlingens positiva lärandeeffekter flera gånger under intervjun: 

 

Johanna:[Vissa lärare säger] ”Det kan jag själv!” Nej men det spelar ingen roll 

utan omväxling förnöjer ändå! Oj, lyssna på någon ny så blir du mer uppmärksam. 

Det vet jag ju… jag är ju sån.Är det någon ny person så ”oj, vad kommer nu 

hända?”. Du är mer nyfiken och du blir mer observant då.   

 

Vidare berättar Johanna att hennes elever tycker att ”det är rätt trevligt också. Att man 

bjuder in” eftersom ”de tröttnar ju” på henne.  

 

5.2.3.2 Samarbetet som motverkande elevers lärande (3B) 
Svensklärare Hanna är den enda av studiens deltagare som är explicit kritiskt till 

samarbetets påverkan på elevers lärande. Hon tar gärna hjälp av skolbibliotekarien med 

idéer om ämnesinnehåll, men anser att det ”ur ett rent pedagogiskt perspektiv” är bättre 

när hon själv presenterar innehållet. Enligt Hanna saknar skolbibliotekarien den 

pedagogiska kompetens som krävs för en förtjänstfull lärandesituation, både gällande 

mottagaranpassning av ämnesinnehåll och förmågan att hantera elevgrupper: ”En 

pedagog är en pedagog och den biten har hon inte”, säger Hanna.  
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Ett problem som Hanna återkommer till är att skolbibliotekarien har en orealistiskt 

hög ambitionsnivå. ”Hon har oerhört högtflygande planer och är väldigt idealistiskt”, 

säger Hanna, och syftar både på lärandeinnehåll och elevers uppförande:  

 

Hanna: För en lärare är ju... Vi får ju stå ut med eleverna. Vi har dem i tre år ju så 

att [om någonting inte fungerar], då får vi ju tänka ut något annat till nästa gång. 

Men då skulle det [enligt skolbibliotekarien] handla om att ”Nej, men de uppförde 

sig inte som de skulle [eller] nej, men de hade inte gjort det de skulle”, och så 

vidare. Och det kan jag känna ”Hmm... Welcome to my world!” 

 

Det är främst skolbibliotekariens bristande förmåga att hantera elevgrupper som gör att 

Hanna i flera situationer undviker att samarbeta: 

 

Hanna: Hon [är] ju… helt fantastisk men kanske inte är speciellt duktig i att 

hantera elever och […] den dynamik som det innebär i klassrummet. Hon har en 

tendens att reta upp dem lite. Och det vållar… har vållat lite problem. […] Till 

exempel, hon håller någonting […] och jag märker att […] eleverna blir ju 

jättekonstiga! De blir uppstudsiga och de blir konstiga! 

 

Hanna fortsätter:  

 

Hanna: Det tog liksom en vecka för dem [eleverna] att återhämta sig efter det 

[lektionen med skolbibliotekarien]. För de var liksom ”åh, hon behandlade oss som 

vi vore dumma i huvudet!”, sa de. Och [jag ville säga till dem:] ”hysch!”. Den 

relationen vill man ju inte [att] de ska ha!  

Intervjuare: Nej. 

Hanna: När man vet vilket högkvalitativt bibliotek och vilken organisation kring 

detta det är. Vi är så bortskämda här så vi fattar inte (.) hur bra det är. Men just den 

biten är ju (.) svår. Hur fan kan man komma till rätta med det? ”Alltså, sorry! Håll 

dig undan eleverna!” Kan man ju inte säga!  

 

Vissa samarbetsprojekt som skolbibliotekarie initierat går dessutom ut över annat som 

eleverna behöver jobba med för att klara av kursmålen, menar Hanna: 

 

Hanna: Det är ju tanken att man ska ha ett sökarprojekt i årskurs 1 […] 

Problematiken är att det finns ganska lite underlag för det om man ser till 
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kunskapskraven i svenska 1. Att genomföra sökkursen. Att lägga så mycket tid på 

det.  

 

5.3 Analys 
Av resultatet framgår skillnader i uppfattningar mellan såväl yrkesgrupperna som 

mellan arbetsplatserna. Skolbibliotekarierna är (av naturliga skäl) bättre insatta i 

styrdokumenten som rör skolbibliotekets pedagogiska verksamhet, de har högre tilltro 

till samarbetets pedagogiska potential och de uttrycker fler negativa uppfattningar om 

den nuvarande samarbetssituationen än vad svensklärarna gör. Den mest signifikanta 

skillnaden gäller emellertid svensklärarnas uppfattningar. Här utmärker sig Johanna, 

som jobbar på skolan som har fått DIK:s utmärkelse, med en betydligt mer allsidig och 

positiv bild av samarbetets pedagogiska vinster.  

Skolbibliotekariernas uppfattningar liknar varandra på flera sätt. Både Erika och 

Fredrika ger uttryck för att vara väl införstådda med rådande skolpolitiska direktiv för 

skolbibliotekets pedagogiska arbete, och deras bild av hur de önskar arbeta stämmer väl 

överens med dessa riktlinjer. De har också liknande erfarenheter av att lärare saknar 

kunskap om eller nonchalerar samarbetets pedagogiska möjligheter. Båda betonar även 

att det är skolledningens ansvar att se till att skolbibliotekariernas pedagogiska 

kompetens tillvaratas.  

Gällande deras nuvarande arbetssituation skiljer sig skolbibliotekariernas 

uppfattningar åt. Fredrika jobbar på skolan som har fått DIK:s utmärkelse, och upplever 

både skolledning och svensklärare som väl insatta i skolbibliotekets pedagogiska 

uppdrag. Fredrika resonerar även att skolans implementering av kollegialt lärande, har 

underlättat skolbibliotekets pedagogiska verksamhet. Erika däremot, känner att hon från 

skolledning saknar engagemang för skolbibliotekets pedagogiska verksamhet. Hon 

tillskriver skolbiblioteket en stor pedagogisk potential och menar att det är alla elevers 

rätt att ta del av detta. I dagsläget känner Erika dock att hon driver kampen för likvärdig 

undervisning i motvind, eftersom att många lärare drar sig för att bjuda in henne.  

Svensklärare Johanna jobbar på skolan som fått DIK:s utmärkelse, och hennes bild 

av samarbetets pedagogiska potential överensstämmer till stor del med 

skolbibliotekariernas. Johannas uppfattningar skiljer sig däremot från studiens övriga 

svensklärare, vilka jobbar på skolan som inte fått DIK:s utmärkelse.  

Tydligast är skillnaderna mellan Johanna och Hanna, som är den enda av 

svensklärarna som inte uttrycker odelat positiva uppfattningar om samarbetet. Hanna 

adresserar flera problem med att involvera skolbibliotekarien i undervisningen, men 
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betonar särskilt skolbibliotekariens bristande förmåga att nå fram till eleverna. På grund 

av detta anser Hanna att det vore bättre att skolbibliotekarien inte undervisade alls. 

Däremot ser Hanna gärna att skolbiblioteket utökade den läsfrämjande 

biblioteksverksamheten (vilket Hanna anser har stor betydelse för elevers lärande) 

ochfortbildade svensklärarna i medie- och informationshantering. Även Johanna 

erkänner att skolbibliotekarien saknar den relation med eleverna som hon själv har, 

vilket utgör ett hinder för skolbibliotekarien iundervisningssituationen. Men istället för 

att, som Hanna, föreslå att skolbibliotekarien därför borde ”hålla sig undan” eleverna, 

tycker Johanna att skolbibliotekarie borde komma in ännu oftare så att elever och 

skolbibliotekarie lär känna varandra.  

Anna ger inte uttryck för några direkt negativa uppfattningar av samarbetet på det 

sätt Hanna gör, men hon visar en omedvetenhet om direktiven för skolbibliotekets 

pedagogiska verksamhet. När Anna uttrycker sig om skolbibliotekets pedagogiska roll, 

talar hon uteslutande om skolbibliotekariens läsfrämjande uppdrag. Hon ger inte heller 

några exempel på kompetensområden som skolbibliotekarien har, men som hon själv 

saknar, vilket både Johanna och Hanna gör. De fördelar med samarbetet som Anna 

framhäver handlar företrädesvis om att det blir fler vuxna i klassrummet och inte att 

eleverna får tillgång till skolbibliotekariens pedagogiska kompetens. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det råder en diskrepans mellan de 

undersökta skolorna.På skolan som inte har fått DIK:s utmärkelse saknas förankring av 

aktuella skolpolitiska direktiv för skolbibliotekets pedagogiska verksamhet, tillika en 

plan för verkställande av direktiven. Hos skolan som fått DIK:s utmärkelse har 

direktiven fått fäste på ett helt annat sätt. Här uppmuntraroch organiserar skolledningen 

skolbibliotekets undervisningsintegrerade verksamhet, och lärare är införstådda med 

och mycket positiva till samarbetets pedagogiska vinster. 

 
6 Avslutande diskussion 
Denna studies kartläggning av hur tre svensklärare och två skolbibliotekarier uppfattar 

sitt pedagogiska samarbete ger en indikation på åsiktsklimatet i andra svenska 

kommunala gymnasieskolor. Studien bekräftar den bild som framgått av tidigare 

forskning; Att lärare saknar kunskap och intresse för skolbibliotekets pedagogiska 

uppdrag utgör ett stort hinder för skolbibliotekets pedagogiska verksamhet. Av studien 

framgår att vissa lärare tycker att skolbibliotekarier saknar den pedagogiska kompetens 

som fodras för att verka i klassrummet, men detta är inte en åsiktsfråga. För att införliva 

rådande styrdokument måste lärare och skolbibliotekarier samarbeta.  
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Ansvaret för att ett tillfredsställande samarbete upprättas ligger på rektor och 

huvudman. För att möjliggöra detta måste skolledning först och främst informera och 

engagera lärare i verkställandet av aktuella direktiv. Som studiens skolbibliotekarier 

påpekar krävs mycket god planering för att alla elever ska kunna ta del av biblioteket i 

klassrummet. Styrdokumenten ger stora möjligheter att anpassa planernas utformning 

efter varje enskild skola och här bör både lärares och skolbibliotekariers synpunkter 

hörsammas. Kontinuitet, god planering och bekräftande av varandras kompetenser är 

enligt denna studies deltagare viktiga faktorer i ett gott samarbete. Som svensklärare 

Hanna framhåller måste också samarbetets tidsåtgångöverensstämma med 

svenskkursernas utformning. Skolbibliotekarien bör även få det stöd som krävs för att 

hen på ett förtjänstfullt sätt ska kunna verka som pedagogisk ledare i klassrummet.  

I studien uppenbaras vissa uppfattningar som särskilt funktionsdugliga gällande 

upprättandet av ett välfungerande samarbete. Svensklärare Johanna bjuder ofta in 

biblioteket och ser samarbetet som avlastande, omväxlande, utvecklande och roligt. Att 

arbeta för att få fler att uppfatta samarbetet på liknade sätt borde rimligtvis innebära 

förbättrade förutsättningar för skolbibliotekets undervisningsintegrerade verksamhet.  

Skolbibliotekarie Fredrika, som arbetar på skolan som fått DIK:s utmärkelse, 

artikulerar dock ett beaktansvärt problem. På skolor där alla elever får ta del av 

skolbibliotekens undervisningsintegrerade verksamhet har skolbibliotekarierna inte tid 

för bibliotekslagens krav om att verka kulturfrämjande. Utifrån Fredrikas beskrivning 

finns bara två lösningar på det problemet: Antingen får skolbiblioteket utöka sin 

personalstyrka, eller får skolbiblioteken avsäga sig det kulturfrämjande uppdraget. 

Ingen av dessa lösningar är dock optimala: den ena av ekonomiska skäl, och den andra 

av ideologiska.   

De uppfattningar som framkommit i studien visar att samarbetet med 

skolbiblioteket är ett känsligt ämne. Som jag ser det speglar frågan friktionsmomenten i 

dagens skolutveckling. Från att var och en skötte sig och sitt, förväntas skolpersonal i 

allt högre utsträckning arbeta utefter gemensamma planer, sambedöma kurser och ge 

feedback på varandras undervisningspraktik. Trots slagord som ”likvärdig skola” och 

”kollegialt lärande” misslyckas skolledning förankra gällande direktiv. Skolbibliotekets 

pedagogiska uppdrag borde uppfattas som ett välkommet resurstillskott, men istället 

betraktas det som ytterligare ett möte att boka in, ytterligare en kompromiss och 

ytterligare ett kugghjul i ett redan trögrörligt maskineri. Här har landets skolledningar 

stora utmaningar framför sig.  
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