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Abstract 
English title: School Library and Afterschool Recreational Center – school librarians 

view on collaboration between the School Library and the Afterschool Recreational 

Center. 

 

The purpose of this study is to look into what qualifications required necessary to a 

collaboration between the school library and the afterschool recreational center. The 

research questions are: 1) What is the position regarding school librarians to 

collaboration between the school library and the afterschool recreational center? 2) 

What qualifications are required of school librarians, according to themselves, in order 

to collaborate with recreational teachers? 3) How can school librarians view on 

collaboration and need of competence relate to the Afterscool Recreational Center with 

the support of the TLC- model? The method used is qualitative research interviews with 

six school librarians. The interviews took place at their place of work. The theoretical 

framework for the study have been Montiell-Overalls Theory on collaboration between 

school librarians and teachers, TLC.  

 

The outcome of the interviews shows that in collaboration and competences, as 

requested in research issues, is of importance of how the principal and school 

management organizes the work at the schools and it plays a major role in the ability to 

collaborate. It also shows that school librarians are positive of collaboration but the 

school's organization is one reason why it is difficult to find time to collaborate. The 

outcome also shows that the activities of the school library are important for 

collaboration. Connections between the School Library and the Afterschool 

Recreational Center lies in the difference and the similarities between them. The 

qualifications school librarians believe they have can also be used during recreational 

time. Their functions in their pedagogical work are meant to operate enriching for the 

students’ progress growth.  Further research within the area is to look into what 

priorities the school management think is the school libraries assignment towards the 

after school recreational center and what result the students will get with that 

pedagogical method that TLC is.  

 

Nyckelord 
Collaboration, competece, coordination, School Library, Afterschool Recreational 

Center, TLC 

Samarbete, kompetens, samordning, skolbibliotek, fritidshem, TLC 
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1 Inledning 
Att pedagogisk utbildad personal som kan samarbeta, finns i skolans verksamheter är en 

bra förutsättning för elevers utveckling. I utbildningsmålen som är uppställda av 

Regering och Riksdag i Skollagen, ges kommunerna ansvaret för att det finns skola, 

skolbarnsomsorg (fritidshem) och att eleverna har tillgång till ett skolbibliotek 

(Skollagen 2010:800 kap. 2, 36§). Skolinspektionen granskar den pedagogiska 

verksamheten i skola och fritidshem samt den kvalitet som bedrivs där och 

granskningen ska leda till utveckling av verksamheten som bedrivs (Skolinspektionen 

2015. Uppdrag) och det är rektors och skolledningens ansvar att leda och utveckla 

skolverksamheterna. Utbildningssektorn har alltid påverkats av de politiska strömningar 

och de olika samhällsförändringar som sker och förändras beroende på i vilken tid vi 

lever. Skolbibliotek, fritidshemsverksamhet och lärarledd undervisning är idag tre 

verksamheter som tillsammans utgör de viktiga pedagogiska aspekterna av skolan, och 

de ska arbeta tillsammans för att ge eleverna möjligheter att nå sina mål.   

 

De tre verksamheterna är samlade under samma tak där fritidshemmet, som anses ha sitt 

ursprung i arbetsstugor för fattiga barn (Olsson, 1999, s. 57), och skolbiblioteket, som 

har sina rötter inom folkbildningen (Hansson, 1998, s. 58), ska kopplas ihop och arbeta 

tillsammans för elevers lärande och utveckling (Sverige. Skolverket, 2011, s. 5). 

Undersökningen belyser skolbibliotekariens syn på samarbete mellan skolbiblioteket 

och fritidshemmet och vilka kompetenser som skolbibliotekarien har för att kunna 

samarbeta med fritidslärare samt om det kan vara så att Montiell-Overalls teori TLC 

Teacher and Librarian Collaboration kan fungera för att förstå samarbets- och 

kompetensbehovet mellan skolbibliotekarie och fritidslärare  (Montiel-Overall 2005). 

 

1.1 Bakgrund  

Historiskt är bibliotek och utbildning en fråga som har påverkats och fortfarande 

påverkas av de politiska strömningar och samhällsförändringar som sker (Limberg & 

Lundh 2013). Därför, för att förstå upplägget i uppsatsen, förklaras en del av skolans, 

skolbibliotekets och fritidshemmets ursprung och historia i stora drag. 

 

Allmän skolplikt infördes 1842 i Sverige men redan innan dess var det allmän 

kyrkoplikt där prästerna stod för läsundervisningen (Hansson, 1998, s. 49) av katekesen 

och husförhören var den tidens prov. Under århundraden blev allmän kyrkoplikt allmän 

folkskola och senare på 1960-talet grundskola (Richardson, 2010, s. 115). Lärarna var 

från början universitetsutbildade präster med uppdrag att lära alla att läsa sin katekes 

men det ändrades senare till att lärare utbildades på universitet och tog över 

undervisningen. Staten var huvudman för skolan fram till att den kommunaliserades år 

1991 (Richardsson, 2010, s. 168; Skolinspektionen 2015. Historik). Diskussioner om 

samverkan mellan fritidshem och skola i mitten av 1970-talet öppnade upp för en 

högskoleutbildning för fritidspedagoger (Richardsson, 2010, s. 208) som idag är en 

universitetsutbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem. Lärare för 

olika skolformer utbildas också på lärosätena och vissa kurser läser man tillsammans 
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med fritidslärare. Bibliotekarier utbildas inom Biblioteks- och informationsvetenskap på 

universitet och högskolor i Sverige. 

 

Rektorn har … ”ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna 

får tillgång till handledning, läromedel av god kvalité och annat stöd för att själva kunna 

söka och utveckla kunskaper t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.” (Sverige. 

Skolverket, 2011, kap. 2, s. 18). Skolledningen är även viktig i den aspekten att få 

personalen att samverka och samarbeta ämnesöverskridande för att eleverna ska ges 

möjligheter att utvecklas och nå sina mål (Sverige. Skolverket, 2011, kap. 2, s. 19) men 

det är Skolinspektionen som ser till att kommuner, landsting eller enskilda huvudmän 

följer skol- och bibliotekslagen som säger att; ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek” (Bibliotekslagen 2010:800 kap. 2, 10§). Limberg och Lundh (2013) 

menar att definitionerna på vad ett skolbibliotek är tolkas beroende på vilken 

organisation eller myndighet det är som beskriver skolbibliotekets verksamhet (Limberg 

& Lundh, 2013, s. 28).  

 

Det som idag är dagens fritidshem anses startat redan på 1800-talet som arbetsstugor för 

små barn så att de inte skulle driva omkring på gatorna (Torstenson-Ed & Johansson, 

2000, s. 30). På 1930-talet ändrades inriktningen på arbetsstugorna, från att man där 

skulle lära sig ett hantverk, till läxläsning och rekreation på eftermiddagshem för 

skolbarn (Olsson, 1999, s. 43) till att på 1960-talet bli fritidshem där man inriktade sig 

mer mot rekreation (Johansson, 1986, s. ). Fritidshemmet och förskolan hade samma 

huvudman, Socialstyrelsen, och föräldrar erbjöds integrerad verksamhet, ofta i 

förskolans lokaler. Den pedagogiska tanken utvecklades under 1990-talet (Rohlin, 2001, 

s. 147) men den sociala omsorgstanken finns fortfarande kvar och är tillsammans med 

det kognitiva lärandet det som gör att fritidshemmet kan ägna sig åt en icke formell 

verksamhet (Pihlgren, 2013, s. 37). Det kognitiva lärandet utgår från Jean Piagets teori 

om hur barnets inre drivkraft styr vad vi lär oss i samspel med varandra, vad vi redan 

kan och har motivation till att lära oss av varandra och vår omvärld. Genom att barn 

tillåts att vara rörliga och göra egna erfarenheter utvecklas de tankemässigt och fysiskt 

(Säljö, 2010, s. 61).  

 

Skolan, fritidshemmet och skolbiblioteket ska idag förhålla sig till Läroplanen Lgr 11, 

med dess kapitel och kursplaner (Sverige. Skolverket 2011). Om de tre verksamheterna 

arbetar tillsammans för att stödja elevers lärande kan de hjälpa eleverna att utveckla sina 

förmågor och färdigheter att lära. Det kan också ge förutsättningar för eleven att, ur ett 

bildningsperspektiv och ”det livslånga lärandet” (Pihlgren, 2013, s. 125), uppskatta och 

tycka att det är roligt och intressant att lära och bilda sig. Att det är igenom elevens egna 

drivkraft som lärandet sker (Pihlgren, 2013, s. 38 - 39).  

 

Elevernas kunskaper i skolan mäts med prov och betyg och det teoretiska lärandet är i 

fokus medan skolbiblioteket och fritidshemmet ska fungera som en pedagogisk resurs 

för att komplettera skolan. Måluppfyllelsen som är uttalad med betyg i skolan (Sverige. 

Skolverket 2011) finns inte inom skolbibliotekets eller i fritidshemmets verksamheter. I 
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skolbiblioteket trycks på vikten av läslust och läsglädje medan det i fritidshemmet är 

elevens utveckling, med stöd av leken som är grundläggande, liksom det informella och 

situationsstyrda lärandet som bygger på elevernas nyfikenhet och lust att lära (Sverige. 

Skolverket, 2011, kap. 4). 

 

Idag är fritidshemmet en frivillig verksamhet som riktar sig till de barn vars 

vårdnadshavare arbetar eller studerar och fritidslärarens uppdrag kan ses som två delar 

som inbegriper både omsorg och lärande, ”där lärande avser både socialt och kognitivt  

lärande”, och är ett komplement till skolans undervisning (Pihlgren, 2013, s. 13). 

Undervisningen i fritidshemmet är situationstyrd och praktiknära, det vill säga att 

undervisning sker när ett behov hos eleven uppstår, och grupporienterat (Sverige. 

Skolverket, 2011, kap. 4). När eleverna efter avslutad undervisningstid i skolan befinner 

sig på fritidshemmet får de i större utsträckning välja aktiviteter efter eget intresse och 

förutsättningar. Då kan skolbiblioteket och skolbibliotekarien vara en resurs för dem.  

Det situationsstyrda lärandet som kan hjälpa eleverna att finna ett intresse eller öka ett 

redan befintligt sådant uppstår i stunden när ett problem behöver lösas. Här kan 

fritidslärarna undervisa i de praktiska verksamheterna som bild, idrott och skapande 

som ett komplement till skolans undervisning för ett fördjupade och omväxlande 

arbetssätt. Men även samarbete, problemlösning och rekreation (Sverige. Skolverket, 

2011, kap 4) är metoder som används i fritidshemmets verksamhet.  

 

Sockenbiblioteken eller folkbiblioteken kom till när folkskolestadgan infördes 1842. 

Det rekommenderades då att bibliotek skulle inrättas för att elevernas kunskaper skulle 

hålla i sig och uppmuntra till läsning även efter avslutad skolgång. (Limberg & Lundh, 

2013, s. 6). Sockenbiblioteket, också kallat folkbiblioteket, som folkskolläraren hade 

hand om delades i två i och med Valfrid Palmgrens biblioteksutredning 1911 och 

skolbiblioteken blev då en del av det svenska biblioteksväsendet. Hennes vision om en 

enda stor svensk biblioteksorganisation låg i tiden då det var många olika typer av 

bibliotek med olika uppgifter som hon tyckte behövdes organiseras om på ett annat sätt 

(Limberg & Lundh, 2013, s. 6). I mitten av 1900-talet blev de pedagogiska tankarna och 

idealen ett riktmärke för stora förändringar inom utbildningssektorn och skolbiblioteket 

blev ett viktigt argument för läsutveckling och att fostra självständiga individer 

(Limberg & Lundh, 2013, s. 13).  

 

Skolbibliotekets verksamhet har, enligt Louise Limberg och Anna Hampsson Lund i 

forskningsantologin Skolbibliotekets roller i förändrade landskap, två inriktningar. Att 

ge lässtimulans till läsning och språkutveckling och att vara ett komplement till 

undervisningen med handledning i användning och sökning av information (Limberg & 

Lundh, 2013, s. 15). Skolbiblioteket är enligt Skolverket mer än bara böcker. Det ger 

även eleverna möjligheter till att ”utveckla sin förståelse av ämnen och teman utifrån 

egna problemställningar och frågor” (Pålsson 2014).  Samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarier kan bidra till att elever får bättre förutsättningar att lära sig när olika 

yrkeskompetenser samarbetar.  
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I skolbiblioteket kan eleven välja vilken litteratur man vill läsa. Det fria valet för eleven 

gör att båda verksamheterna, skolbiblioteket och fritidshemmet, kan anses vara 

situationsstyrda och bygga på elevens nyfikenhet och lust att lära. Yrkesrollen hos de 

båda yrkesgrupperna, skolbibliotekarierna och fritidslärarna, innebär att de behöver vara 

lyhörda och positiva inför elevens önskemål men också öppna för och drivande för ett 

samarbete dem emellan (Eliasson & Högberg, 2009, s. 50). Skolbibliotekets 

kompletterande uppdrag till skolan kan innebära att hjälpa eleverna med 

problembaserade skoluppgifter eller hitta och visa till exempel var en efterfrågad bok 

finns medan fritidshemmets kompletterande uppdrag kan bestå i att använda 

matematiska begrepp i vardagen till exempel när man spelar spel eller bakar och ska 

fungera som avkoppling från skolan i en friare miljö (Pihlgren, 2015, s. 60 - 61). 

Elevens arbete i skolan, med till exempel språk och kommunikation, inkluderar ofta 

läsning, ordförståelse och skrivning och kompletteras ibland med praktiska övningar 

som till exempel teater eller bild, ibland med fritidsläraren som den kompletterande 

sammanhållande personalen. Det är bland annat i de ämnesöverskridande 

verksamheterna som skolbiblioteket och fritidshemmet kan komplettera skolan och vara 

behjälplig för elevernas utveckling. Det kan vara yrkeskompetenserna hos den 

pedagogiska personalen som ger eleverna förutsättningarna för detta (McKinsey & co, 

2007, s. 31). 

 

Kompetenserna att kunna läsa, skriva och räkna ses som några av de viktigaste för att 

kunna tillgodogöra sig det livslånga lärandet (Skolverket, 2000, s. 9). Limberg & Lundh 

(2009) skriver om kompetenser och menar att det är resultatet av lärande, att individen 

har adekvat utbildning för sina arbetsuppgifter och en förmåga att handskas med sin 

kunskap. (Lindberg & Lundh, 2009, s. 38). Det formella utbildningssystemet är alla 

former av utbildning ”från barnomsorg till grundskola, gymnasieskola, högskola och 

vuxenutbildning” (Skolverket, 2000, s.19). Hit kan också skolbiblioteket och 

fritidshemmet räknas in då de är pedagogiska resurser som har till uppgift att 

komplettera skolan. Inom ramen för dessa verksamheter kan eleverna många gånger 

själva välja aktivitet efter sitt eget intresse och då kan det i skolbiblioteket uppstå, i 

situationen, behov av både direkt hjälp med till exempel utlån vid elevernas 

utlåningsdator eller frågor om litteratur.  

 

Skolbiblioteket har alltid varit en kommunal angelägenhet och haft kopplingar till 

folkbiblioteket. Dåliga ekonomiska resurser för skolbiblioteken gjorde att elever och 

lärare hellre använde sig av folkbibliotekens kunskaper om barn- och ungdomslitteratur.  

1974 delades folkbiblioteken och skolbiblioteken och fick olika myndigheter som 

huvudmän. Folkbiblioteket tillhörde från och med nu Kulturrådet och skolbiblioteken 

tillhörde Skolöverstyrelsen (Limberg & Lundh, 2013, s. 14). I och med 

kommunaliseringen, i början av 1990-talet, av undervisningssektorn har grundskolans, 

fritidshemmets och skolbibliotekets verksamheter samma huvudmannaskap men det är 

den statliga myndigheten Skolinspektionen som har det övergripande ansvaret att se till 

så att kommunerna följer lagar och styrdokument (Skollagen 2010:800, kap. 26, 3§).  
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Det livslånga lärandet handlar om att lära under hela livet i olika miljöer. Det formella 

utbildningssystemet skola, fritidshem och skolbibliotek, lägger grunden till det livslånga 

lärandet som individen själv är ansvarig över men goda förutsättningar för att detta kan 

ske, skapas av staten (Skolverket, 2000, s. 11). Rapporten Det livslånga och livsvida 

lärandet Skolverket (2000) försöker identifiera de frågor som kan vara aktuella för att 

skapa ett livslångt lärande för individer i Sverige och pekar på att det är individens egen 

lust och nyfikenhet som leder till utveckling av personen ifråga och det ska vara 

oberoende av när i livet individen befinner sig (Skolverket, 2000, s. 22). Det informella 

lärandet är en del av individens vardag. Arbetsplatsen, skolbiblioteket eller 

fritidshemmet, kan vara ett sådant ställe där andra kunskaper än de teoretiska behövs för 

att utföra arbetet. Förmågor och färdigheter som att självständigt lösa problem eller 

samarbeta i arbetslag kräver andra sätt att utföra arbetsuppgifter och att kombinera både 

de teoretiska kunskaperna, de formella, med de personliga kompetenserna, de 

informella, kan bidra till en god arbetsmiljö (Skolverket, 2000, s. 37). 

 

Relationen mellan skolbibliotek och fritidshem är ett outforskat område. Det finns 

skillnader i funktion och arbetssätt men dessa skillnader är tänkta att fungera berikande 

men för det behövs ett samarbete. Det finns knappast någon forskning om hur detta 

fungerar i praktiken eller om hur fritidslärare och skolbibliotekarier ser på samarbetet. 

Inom B & I så saknas framförallt forskning om hur skolbibliotekarier ser på relationen 

till fritidshemmet. Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna i skolans olika miljöer 

kräver enligt Inge Johansson (2011) ett intresse för att samarbeta, bestämda 

gemensamma mål och ansvarsområden samt en ömsesidig positiv inställning till att ge 

varandra insyn i hur arbetet utförs (Johansson, 2011, s. 96).Till exempel kunde det gälla 

fritidshem och skolbibliotek lika gärna som skola och fritidshem. Montiel-Overalls teori 

TLC, där modellerna A, B, C och D kan vara till hjälp för att beskriva hur ett samarbete,  

under rätt förutsättningar, kan byggas upp (Montiel-Overall 2005). 

 

1.2 Problemformulering 

Eleverna i skolan ska lära sig att samarbeta och om personalen visar eleverna att 

personal-arbetslaget arbetar tillsammans för elevernas bästa och för skolutveckling, 

planerar verksamheter tillsammans och tar ansvar för det så är de ett exempel på goda 

föredömen. (Johansson, 2011, s. 98). ”Barn gör ju inte som vi säger, de gör ju som vi 

gör” är ett gammalt ordspråk som fortfarande håller då de vuxna i skolan ofta är 

förebilder för eleverna.  

 

Kopplingarna mellan skolbiblioteket och fritidshemmet är många. I historiken ovan kan 

vi se att skolbiblioteket och fritidshemmet har ett ursprung som liknar varandra och som 

har vuxit fram under sekler beroende av samhällsutvecklingen. Det finns skillnader i 

funktioner i hur skolbibliotek och fritidshem arbetar pedagogiskt och dessa skillnader är 

tänkta att fungera berikande för eleverna. För att fungera berikande behövs ett 

samarbete för detta. Till exempel att vara en vuxen förebild vid läsning  (Eliasson & 

Högberg, 2009, s. 49). Den nästan obefintliga forskning som finns om skolbibliotek och 

fritidshem och hur detta fungerar i praktiken eller om hur fritidslärare och 
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skolbibliotekarier ser på samarbete, är en brist inom skolutvecklingsområdet. Bland 

annat saknas det kunskap om hur skolbibliotekarier ser på denna relation själva och 

syftet med undersökningen är att belysa detta problem.  

 

Eftersom skolbiblioteket är en central aktör för verksamheterna i skolan och mellan de 

olika yrkesgrupperna kan skolbibliotekarien fungera som en resurs till eleverna på 

fritidstid också. Det livslånga lärandet fortsätter och kan vara ett situationsstyrt lärande 

även i skolbiblioteket efter skoltid. Tidigare forskning har visat att bibliotekets 

pedagogiska roll är komplex och där man också behöver ta hänsyn till skolbibliotekets 

lokaler likväl som skolans hela organisation (Alexandersson, 2007, s. 9 - 10). Samarbete 

mellan skolbibliotek och fritidshem kan handla om skolbibliotekariens och pedagogers 

yrkeskompetenser. Nilsson (2007) beskriver bildning som en del i det livslånga lärandet 

och ett sätt  för lärare och utbildade skolbliotekarie att samarbeta. Samarbetet kan då 

grunda sig i informationsteknik för att ”stödja och utveckla elevernas lärande som en 

del i detta livslånga lärande (Nilsson, 2007, s. 17). Det verkar inte finnas så mycket 

samarbete mellan skolbibliotek och fritidshem ute på skolorna trots att de båda 

verksamheterna ska arbeta för elevernas skolutveckling. Däremot finns det ganska gott 

om forskning på relationen mellan lärare och skolbibliotekarier, skola och skolbibliotek.  

Det finns också så många överensstämmelser mellan skolbibliotek och fritidshem samt 

skolbibliotekarier och fritidslärare, att den relationen är värd ett eget studium, vilket den 

för tillfället saknar.   

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att uppmärksamma hur skolbibliotekarier ser på 

samarbetet mellan  skolbibliotek och fritidshem med ett särskilt fokus på vilka 

kompetenser som de anser att ett sådant samarbete kräver.  

 

• Hur förhåller sig skolbibliotekarien till samarbete mellan skolbiblioteket och 

fritidshemmet? 

 

• Vilka kompetenser krävs av en skolbibliotekarie, enligt dom själva, för att 

samarbeta med fritidslärare? 

 

• Hur kan skolbibliotekariernas syn på samarbete och kompetensbehov i relation 

till fritidshemmet förstås med hjälp av TLC-modellen? 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen riktar sig mot skolbibliotekarier på grundskolor och har inte för avsikt 

att intervjua elever, lärare, rektorer, fritidslärare, eller annan pedagogisk personal i 

fritidshem för att höra vad de tycker. Inte heller avser undersökningen att fråga 

skolbibliotekarier på högstadieskolor eller gymnasieskolor.  

Förskoleklassen eller förskollärare nämns inte heller i undersökningen. 
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1.5 Definitioner och begrepp 

Alla barn som befinner sig i grundskolans verksamheter benämns elever. Därför 

används ordet elev här i undersökningen.   

 

Undervisning bedrivs både på skoltid och fritidshemstid.  

 

Utbildning i fritidshem ”Utbildning i fritidshem ska erbjuds så snart de framkommit att 

eleven har behov av en sådan plats” (Skollagen 2010:800, kap. 14, 4 §) eller ”i den 

omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller 

om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt” (Skollagen 

2010:800, kap. 14, 5 §). 

Fritidslärare eller lärare i fritidshem är den personal som arbetar i fritidshemmet och 

kommer i texten att behandlas så. Detta gäller även fritidspedagoger och övrig personal 

i fritidshemmet. Skollagens 14 § säger att: ”Utöver lärare eller förskollärare som avses i 

13 § får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med 

sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande 

främjas” (Skollagen 2010:800, kap. 2, 14 §).  

Skolbiblioteket är enligt Skolverkets definition:  

 

…en gemensam ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 

lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del av 

skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. 

(Skolinspektionen 2011). 

 

Kompetens är en förmåga att handskas med sin kunskap, kunna överföra sin kunskap 

mellan olika kontexter och sammanhang men även kunna sätta sig in i olika situationer 

och tolka olika dilemman och problem. Kompetens är resultatet av lärande och 

förmågan att hantera sin kunskap i de olika miljöer individen befinner sig i (Säljö 2010; 

Lindberg & Lundh 2009; Illeris 2007).  

 

Samarbete och samverkan har olika betydelser inom skolan och Birgitta Davidsson 

(2000) reder ut begreppen i Om begreppen samarbete, samverkan och integration i 

svenska läroplaner, efter att ha läst in sig på skolan läroplaner från 1960-talet och 

framåt. Tyvärr är denna undersökning gjord år 2000 och därför är inte den aktuella 

läroplanen, Lgr 11, med i undersökningen. Men betydelserna har ändå en förklaring 

som kan användas i sammanhanget. Samarbete är ett begrepp, där aktiviteterna som 

planeras och genomförs, är konkreta - kan mätas (Davidsson, 2000, s. 56). Till exempel 

behöver man bestämma vem som ska ta fram vad, hur man ska göra en viss sak och 

vilket material som ska användas  

 

2 Tidigare forskning 
Det finns väldigt lite forskning som behandlar skolbibliotek och fritidshem och det är ett 

område som är ganska nytt då fritidshemmet ingår med ett eget kapitel i Läroplanen 
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sedan 2016 (Sverige. Skolverket 2011). Den forskning och information om 

skolbibliotek och fritidshem som beskrivs här har därför övervägande fokus på den 

historiska delen av skolans, fritidshemmets och skolbibliotekets historia samt om 

samarbetet mellan skola och skolbibliotek.  Det har varit en utmaning att hitta relevant 

litteratur inom diskursen skolbibliotek-fritidshem då forskning inom området 

skolbibliotek och fritidshem inte verkar vara prioriterat. Valet har då varit att utöka 

omfånget av litteratur inte bara om samarbetet yrkesgrupperna emellan men också om 

skolbibliotekariens yrkeskompetens och yrkesidentitet, samarbetet mellan 

skolbibliotekarier och lärare och hur det påverkar elevers studieresultat. Ihrskogs (2006) 

forskning om elevers och deras kompisars påverkan om var man uppehåller sig och 

varför, togs med för att få en förståelse för att skolbiblioteket kanske också kan 

användas av eleverna på eftermiddagstid.  

 

I Rapporten av McKinsey & co (2007) How the world´s best performing schools come 

out on top, jämför man olika länders skolresultat i OECD- och PISA-undersökningar. 

De drar slutsatsen att skillnaderna mellan skolor med bra och mindre bra resultat beror 

på olika faktorer till exempel om det möjliggörs ett kollegialt lärande. Det är ofta på de 

skolorna där lärare har höga förväntningar på varandra och där möjlighet ges att lära av 

varandra som de bästa resultaten fås. Att pedagogerna gemensamt planerar och 

observerar varandras lektioner samt hjälper varandra att förbättra lektioner menar 

McKinsey & co ger lärare och skolor möjlighet att utvecklas och kan säkerställa en 

varaktig förbättring av elevernas resultat. De menar också att ledningen behöver ge den 

pedagogiska personalen möjlighet att lära av varandra och det är då de bästa resultaten 

fås. Det är när ett gemensamt planeringsarbete sker och i samband med observationer av 

varandras lektioner som möjligheten till utveckling och förändring av elevers resultat 

sker. Att hjälpa varandra med att förbättra lektioner betyder för skolan att ledningen står 

bakom utvecklingsarbetet och att man arbetar tillsammans (McKinsey & co, 2007, s. 

27).   

 

I Louise Limbergs, Olof Sundins och Sanna Taljas (2009) forskning om 

informationskompetenser inom skolan kan man läsa om informationskompetenser som 

har ”fokus på kommunikation i sociala praktiker” och et är ur ett sociokulturellt 

perspektiv informationskompetenser beskrivs (Lindberg & Lundh, 2009, s. 49) och 

kompetenser är något individen förvärvar och skapar i de olika situationer som den 

befinner sig i (Säljö, 2010, s. 125) – ett situerat lärande. Kompetens är enligt Knud 

Illeris (2007) ett begrepp med nära koppling till kvalifikationer. För att klara av ett 

problem i en speciell situation eller i ett visst sammanhang använder man alla sina 

kunskaper, kvalifikationer, för att vara kompetent.  Kompetensbegreppet fokuserar på 

situationen och sammanhanget och hur, bra eller dåligt, man klarar att lösa situationen. 

Kompetensutveckling sker genom att man kan koppla ihop och förstå olika kunskaper 

och erfarenheter som man har skapat sig. Kompetens hänger ihop med lärande och 

Illeris (2007) menar att är det är i samspelet mellan individens inre och yttre, som 

tidigare lärande kan tillgodogöras (Illeris, 2007, s. 44).   
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Ghazaleh Tamdjidi & Martina Falk Hur ser samverkan och samarbete uti skola och 

fritidshem - Utifrån lärare och fritidspedagogers perspektiv (2012) undersöks 

samarbete och samverkan ur ett fritidspedagog och - lärare perspektiv. Författarna drar 

slutsatsen att trots en till stor del gemensam utbildning på universiteten så ser man att de 

olika yrkeskategorierna skiljer sig mycket åt när de kommer ut och ska verka inom sina 

respektive yrken. Detta kan man se beror på de olika avtal som reglerar arbetstid, 

arbetsuppgifter samt bedömning och betygssättning (Tamdjidi & Falk 2012). 

  

I magisteruppsatsen Bibliotek möter fritidshem (2009) av Maria Eliasson och Jennie 

Högberg, beskrivs hur ett samarbete mellan bibliotek och fritidshem kan se ut och visar 

på att med personalens intresse och lust går det att samarbeta. De påvisar också att 

biblioteket är en stor del av ”samhällets offentliga rum” (Eliason & Högberg, 2009, s. 3) 

där det kulturella livet finns att se. Detta menar de är viktigt för att barnen ska få 

kännedom om sin närmiljö (Eliason & Högberg, 2009, s. 3). Här tar författarna även 

upp att det saknas forskning om fritidshemmets roll för barns läsintresse och därför kan 

man inte veta vad det finns för behov och användning av biblioteket. De skriver vidare 

att läsintresse väcks för barnen när vuxna är en läsande förebild, att samtala om böcker 

och att högläsning är faktorer som kan öka lusten till att läsa (Eliason & Högberg, 2009, 

s. 16). Kraven på personalen när de samarbetar handlar om en medveten strategi för att 

låta eleverna befinna sig bland böcker i olika läsmiljöer till exempel korridorer, 

klassrum och fritidsrum under eftermiddagens fritidstid och att skapade miljöer ger 

möjlighet för att eleverna ska vilja läsa. Olika läsfrämjande projekt kan vara det som 

kopplar samman fritidsläraren och bibliotekarien och ger tillfällen till samarbete. 

Eliassson och Högberg vill också visa på att det är viktigt för bibliotekarierna att förstå 

användargruppen och hur den skulle vilja använda sig av biblioteket (Eliason & 

Högberg 2009). 

 

Att personalen på fritidshemmet ”fångar tillfället i flykten” är något som Pihlgren 

(2011) beskriver som ett sätt för läraren att ”i stunden identifiera situationer som på 

olika sätt kan leda till att barn utvecklar sina sociala förmågor eller blir medvetna om 

sitt eget handlande” (Pihlgren, 2013, s. 45). Genom samtal eller deltagande i leken blir 

fritidsläraren en del av situationen och en förebild som eleverna kan lyssna på. Det 

formella- och det informella lärandet hänger ihop och är beroende av varandra. 

Gemensamma regler, som de vuxna oftast bestämt, står för de yttre informella lärandet 

medan barnet och dess vänner och kompisrelationer står för det inre informella lärandet 

(Pihlgren 2013).  

 

Maud Ihrskog (2006) beskriver i sin avhandling Kompisar och kamrater, Barns och 

ungas villkor för relationsskapande i vardagen hur den informella lärprocessen och 

meningsskapande i kompisrelationer fungerar (Ihrskog 2006). Människan anses vara en 

social varelse och inlärda sociala förmågor samt den situation och samhälle man lever i 

formar personligheten. Med den symboliska interaktionism som avhandlingen grundar 

sig på kan social kompetens göras synligt det vill säga det är genom kommunikation 

människan ger och tar av varandra och skapar sin identitet i den miljö den befinner sig i 

(Ihrskog 2006). Den påverkan som sker av en individ till en annan sker alltid i ett 



  
 

10 

sammanhang och ju äldre barnet blir desto viktigare blir omgivningen och kompisar för 

vad och hur man påverkas och utvecklas. Kommunikation är en av de grundläggande 

identitetsskaparna och fritiden är ”mycket viktiga handlingar ur ett meningsskapande 

perspektiv” (Ihrskog, 2006, s.83). När barnet själv får välja sin egen aktivitet eller 

kompis utan inblandning av vuxna, ger det barnet ett berättigat skäl att begränsa sig mot 

till exempel ”skolarbetet eller familjen” (Ihrskog, 2006, s. 83).  Under sin fritid vill man 

gå någonstans för att träffa sina vänner. Platsen har ”stor betydelse för kompis- och 

kamratrelationen. Vart de kan gå för att träffa den eller dem som de vill träffa får 

avgörande betydelse.” (Ihrskog, 2006, s. 106). 

 

I forskningsrapporten Texflytt och sökslump av Mikael Alexandersson, Louise Limberg, 

Annika Lantz-Andersson och Mimmi Kylemark (2007) beskrivs skolbiblioteket som ett 

rum för avkoppling och en fristad från klassrummet (Alexandersson, 2007, s. 105). Att 

bristen på kunskap om vilken kompetens skolbibliotekarien besitter kan vara en orsak 

till hur skolbiblioteket anses kunna bidra till elevens utveckling. Om skolbiblioteket 

uppfattas som en lagerlokal för böcker eller som en pedagogisk resurs är av vikt för 

elevens skolutveckling men för att fungera som en pedagogisk resurs krävs det en 

medveten pedagogisk diskussion (Alexandersson, 2007, s 81). De drar slutsatsen att 

”bibliotekets potential att bidra till barns och ungdomars utveckling tycks vara 

förknippad med möjligheten att kombinera dimensionerna frihet och arbete. 

(Alexandersson, 2007, kap.11, s. 120).  

 

Till skillnad från ett barnbibliotek som är beläget i folkbiblioteket, som tillhör 

kultursektorn i kommunerna, är skolbiblioteket underordnat utbildningssektorn och 

skolinspektionen är tillsynsmyndighet. I Skolbibliotekens roller i förändrade landskap 

av Louise Limberg & Anna Hampsson Lundh (2013) redogörs KB:s (Kungliga 

biblioteket) kartläggning över skolbibliotekets uppgifter. Här kan de se att biblioteket 

som fysiskt rum med systematiskt ordnade medier tillsammans med de pedagogiska 

funktioner som bibliotekets personal har, har två inriktningar. ”… stöd och stimulans till 

läsning och språkutveckling samt handledning och undervisning i olika dimensioner av 

informationssökning och – användning.” (Limberg & Lundh, 2013, kap. 1, s. 4). I en 

jämförelse mellan barnbibliotek och skolbibliotek som gjorts av Louise Limberg (1992) 

menar hon att de olika biblioteksformerna måste vara olika trots att de ibland delar 

lokaler och personal. För att tillgodose individens olika behov till exempel kultur kontra 

kunskap, frihet kontra styrning, individuella intressen kontra kursplaner eller individen 

kontra gruppen behöver olika arbetssätt utformas som ställer krav på samarbetet för att 

barn och elever ska gynnas där professionen och yrkesrollen behöver förtydligas 

(Limberg 1992). 

 

I en kandidatuppsats av Cecilia Gustavsson (Gustavsson 2015) undersöks hur fem 

skolbibliotekarier uppfattar sin yrkesroll i den organisationen de arbetar i. I denna 

undersökning kommer det fram att skolbibliotekarier vill vara anställda på skolan, de 

vill samarbeta med övriga kollegor och de tycker att rektorn är av vikt för utvecklingen 

av skolbiblioteket. Den kulturförmedlande rollen och de pedagogiska roller som 
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skolbibliotekarien har i sitt arbete kräver ett gott samarbete med kollegor och en ledning 

som tycker att skolbiblioteket har en viktig funktion för eleverna (Gustavsson 2015). 

 

Ulrika Centervall (2016) har forskat om skolbibliotekariens yrkeskompetens och 

yrkesidentitet och har kommit fram till att yrkesidentiteten skapas inom 

bibliotekarieutbildningen samt under utövandet av yrket i skolbiblioteket i samarbete 

med skolans övriga personal. Det är när handlingar, språk, begrepp och tankar uppstår i 

vardagens arbete som skolbibliotekarien skapar sin egen plats i en organisation och 

genom att ”göra” eller använda sina kompetenser uppstår en yrkesidentitet som kan leda 

till att eleven utvecklas (Centervall, 2016, s. 5). Hon menar att kunna skapa sin egen 

plats som skolbibliotekarie, att säga: ”Jag är skolbibliotekarie”, ger möjligheter till 

samarbete. När man visar sig positivt inställd till samarbete och har ett vänligt 

bemötande är det lätt att få till ett samarbete med lärare (Centervall, 2016, s. 6). 

 

Monica Nilsson (2007) beskriver i boken Informationsfärdighet i praktiken, 

skolbiblioteket som en pedagogisk resurs som anser att skolbibliotekets viktigaste 

uppgift är att stödja elevers lärande och ge informationskompetens. Hon ger exempel på 

hur skolbiblioteket kan vara ett verktyg för skolutveckling och lärande. I internationella 

studier, framför allt från USA, framkommer det att verksamheten i skolbiblioteket 

påverkar kvaliteten av lärandet. Välutbildade skolbibliotekarier i välutrustade 

skolbibliotek som samarbetar med lärare, ger bättre studieresultat skriver Nilsson (2007) 

och refererar till kanadensisk forskning (School Libraries & Student Acivements in 

Ontario, 2006, refererad i Nilsson, 2007, s. 33). Nilsson påpekar flera aspekter på 

bibliotekarierollen och frågar om vi verkligen är villiga att släppa den traditionella 

rollen som innebär att hjälpa till att plocka fram det användaren eftersöker. ”Samarbetet 

mellan lärarna och skolbibliotekarien är en förutsättning för en god skolutveckling när 

det gäller informationsfärdighet” (Nilsson, 2007, s. 74). Monica Nilsson (1998) slår fast 

att ”Skolbibliotek med skolbibliotekarie har alldeles klart betydelse för eleverna 

kunskapsinhämtande” (Nilsson, 1998, s. 12).  

 

Bristen på forskning om barns lärande i fritidshem kan bero på att fritidshemmen har en 

tradition att arbeta praktiskt. Frivilligheten, för vårdnadshavarna, att skriva in sitt barn i 

fritidshemsverksamheten har kanske också påverkat hur man ser på att elevernas 

närvaro inte har någon kontinuitet på fritidshemmet beroende på hur vårdnadshavare 

arbetar eller studerar.  Men det kan också vara så att eftersom det inte har varit lika 

målstyrt vad eleverna ska lära sig i fritidshemmet som i skolan, har det inte varit ett 

prioriterat ämne att forska i.  

 

3 Teori 
Undersökningen har för avsikt att uppmärksamma hur skolbibliotekarierna ser på 

samarbete mellan skolbiblioteket och fritidshemmet och vilka yrkeskompetenser de 

själva anser krävs av en skolbibliotekarie för att samarbeta med fritidslärare. Med hjälp 

av Patricia Montiell-Overalls modell TLC, Teacher and Librarian Collaboration, som 

grundar sig i Loertschers taxonomi (Loertscher 2000), (taxonomi=vetenskaplig 
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Skolbibli

otekarie 

Lärare 

systematik, indelning eller klasssificering https://www.synonymer.se/sv-syn/taxonomi) 

kan TLC-modellerna vara till hjälp för att åskådliggöra mönster i det empiriska 

materialet. Teorin i undersökningen behandlar främst TLCs fyra modeller; A, B, C och 

D som beskrivs här nedan. 

 

3.1 Teacher Librarian Collaboration 

Patricia Montiell-Overall (2005) har utvecklat fyra modeller, visualiserat dem och 

definierat hur samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare skulle kunna utvecklas i 

vad hon benämner som TLC. Varje modell, A - Samordning, B - Samarbete, C - 

Integrerad undervisning och D - Integrerad läroplan, beskriver sammanhängande 

framstegen i samarbete från ingenting till aktivt engagemang som inkluderar 

organisationen. I varje modell beskrivs framstegen för samarbete i fem nivåer; 1) 

Intresse, 2) Nivå av medverkan, 3) Förbättrad inlärning 4) Förnyande och 5) 

Inkludering (Montiell-Overall, 2005, s. 40). Här nedan visualiseras de omarbetade 

modellerna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  MODELL A: Samordning 

 

Det förekommer inget eller låg grad av samarbete. Samordningen kräver minsta möjliga 

förtroende, ansträngning eller kommunikation, kollegor emellan. Samordning kan 

beskrivas som att vem som helst i skolan kan ha ett samordningsansvar och organisera 

olika händelser så att saker genomförs effektivt. För att samordning ska övergå till ett 

samarbete krävs lite mer arbete tillsammans (Montiel-Overall 2005). 

 

 

 

 

 

 

Organisera evenemang, 
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Sam-
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https://www.synonymer.se/sv-syn/taxonomi
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Figur 2. Modell B: Samarbete 

Nu börjar skolbibliotekarien och läraren samarbeta med lektioner med hela eller delade 

grupper för att eleven ska få möjlighet att lära. Läroplansmålen behöver inte vara 

samordnade utan var och en arbetar med sina projekt och specialområden men ibland 

kan gemensam instruktion ges till eleverna (Montiell-Overall 2005). Ett ökat samarbete  

kan kanske ge en ökad lust till att arbeta mer tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Modell C: Integrerad undervisning 

 

Läraren och skolbibliotekarien har förtroende för varandras olika arbetsområden och 

medvetet planeras, genomförs och utvärderas lektioner gemensamt för elevernas 

möjlighet att aktivt utvecklas och nå målen. Medvetenheten om varandras 

yrkeskompetenser och hur man kan använda dem i undervisningen att hjälpa eleverna 

till ett aktivt lärande, som binder samman skolbiblioteket och klassrummet, är ett av 

målen med att planera, genomföra och utvärdera lektioner gemensamt (Montiell-Overall 

2005). Nu kanske vanan att samarbeta ligger fast och man ser att eleverna har nytta av 

det och man vill fortsätta att utveckla samarbetet. 
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Figur 4. Modell D: Integrerad läroplan 

 

Här är det samarbete fullt ut som gäller. Från rektorn till läroplanens, årskursvis 

gemensamma mål. Lärare och skolbibliotekarie träffas regelbundet för att arbeta mot 

samma mål. Rektor behöver se till så att omgivningen är positivt inställd till samarbete 

och vara drivande både vad gäller att integrera TLC inom alla ämnen men också skapa 

tid för planering och att det finns ekonomiska resurser till implementeringen av TLC. 

Modell C: Integrerad undervisning ligger till grund för att en integrerad läroplan ska 

kunna fungera fullt ut (Montiell-Overall 2005).   

 

Modellerna här ovan är förslag på en teori om hur samarbetet mellan lärare och 

skolbibliotekarie och deras olika kompetenser kan visualiseras. Teorins definition är;  

 

”Collaborating is a trusting, working relationship between two or more equal 

participants involved in shared thinking, shared planning, and shared creation 

of innovative integrated instruction.” (Montiell-Overall, 2005, s. 32).  

 

Shared thinking, delat tänkande, innebär att man tänker tillsammans men inte 

nödvändigtvis behöver vara överens. Shared planning, delad planering, innebär ett 

gemensamt planeringsarbete och shared creation of innovative instruction, innebär att 

ett delat arbete ska leda till något nytt (Montiell-Overall 2005). 

 

3.1.1 Framstegen för samarbete i fem nivåer 

I alla Montiell-Overalls teorimodeller, A, B, C och D finns fem nivåer för framsteg för 

samarbete beskrivna. 1) Intresse, 2) Nivå av medverkan, 3) Förbättrad inlärning 4) 

Förnyande och 5) Inkludering (Montiell-Overall, 2005, s. 40). 

 

Intresset för att samarbeta är en viktig förutsättning för hur framgångsrikt samarbetet 

blir. I modellerna A och B kan intresset för samarbete med TLC vara högt liksom en 

hög nivå av medverkan och förnyande men förbättrad inlärning hos eleverna och 

inkludering ligger på en låg nivå. I modell D ligger alla nivåerna - intresse, medverkan, 

inlärning förnyande och inkludering, högt och ger bästa resultat för elvernas 

Rektor 

Skolbibliotekarie och Lärare 

Tänka, planera, utföra och utvärdera 

tillsammans 

 

Delade 

mål 

Integrerad läroplan 

Innehåll och läroplanen är integrerad i alla 

årskurser och ämnen 
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måluppfyllelse i skolan. Ju större intresset är för att arbeta efter TLC desto mer 

sannolikt är det att samarbetet ökar från modellerna A och B till modellerna C och D.  

Nivå av medverkan beror på hur mycket man deltar i samarbetetsprocessen. Att planera, 

genomföra och utvärdera undervisningen tar tid i anspråk och det ger en personlig 

tillfredsställelse att förbättra undervisningen när tid och energi lagts på processen än om 

arbetssättet med TLC är något som blir påtvingat personalen.  

Förbättrad inlärning handlar om resultatet av TLC. Lite TLC har ingen effekt på 

elevernas resultat utan det är det fulla samarbetet som görs under hela läsåret som gör 

skillnad.   

Förnyande är en idé, aktivitet eller verksamhet som är ny för verksamheten.  

Inkludering behandlar både läroplansmålen och olika ämnen på lektioner som leder till 

att eleverna utmanas att tänka inom flera ämnen och inkludering i TLC kan ha den mest 

effektiva påverkan på elevers måluppfyllelse i skolan  (Montiell-Overall, 2005, s. 40 - 

43).  

 

4 Metod 
Det här avsnittet beskrivs hur undersökningen gått till, vilket geografiskt område som 

undersökts, val av insamlingsmetod, analysmetod, etiska förhållningssätt, analysmetod 

och etiska förhållningssätt. 

 

Steinar Kvale (2014) skriver om att med hjälp av kvalitativa studier utgår man från 

personens egna erfarenheter och egna upplevda verklighet, det som personen själv 

tycker begränsar eller är intressant för att få ett underlag att eventuellt dra nya slutsatser 

om de egna yrkeskompetenserna (Kvale, 2014, s. 65). I Metodpraktikan skriver  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2012) om olika frågemetoder och 

upplyser om att en respondentundersökning är det som ställer svarspersonernas svar i 

relation med vad de verkligen tycker när det gäller de efterfrågade svaren. Att använda 

sig av en respondentundersökning kan ge svar på hur svarspersonen upplever sin 

situation och det är forskarens upgift att ”finna mönster i svaren” (Esaiasson m.fl., 2012, 

s. 228).      

 

4.1 Geografiskt område 

Undersökningen har riktat sig mot ett geografiskt område i en kommun och eftersom 

man i Växjö kommun har, av skolbibliotekarier, bemannade skolbibliotek, är platsen ett 

lämpligt val för studien. Sex stycken skolbibliotekarier i Växjö kommuns kommunala 

skolbibliotek på grundskolor med elever 6-12 år och 6-11 år intervjuades på sina 

respektive arbetsplatser.  

 

4.2 Val av insamlingsmetod 

Metoden för undersökningen är kvalitativa forskningsintervjuer. En kvalitativ 

forskningsstudie passade bra till den här undersökningen eftersom det var 

skolbibliotekarierna egna åsikter och erfarenheter som skulle komma fram.  Intervjuerna 

var semistrukurerade, det vill säga öppna, och lämnade därmed plats för följdfrågor som 

blev ett sätt att föra samtalet vidare på. Samtalsintervjuer är en metod att få reda på och 
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samla in mer information än bara just det som efterfrågas i intervjufrågorna (Kvale, 

2014, s. 85). Eftersom det var just respondenternas egna erfarenheter och åsikter om 

samarbetet med fritidshemmet som skulle komma fram i undersökningen så fungerar 

kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor som ett bra sätt att få svar på de 

frågeställningar som undersökningen söker svara på (Trost, 2005, s. 23). 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Mailadresserna till de skolbibliotekarier som arbetar i Växjö kommun fanns att hämta 

på grundskolornas hemsidor. I ett första mail presenterade jag mig och syftet med 

undersökningen när respondenterna blev tillfrågade om de ville delta i undersökningen. 

Ett par av respondenterna hade jag inget namn eller mailadress till så de ringde jag till. 

Antalet tillfrågade räckte inte till för undersökningens syfte men genom personliga 

kontakter kunde jag genomföra de sex intervjuerna som krävdes för undersökningen. 

När respondenterna tackat ja till att delta i undersökningen bestämdes tid för en 

personlig intervju. Innan intervjuerna besvarade respondenterna en del grundläggande 

frågor som utbildning, storlek på skolan och skolbiblioteket, öppettider, arbetstider med 

mera (se intervjuguiden) i ett mail.  I ett fall har de grundläggande frågorna spelats in, 

och transkriberats, eftersom den skolbibliotekarien inte hade tid att svara skriftligt 

(respondent A 2017). En respondent fick intervjufrågorna skickade till sig innan 

intervjutillfället, via mail (respondent F 2017). En respondent kompletterade sina 

intervjusvar med ett mail ett par dagar efter intervjutillfället (respondent D 2017).  Vid 

intervjutillfället spelades intervjuerna in och varje intervju tog mellan 25-60 minuter. 

 

4.4 Analysmetod 

En sammanställning av det inspelade intervjumaterialet gjordes. Intervjuerna 

transkriberades och lästes igenom. Med hjälp av tematisering av svaren fick frågorna ett 

sammanhang med en genomgående röd tråd i alla sex intervjuerna. I avsnittet Resultat 

reovisas respondenternas svar under rubriken Beskrivning av skolbiblioteken var för sig. 

För att se hur respondenterna svarade i undersökningen sammanställdes svaren under 

underrubrikerna Samarbete och Kompetenser. I avsnittet Analys, kopplas svaren ihop 

med TLC-modellerna som grund. Enligt Montiell-Overalls teori, TLC, och de fyra 

modellerna, A, B, C och D, sammanställdes och tematiserades svaren i analysavsnittet. 

De två modeller som framträdde tydligast i analysen var  modell A - samordning och 

modell B – samarbete. De visade sig tydligare än de övriga modellerna, C – integrerad 

läroplan och D – integrerad undervisning (Montiel-Overall 2005).  

 

4.5 Etiska förhållningssätt 

Kvale (2014) skriver att det under forskningens gång uppstår olika etiska problem och 

menar att man inte automatiskt kan förutse vilka etiska riktlinjer man ska hålla sig till i 

en undersökning. Informerat samtycke (Kvale, 2014, s. 107) är en viktig förutsättning 

för att genomföra studien. Respondenterna behöver veta undersökningens syfte och dess 

upplägg och blev informerade i missivbrev och vid intervjuns start att jag kommer att ta 

hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Detta 

innebär att respondenten när som helst kan avbryta intervjun och därmed sitt deltagande 
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samt att deltagandet är frivilligt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Konfidentialitet innebär att respondenterna kan vara anonyma (Kvale, 2014, s. 109). I 

den här undersökningen har samtliga respondenter samtyckt till att citeras under fiktivt 

namn. Då en del respondenters svar kan kännas igen av andra inom området har berörda 

respondenter godkänt, muntligt, att deras svar finns med i studien. Även 

respondenternas arbetsplatser har fått annat namn. 

 

5 Resultat  
Svaren på intervjufrågorna är indelade i temana samarbete och kompetenser och delas in 

i avsnitten: 5.1) Beskrivning av skolbiblioteken och respondenterna, 5.2) Samarbete och 

5.3) Kompetenser.  

  

5.1 Beskrivning av skolbiblioteken och respondenterna 

I beskrivningen benämns de undersökta skolorna A, B, C, D, E och F och de intervjuade 

skolbibliotekarierna benämns respondent A, B, C, D, E och F och arbetar på den skola 

som benämns med samma bokstav.  

 

Intervju A: Respondent A har ingen formell bibliotekarieutbildning men har annan 

utbildning som kulturvetare med inriktning mot bok- och bibliotekskunskap, arkiv- och 

museikunskap, barn- och ungdomslitteratur, konst och nordiska språk. Hon har arbetat 

som skolbibliotekarie här på skolan i två år men tidigare på andra skolbibliotek. 

Skolbiblioteket ligger lite avsides men i samma byggnad som klassrum och fritidshem 

för åk 3–5. Här på skola A finns det drygt 300 elever i åk F – 5. Respondenten är inte 

med i något arbetslag på skolan. 

 

Intervju B: Respondent B är bibliotekarie med en bibliotekarieutbildning samt en fil 

kand. inom beteendevetenskap och språk. Hon har arbetat som skolbibliotekarie i 8 år. 

Skolbiblioteket ligger centralt placerat mitt i skolan och elever och lärare går förbi 

utanför flera gånger varje dag. Elevantalet är ca 480 och är från förskoleklass till åk sex. 

Åk sex har klassrum i en annan byggnad på skolområdet. Respondenten ingår inte i 

något arbetslag men kan gå till det arbetslag där hon behövs eller vill säga eller föra 

fram något. Hon får ta del av ledningsgrupp och information via mail. 

 

Intervju C: Respondent C är bibliotekarie med magisterexamen och har ytterligare en 

tidigare utbildning som fritidspedagog. Hon har arbetat som skolbibliotekarie i snart 12 

år. Skolbiblioteket ligger i en egen byggnad på skolgården tillsammans med en förskola. 

Elevantalet på skolan är drygt 300 med elever från förskoleklass till åk sex. 

Respondenten ingår i arbetslag med lärare och går också till lärarkonferenserna. 

Dessutom är hon med på utvecklingssamtal och andra samtal i den klass hon är assistent 

i. 

 

Intervju D: Respondent D har en magisterexamen i Biblioteks- och 

informationskunskap, en tidigare utbildning som mellanstadielärare och arbetat som 
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skolbibliotekarie i 14 år. Skolbiblioteket ligger i stora skolhuset ganska nära 

administrationen men ändå lätt för eleverna att nå. Här går det ca 300 elever. 

Respondenten ingår i arbetslag med lärarna och går också på lärarkonferenserna.   

 

Intervju E: Respondent E har en magisterexamen på Biblioteks- och 

informationsvetenskapliga programmet. Hon har arbetat nio år som skolbibliotekarie. 

Skolbiblioteket ligger i en barack för sig på skolgården med närhet till skolledningen 

och administrationen. Här går det ca 460 elever. Respondenten tillhör inte något 

speciellt arbetslag utan går där hon känner att hon behövs eller själv känner ett behov av 

att vara.  

 

Intervju F: Respondent F har ingen formell utbildning men läser till våren på Biblioteks- 

och informationsvetenskapliga programmet på distans. Hon har arbetat som 

bibliotekarie under några år men på olika bibliotek. Skolbiblioteket ligger centralt 

placerat i skolan och elevantalet är ca 400. Respondenten ingår i ett arbetslag och är 

också med på lärarkonferenserna.  

 

5.2 Samarbete 

Respondenternas svar på intervjufrågorna har i det här avsnittet sammanställts under 

rubriken samarbete. 

 

Respondent A har haft efterfrågan på läsecirkel för de äldre eleverna och vill göra det 

tillsammans med fritidshemmet. Hon anser att det skulle avlasta fritidslärarna; ”Jag 

samplanerar det då tillsammans med fritidspedagogerna och då blir man ju liksom en 

personaltillgång” (respondent A 2017). Hon beskriver det som en form av samarbete att 

dela lokal med fritidshemmet som ligger så nära. Hon säger att det alltid är ”en rörelse 

av barn här hela eftermiddagen då.” (respondent A 2017). Men att ett mer formaliserat 

samarbete skulle kunna bli av om personalen träffas under andra former än när man bara 

stöter på varandra. 

 

På ett sätt är det ju inget samarbete alls överhuvudtaget. På ett annat sätt så är det ju ett 

väldigt samarbete eftersom skolbiblioteket ligger precis granne med fritids … och under 

den tiden har jag ingen riktad verksamhet till dom här barnen utan dom är välkomna in 

och sitta här och läsa och umgås och ha det gott samtidigt så gör ju jag mina sysslor… ” 

(respondent A 2017). 

 

Respondent A säger att det inte finns något samarbete men mer tid planering skulle 

behövas för att öka samarbetet men samtidigt säger hon att ett väldigt samarbete finns 

därför att fritidshemmet ligger granne med skolbiblioteket.  

 

Respondent F säger att hon har samarbete med lärarna ” När dom kommer hit och har 

bibliotekslektion. Men jag har nog ändå inte så stort samarbete med fritidspedagogerna” 

(respondent F 2017). Samtidigt betonar hon att det är svårt att få eleverna att komma till 

skolbiblioteket på eftermiddagen ”det kanske är att man behöver göra reklam för det då 

att ni får gärna komma” (respondent F 2017). Men respondenten tror inte på det hon gör 
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i skolbiblioteket. Hon är rädd för att om hon ”hittar på lika roligt” (respondent F 2017) 

som fritidshemmet gör, kan det konkurrera med fritidshemmets verksamhet.  

 

De äldre barnen har ju F-staden som de arbetar med på fritidshemmet. Dom bygger 

upp varsitt hus eller dom går ihop i en grupp och bygger ett hus och sedan fungerar det 

här som en riktig stad att dom ska köpa tjänster av varandra och när dom var här i 

biblioteket, jag har då byggt biblioteket så det finns till den här staden, och så kom 

dom in här och så gjorde jag en frågesport och de som deltagit fick då 20 sådana här 

F-pengar (respondent F 2017). 

 

F-staden är ett projekt på de äldre elevernas fritidshemsavdelning. Eleverna bygger sina 

egna hus, skolan, centrum eller annat relevant för stadsdelen, av lego och placerar dem 

på ”sin rätta” gata. För att få byggnadstillstånd krävs att man lämnar in 

bygglovsansökan med ritningar som eleverna, som sitter med i byggnadsnämnden, 

beslutar om. Legogubbar är personerna som bor i husen och de behöver jobba och tjäna 

pengar. Att eleverna utför olika uppdrag på till exempel skolbiblioteket är ett sätt att 

tjäna ihop pengar så att legogubbarna kan gå till affären och handla eller gå på bio. 

 

Respondent B tycker att hon är öppen för och har ett bra samarbete med fritids efter sina 

egna möjligheter. Hon berättar att fritids kommer till skolbiblioteket och lånar böcker 

som man har till högläsning på fritidshemmet och det hjälper hon till med. 

 

Men sen är ju inte jag där på fritids men jag hjälper dom om dom behöver. Dom har 

Fair Play nu och då har jag gett dem böcker att läsa i temat och så där. Man finns ju 

där men jag har ju inte min arbetstid förlagt på fritidstid om man säger så eller i 

barngrupp då om man säger så (respondent B 2017). 

 

Fair Play har sin grund inom sporten och är ett arbetssätt som beskriver hur man som 

fotbollsspelare ska uppträda på fotbollsplanen men som kan överföras till andra delar av 

livet, hur man visar respekt, ärlighet och rättvisa mot varandra.   

(https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/nationell-

idrottsutbildning-fotboll/kost-skador-samhallet-mm/fotbollen-i-samhallet/fair-play/ ) 

 

Respondent B säger vidare att skolbiblioteket alltid är tillgängligt men att det alltid ska 

vara en personal som följer med eleverna hit för att det tidigare har varit bus och 

oordning när eleverna kommit in själva. 

 

Respondent C säger att det just nu inte ser ut som om att det finns resurser till ett 

samarbete mellan fritidshemmet och skolbiblioteket. Om samarbetet idag säger hon att: 

 

Det är inte så jättemycket tyvärr så det som är kan man väl säga att jag ser ju till så att 

dom har böcker och så på fritids. Sen har vi pratat en del om att vi skulle få igång 

någonting men fritidshemmet eller då … Mycket är att jag är en resurs till dom liksom. 

Att dom ska jobba med någonting att jag hjälper till att hitta faktaböcker och så här då 

(respondent C 2017). 
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Respondent C tänker, liksom respondent B, att skolbiblioteket är som en resurs till 

fritidshemmet. Det är när personalen ber om hjälp med böcker som respondenterna C 

och B kommer i kontakt med fritidshemmet. 

 

Respondent D har haft en hel del samarbete tidigare och har en önskan om att det kan 

komma tillbaka igen. Hon säger att:  

 

Just nu har vi väldigt lite samarbete eller ja, men det ser väl ut som så att det kommer in 

barn ibland till mig på fritidstid och är lite i biblioteket och att fritidspersonalen kommer 

och lånar böcker till högläsning. Så just nu har vi tyvärr inte så mycket samarbete men 

vi har haft lite mer tidigare (respondent D 2017). 

 

Respondent D tog för några år sedan emot en grupp elever i skolbiblioteket på 

eftermiddagen och de hade högläsning, boksamtal och bokprat. Då hade de även en 

grupp fritidselever som hade sin fritidstid på skolbiblioteket. ”Och sen när jag tänker 

efter nu också haft för några år sedan… men då hade jag verksamhet för mellanstadiet 

som en egen liten fritidsgrupp och då hade vi också så att vi läste och gjorde lite pyssel” 

(respondent 2017). Detta för att eleverna skulle få vara tillsammans med kamrater i 

samma ålder och organisatoriskt gick det att lösa så här. På grund av neddragningar 

bibliotekarietjänsten plockar man bort vissa bitar. ”Alltså det är en tidsbristfråga tror jag 

att vi har tappat bort det här på vägen lite” (respondent D 2017). Men hon skulle vilja 

göra mycket mer men ”… ibland handlar det också om att det är viktigt att det finns 

någon på fritids som har det intresset också” (respondent D 2017).  

 

Respondenterna D och B är inne på samma spår och menar att arbetstidsmässigt är det 

svårt med ett samarbete med fritidshemmet när arbetstiderna ligger på förmiddagstid 

och är riktat mot skolan. Respondent B menar att hon ”aldrig har fått uppifrån här på 

skolan riktlinjer för att jag ska jobba med fritids” (respondent B 2017).  

Tilläggas kan att respondent D anser att ”… det finns en farhåga för att jag känner att 

man lite granna håller på att skära ner på bibliotekarietjänsterna och då försvinner ju 

också tid att jobba med detta. Då blir det ju ännu mer fokus på skolan så det är jag lite 

fundersam över” (respondent D 2017). Hon undrar: ”… varför gör vi inte mer?” och 

”Varför gjorde vi mer förr?” (respondent D 2017). Stora elevgrupper och få personal är 

också en anledning till varför tid inte kan frigöras till ett samarbete.   

 

Hon har haft tankar på att höstlovet, som hon ibland kallar läslovet, skulle vara ett 

tillfälle för skolbiblioteket och fritidshemmet att göra någonting tillsammans. ”Man 

skulle kunna göra något roligt samarbete just under höstlovet” (respondent D 2017). 

Hon kan tänka sig att samarbetet kan bli mer strukturerat och att arbeta läsfrämjande 

som bygger på läslust skulle kunna vara ett sätt att samarbeta. 

 

Respondent E bygger upp skolbiblioteket igen efter att det varit tvunget att flytta på 

grund av skadegörelse och det möjliggör för nytänkande. Hon vill att samarbetet mellan 

skolbiblioteket och fritidshemmet ska grunda sig i att skolbiblioteket ska vara en 

levande miljö under fritidstid. En plats för upplevelser.  
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Alltså jag träffar ju skolans alla elever så jag träffar ju alla men inte i 

fritidssammanhang då. Det gör jag inte. Jamen jag vill ju att skolbiblioteket ska vara en 

levande miljö under fritidstid också. Jag tänker mig nog att det är en plats för att liksom 

verkligen upplevelser tror jag och det kan ju vara av olika slag. Alltså att biblioteket 

används. Att hitta någon planeringstid liksom vad vill vi egentligen. Hur kan vi hjälpa 

varandra? (respondent E 2017) 

 

Hon är också tydlig med att det är rektorn som vill att fritidshemmet och skolbiblioteket 

ska ha någon form av samarbete. ”Ja och nu när jag har den andra rektorn som min 

närmsta chef så, hon är ju tydlig med att hon vill se ett samarbete mellan bibliotek och 

fritidshem” (respondent E 2017).  Respondent E betonar att en tydlig ledning som vill se 

ett samarbete mellan skolbiblioteket och fritidshemmet är av vikt för att skolutveckling 

ska ske. ”… det är något som pågår just nu med fritids. Jag tror det är någon gnista på 

gång och rektorn vill mycket där också så jag ser ljust på framtiden” (respondent E 

2017). På skola E har man nyss startat ett biblioteksråd bestående av tre pedagoger, 

skolbibliotekarien och två lärare, samt elevrepresentanter från varje klass som ska 

träffas och prata skolbibliotek (respondent E 2017). Elevrepresentanterna är med för att 

få inflytande över skolbiblioteksverksamheten och respondent E säger så här: ”Det är ju 

för att få med dem [eleverna; min anm.] när de får välja vilka böcker de är intresserade 

av och vilka de vill läsa” (respondent E 2017).  

 

Respondent A säger att: 

 

”… en nära och bra relation till sin rektor, för rektor är ju den som möjliggör hur man 

lägger mötestider till exempel så att det finns möjligheter att träffa dom pedagogerna 

och att gå in och höra i ett arbetslag. Vad arbetar ni med?” (Respondent A 2017). 

 

Respondenterna E och A är de som skiljer sig från de andra respondenterna genom att 

de är så tydliga med att de säger att det är skolledningen som styr arbetet. Genom att 

skolledningen ger riktlinjer kan respondent E arbeta för en öppenhet som i 

förlängningen kan leda till ett samarbete med fritidshemmet. Respondent B däremot 

menar att det är lärarnas önskemål som styr hennes arbete. Hon säger; ”Men det är även 

lärarna som efterfrågar visst material när de ska jobba i klasserna med eleverna, som 

styr skolbibliotekariens arbete. ”Jag känner ju att det efterfrågas här. Att pedagogerna 

med de yngre här jobbar ju otroligt mycket med alltså dom uppskattar att samarbeta 

mycket med biblioteket och det är mycket böcker och bokgrejer” (respondent B 2017). 

 

På skola C har skolbibliotekarien dubbla pedagogiska kompetenser och går in i en 

årskurs sex och är resurs till en elev på en del av sin bibliotekarietjänst. Respondent C 

uttrycker sin åsikt genom att sucka lite uppgivet;  

 

… lärarna här dom tycker ju att det är galet att jag är resurs. Det är inte det att dom inte 

vill ha mig som hjälp men att dom förstår ju att är det inte bättre att jag är här för här 

kan jag ju, jag menar rektorn pratar, nu måste jag ha dig för vi måste öka 

måluppfyllelsen och … men det gör jag ju här också. Jag menar som jag sa jag har 

bokcirkel med femmorna och sexorna och det är ju jättebra och ökar ju måluppfyllelsen 



  
 

22 

här med läsförståelse, läsa mellan raderna, förstå texter, förutse vad som ska hända sen 

och sånt va” (respondent C 2017).  

 

Dessutom så tycker respondent C att elevgrupperna i relation till antal personal inte går 

att kombinera med skolbiblioteket. Hon säger;  

 

… två avdelningar fritids mellan 90–100 barn per avdelning och det är svårt att 

liksom… Går man till biblioteket så vill man kanske inte ha en stor grupp och det är 

svårt för personalen att ta en liten grupp för då får ju dom andra det jobbigare. Då har 

dom ju fler barn om man säger så. Så jag tror att det har med, helt enkelt, 

organisationen. Att det är för mycket barn” (respondent C 2017).  

 

Respondent F har hela sin arbetstid i skolbiblioteket med bibliotekslektioner under 

förmiddagstid där hon arbetar hela dagarna. På eftermiddagarna har skolbiblioteket 

öppet och elever är välkomna dit om de vill. Respondent F har inte fått några riktlinjer 

från skolledningen i sitt arbete mer än ett förslag på en liten biblioteksgrupp på 

eftermiddagen. ”En i ledningsgruppen, hon kom med förslaget att vi skulle ha 

samarbete” (respondent F 2017). Samarbetet består i att respondent F skriver en affisch 

om biblioteksgruppen som fritidspersonalen hänger upp. Eleverna anmäler sig och 

kommer till skolbiblioteket där respondent F har planerat något efter elevernas 

önskemål. 

 

Tre av respondenterna, Respondent A, B och E är inte med i något arbetslag på sin 

arbetsplats men respondeterna B och E går dit där de behövs eller behöver säga något 

och respondent A inte har någon arbetstid för att gå på arbetslagsmöten på skolan. 

Respondenterna C och D är med i arbetslag med endast lärare och respondent F har 

både fritidspersonalen och lärarna med i arbetslaget. Respondent D säger ”att uppdraget 

är ju framför allt mot skolan och man jobbar mot de skrivningar som finns i första 

hand…” (respondent D 2017). Respondent B tycker att man kan känna sig lite ensam 

som yrkesgrupp på skolan eftersom lärarna är många fler och ”behöver mer av rektorns 

tid” (respondent B 2017). Hon anser dock att kontakten med elevhälsan och övriga 

pedagoger är god och känner att hon får mer gjort i biblioteket om hon inte är med på 

arbetslagsmöten (respondent B 2017). 

 

5.2.1 Summering av delkapitlet samarbete 

Samarbetet mellan skolbiblioteket och fritidshemmet varierar på de olika skolorna.  

Skolledningen, arbetstiden de egna erfarenheterna och intresset från både elever och 

personal i skolbiblioteket och på fritidshemmet är det som (Respondenterna A, B, C, D, 

E och F 2017) påverkar hur samarbetet eller bristen på detsamma ser ut just nu. Alla 

respondenterna tyckte dock att det är viktigt med samarbete och är positiva eller mycket 

positiva till det och vill samarbeta men vad samarbete innebär verkar vara olika från 

person till person. 

 

Skolledningens ansvar för att möjliggöra för ett samarbete är något som kommer upp i 

intervjuerna. Respondent E är väldigt tydlig med att det är rektorn som styr hennes 
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arbete och just för tillfället är det endast samarbete mot skolan och förskoleklass under 

förmiddagstid (respondent E 2017). Det är ju samma elever som deltar i båda 

verksamheterna men ”bibliotekariens arbete har fokus mot klasser och förmiddagstid” 

(respondent E 2017). Så mycket av hennes arbetstid är schemalagd i helklass i 

klassrummet och hon har ”lektioner utifrån min kompetens”, ”tillsammans med lärare” 

(respondent E 2017). Det är ett sätt att utöka lärares närvaro i klassrummen och i 

skolans organisation kan det vara en åtgärd för att eleverna ska utvecklas. Respondent C 

däremot arbetar på ett helt annat sätt i klassrummet, som elevassistent, och 

skolledningen verkar inte veta vad en skolbibliotekarie kan göra för elevernas 

utveckling. Hon tror att det beror på hennes dubbla kompetenser och skolledningen ” 

kan i besparingstider använda mig till annat än vad jag vill” (respondent C 2017).  Det 

är bara respondent E som nämner elevdemokrati som ett sätt att få med eleverna i 

skolbiblioteksverksamheten.  

 

5.2  Kompetenser 

I detta avsnittet återges var respondenterna har svarat om vilka kompetenser de anser sig 

behöva i ett samarbete med fritidshemmet. 

 

Respondent A menar att det är svårt att veta det eftersom hon inte har något samarbete 

med fritidshemmet men tror att kännedomen om litteraturen och beståndet som finns i 

skolbiblioteket och hur man jobbar med den kan vara en kompetens som fungerar när 

eleverna kommer in i skolbiblioteket på eftermiddagarna.  

 

Kännedom om all litteratur som finns här och om olika sätt att jobba med den här 

litteraturen. Jag tänker ju att den kompetensen skulle fröjdas rätt bra tillsammans med 

fritidspedagogernas kompetens att arbeta med barn och att arbeta kreativt med olika 

alltså inom olika områden. Det kan ju vara att man kopplar ihop bok och bild, kopplar 

ihop berättelser med drama … berättelse och göra film. Alltså jag gissar att det finns 

hur mycket som helst att göra när man kopplar ihop sig (respondent A 2017).  

 

Att vara lyhörd, nyfiken och öppen för andra är fler kompetenser som respondent A 

nämner och att hennes personliga erfarenheter också är en form av kompetens hon 

använder sig av i sitt yrke liksom hennes tidigare utbildningar. ”Alltså det ser ju så olika 

ut vad man har med sig in i ett skolbibliotekariejobb eftersom man har så många andra 

saker med sig in där då” (respondent A 2017). Hon fortsätter att förklara vad hon menar: 

”… det är ju utifrån min kompetens som är bredare än just den specifika 

bibliotekariekompetensen då” (respondent A 2017). Samtidigt säger respondent A att 

hon tror på ”just det kravlösa. Att man [eleverna; min anm.] är här och tar det lugnt och 

det finns en vuxen tillhands och rätt som det är så kommer samtalet igång” (respondent 

A 2017). 

 

Respondent A nämner ”just det kravlösa” i skolbiblioteket på eftermiddagen. Att bara 

finnas där för eleverna som en vuxen att tala med om de vill skulle kunna vara en del av 

ett samarbete med fritidshemmet. Den breda kompetens som respondent A menar att 

hon har utöver sin utbildning, och som hon anser är bredare än en bibliotekaries 

utbildning, är de tidigare personliga erfarenheterna och yrkeserfarenheterna som hon 
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tagit med sig in i skolbiblioteket. Respondent B däremot anser att det inte är någon 

skillnad på om det ställer andra krav på hennes kompetenser under fritidstid än under 

skoltid. Hon vet vad som finns i biblioteket, tycker att hon redan känner barnen men att 

det innehållsmässigt inte behöver vara någon skillnad (respondent B 2017). 

 

Jag är väl en av de bibliotekarierna som brinner mycket för läsning av böcker. Det finns 

ju dom som kanske mer jobbar med nätet och informationssökningsbiten. Jag är väl mer 

för läsning och inlärning, läsinlärningen och alltså den biten… men just det här med 

bokkunskap samt att man har koll på bokutgivning och vad det finns och kunna liksom 

vägleda rätt och tipsa om böcker är väl ändå min starka sida. … man är en vuxen som 

känner alla barn och man vet intresset hos många barn (respondent B 2017). 

 

Det är ändå skillnad mot respondent A som menar att lite andra specialkompetenser 

behövs och att det är de erfarenheter respondent A menar att hon har, som kanske inte 

någon annan har, som kan ge framgång i hennes samtal med eleverna.  

 

Inte heller respondent C tycker att det är någon skillnad på hur hon använder sina 

kompetenser på skoltid eller på eftermiddagstid. När eleverna kommer till 

skolbiblioteket på fritidstid hjälper hon eleverna att hitta en bok men det får inte bli för 

mycket lektioner med källkritik för det kan bli för likt skolan och det skulle inte gå hem 

hos eleverna tror hon. ”Det är ju deras fritid. Då kan man säga att biblioteket är lite 

tvång och lite välja själv eller?” (respondent C 2017).  

 

Jag har ju bara jobbat på skolbiblioteket. Jag jobbade som fritidspedagog 15 år och sen 

så utbildade jag mig på nytt då så jag vet vad fritids är och vi var fyra stycken 

skolbibliotekarier som började jobba samtidigt. Dom andra tre hade erfarenhet tidigare 

från folkbibliotek. Jag hade inte det men däremot erfarenhet 15 år i skolans värld som 

fritidspedagog och jag hade ju lättare att komma in liksom och vänja mig vid att jobba 

på skolbibliotek än de andra. Att man är van att ta barngrupper och så (respondent C 

2017). 

 

Respondent C är van att ta barngrupper och hon är övertygad om ”… att det finns 

böcker för alla bara att för vissa är det svårare att hitta det som passar” (respondent C 

2017). Det kanske kan vara lättare att hitta en bok på eftermiddagen då det är lite 

lugnare på skolbiblioteket än under en bibliotekslektion. Bokcirkel med de äldre 

eleverna på skolan ökar måluppfyllelsen. Läsförståelse, läsa mellan raderna, förstå 

texter, förutse vad som ska hända sen är strategier som eleverna behöver för att kunna 

utvecklas (respondent C 2017). 

 

Respondent D har svårt att säga vad det är för kompetenser hon behöver för att jobba 

med eleverna på fritidshemmet men annars berättar hon om sina kompetenser för att 

jobba som bibliotekarie. 

 

Det beror ju egentligen på hur det samarbetet ser ut. Hur man väljer att lägga upp det 

om jag ska jobba själv med barnen eller jobbar vi tillsammans flera från fritids och så.  

Jamen det tänker jag att jag har mycket kompetens som finns om barn- och 

ungdomslitteratur och att hitta böcker och hitta ingångar men även också hur man kan 
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jobba med läsutvecklande och läsglädje, på det sättet tänker jag. Ja det tänker jag att jag 

kan bidra med (respondent D 2017). 

 

Några dagar efter intervjutillfället skickar respondent D ett mail och vill komplettera 

sina svar. Hon skriver; ”att ett samarbete mellan skolbiblioteket också skulle fungera 

språkutvecklande för eleverna” eftersom skolan är mångkulturell och ” många elever 

skulle få ytterligare möjlighet att lyssna till och använda sig av språket i nya 

sammanhang” (respondent D 2017). Det här skulle kunna vara en god grund att stå på i 

ett samarbete med fritidshemmet och skolledningen kanske skulle bli intresserade om 

skolbibliotekarierna och fritidslärarna lade fram ett sådant förslag att arbeta efter.  

 

Respondent E vill ge eleverna tid, mer egentid när de kommer själva för att söka 

information. Hon vill vara inlyssnande, nyfiken och kommunicera med eleven. Att hon 

ska ha kunskap om litteraturen och vad som passar på skolbiblioteket på skola E är 

väldigt viktigt för respondenten. 

 

Jag skulle kunna ha högläsning med full inlevelse Jag skriker gärna till när jag får 

tillfälle liksom, när jag läser. Dom hajar till lite och även viska det är också bra. Det här 

med lässtrategi och sådant är jag ju ganska trygg i för det jobbar jag ganska mycket 

med. Kanske lite olika sätt att jobba med läsförståelse tror jag att jag kan bidra med. 

Kanske pyssel. Jamen också kunskap om böckerna liksom att ta reda på vad skulle 

kunna passa i det här (respondent E 2017). 

 

För eleverna i fritidshemmet skulle respondent Es kompetenser passa bra ihop med 

skolbibliotekets verksamhet. Högläsning och bokprat är att arbeta med läsförståelsen 

och pyssel i kombination med högläsning och bokprat kan vara ett annat sätt. När 

eleverna kommer frivilligt till skolbiblioteket på eftermiddagen ger det respondent E en 

möjlighet till egentid med eleverna. 

 

Respondent F tycker att det ställer högre krav på henne när eleverna kommer till 

skolbiblioteket på fritidstid än under skoltid. Främst är det hennes känsla av att inte 

kunna eller våga säga ifrån då eleverna blir för högljudda. På bibliotekslektionerna på 

skoltid är läraren alltid med men på eftermiddagen är hon ensam. Respondent F menar 

att det är viktigt att skolbiblioteket ska vara ett ställe där man ska kunna sitta och läsa i 

en tyst miljö. Men respondent F tror att ett samarbete med fritidshemmet skulle vara bra 

för då blir hon som en personalförstärkning när hon har en grupp elever själv.  

 

… det ställer högre krav på mig under fritidshemmets lektioner. Lärarna är alltid med 

under de vanliga bibliotekslektionerna. Tillsammans med dem ser jag till så att det är 

någorlunda tyst så att barnen kan läsa. På fritidshemmets bibliotekslektioner har jag 

hela ansvaret (respondent F 2017).   

 

De högre krav som respondent F menar att det handlar om är att ha mer pondus 

gentemot eleverna och våga be dem vara tysta. Att våga säga till dem även om det inte 

är en lärare eller annan vuxen med dem i skolbiblioteket. Respondent F vill vara 

uppdaterad på litteraturen i skolbiblioteket och boktipsar gärna eleverna för att de ska 

bli nyfikna och vilja läsa just den boken. Hon vill också bli säkrare i sin yrkesroll och 
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tänker att dramaövningar, boktips, bokläsning, diskussioner kring böcker samt 

informationssökning skulle kunna vara kompetenser hon vill använda sig av på 

fritidshemmets lektioner tillsammans med elever som är intresserade.  

 

5.2.1 Summering av delkapitel kompetenser 

Skolbibliotekariernas kompetenser, för att samarbeta med fritidslärarna, är enligt dom 

själva helt beroende på den egna livserfarenheten, deras olika utbildningar och egna 

intressen. Respondent A är övertygad om att hennes erfarenheter, livserfarenheter och 

tidigare arbeten gör hennes kompetenser bredare än en som endast är utbildad 

bibliotekarie. Respondent F tycker att det ställs högre krav på henne när hon är själv 

med en elevgrupp som hon behöver tysta ned och få uppmärksamhet av. Hon upplevs 

osäker i sin yrkesroll men är inlyssnande och tar till sig idéer från andra 

skolbibliotekarier som delar med sig av tips och idéer. Skolbiblioteket är till för 

eleverna och elevens skoldag sträcker sig över hela dagen, både förmiddag och 

eftermiddag, för de som är inskrivna på fritidshemmet därför är det en mer frivilligt att 

befinna sig i skolbiblioteket på eftermiddagarna än vad det är på förmiddagarna under 

skoltid.  

 

6 Analys 
Undersökningen har vänt sig mot skolbibliotekarier och hur de förhåller sig till 

samarbete mellan skolbiblioteket och fritidshemmet samt vilka kompetenser som krävs 

av en skolbibliotekarie, enligt dom själva, för att samarbeta med fritidslärare. I 

analysavsnittet tas tidigare forskning om lärare och skolbibliotek upp som exempel i 

jämförelser och utgångspunkter. Utifrån Montiell-Overalls teori TLC och de 

vetenskapliga texterna som ligger till grund för undersökningen görs en analys av det 

empiriska material som behandlar svaren om samarbete och kompetens. Inom 

modellerna A, B. C och D beskrivs fem teman som mått på samarbetsutveckling. 1) 

Intresse, 2) Nivå av medverkan, 3) Förbättrad inlärning 4) Förnyande och 5) 

Inkludering. Tema fem kan visa på att inkludering i TLC kan ha den mest effektiva 

påverkan på elevers måluppfyllelse i skolan (Montiell-Overall 2005). Här presenteras 

och analyseras studiens resultat, tematiserade och sammanställda enligt Montiell-

Overalls teorimodeller, TLC, (se avsnitt 3.2) under rubrikerna samarbete och 

kompetens. 

 

6.1 Samarbete  
Undersökningen visar på att samarbetet med fritidshemmet består i att fritidslärare 

kommer till skolbiblioteket och lånar böcker för att ta med till sin fritidsavdelning eller 

att de använder lokalen för att själva ha verksamhet i. Skolbibliotekarierna är inte så 

delaktiga i fritidsverksamheten mer än att upplysa om litteratur efter fritidslärarnas 

förfrågan eller när eleverna kommer till skolbiblioteket på eget initiativ efter skolan. 

Samarbete enligt TLC, modell A; inget eller lite samarbete förekommer. Gemensamma 

aktiviteter kan samordnas och organiseras av vem som helst och kräver ingen 

ansträngning, inget förtroende eller kommunikation mellan kollegor. Samarbete enligt 

modell B, är när skolbibliotekarien och läraren börjar samarbeta med lektioner med hela 
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eller delade grupper. Läroplansmålen behöver inte vara samordnade utan var och en 

arbetar med sina projekt och specialområden men ibland kan gemensam instruktion ges 

(Montiell-Overall 2005). Samarbetet mellan skola och fritidshemmet fokuserar på att de 

båda yrkesgrupperna, lärare och fritidslärare, tillsammans ska vara delaktiga i planering, 

genomförande och utvärdering av aktiviteter till exempel i tematiska arbeten. Detta för 

att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina egna intressen efter sin egen vilja och lust 

att lära (Pihlgren, 2013, s. 130; Skolverket, 2000, s. 30).  

 

Respondent F själv uttrycker att hon samarbetar med lärare som kommer med eleverna 

till skolbiblioteket under förmiddagstid, däremot tycker hon inte att samarbetet med 

fritidshemmet är något att tala om eftersom man ännu inte har någon verksamhet 

tillsammans, skolbibliotek och fritidshem, men de verkar att röra sig mot modell B på 

grund av rektorns medvetna (enligt respondent F) insikt.  

 

I undersökningen kan man också se att samarbetet mellan skolbibliotekarier och 

fritidslärare ligger på den enklaste nivån enligt TLC och enligt modell A är det minsta 

möjliga förtroende, ansträngning eller kommunikation dem emellan. Vem som helst i 

skolan kan organisera en aktivitet och ha ett samordningsansvar så att aktiviteter 

genomförs effektivt. På skola A ligger fritidshemmet på andra sidan väggen och 

eleverna finns nära skolbiblioteket och respondent A tycker att det inte är något 

samarbete men samtidigt ett ”väldigt samarbete” men hon har en önskan om att kunna 

samarbeta mer. Enligt Montiell-Overalls teori TLC så handlar samarbetet inte om att 

dela lokaler utan om att planera tillsammans för elevernas utveckling. Temat intresse, 

finns med som en del att vilja göra något tillsammans och är en förutsättning för 

samarbete (Montiell-Overall, 2005, s. 41). Skola F är undantag där en viss form av 

samarbete sker mot de äldre fritidseleverna med F-staden och här kan man se att enligt 

TLC modell B har skolbibliotekarien och fritidsläraren börjat samarbeta till en viss del. 

Det finns ett intresse att samarbeta och en viss nivå av medverkande i planeringen. 

Dessutom är det skolledningen på skola F som har initierat till det samarbetet som 

genomförs. Respondent F själv tror inte att det här rör sig om samarbete men enligt 

Montiell-Overalls teori, TLC, har skola F börjat ett samarbete enligt modell B som visar 

på att personalen stödjer varandra i olika projekt. Modell B innebär att de båda 

verksamheterna närmat sig varandra med arbete i smågrupper, lite med samma mål men 

fortfarande var för sig. Skola F är på väg mot Modell C där en medvetenhet om 

varandras yrkeskompetenser finns och hur man kan använd dem i undervisningen för att 

hjälpa eleverna till ett aktivt lärande (Montiell-Overall, 2005, s. 38). Här finns både 

intresse av samarbete, en nivå av medverkan samt ett förnyande av undervisningen. 

 

En tillbakagång i samarbetsnivåerna verkar inte vara så ovanligt. Skola D som för några 

år sedan har haft samarbete mellan skolbiblioteket och fritidshemmet har också befunnit 

sig i Modell B men på grund av omständigheter är man på Modell A idag. Respondent 

D menar att det är elevernas behov som styr och skolledningens ansvarar för 

verksamheten ”Det fanns önskemål då från föräldrarna att elever på mellanstadiet som 

är ensamma hemma länge på eftermiddagen och inte har någon fritidsplacering att det 

var bra att de kunde komma hit.” (respondent 2017).  
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6.1.1 Stimulera elevers läsintresse 

Respondenterna B och C menar att läsintresset skulle öka om det fanns resurser till att 

ha fritidselever på skolbiblioteket på eftermiddagen (Respondenterna B 2017; C 2017). 

Eliasson och Högberg (2009) visar i sin forskning att fritidshem kan stimulera elevers 

läsintresse genom att de befinner sig i miljöer med böcker och att det är frivilligheten 

som ger läslust (Eliasson & Högberg, 2009, s. 57). Alexandersson och Limberg (2007) 

menar att det är kombinationen mellan arbete och frihet i skolbiblioteket som gör det 

möjligt för elever utvecklas (Alexandersson, 2007, s. 105). Boksamtal kan vara ett bra 

sätt att möta fritidseleverna och att de då eventuellt kan få möjlighet att fördjupa sina 

intressen. Respondent E vill att eleverna ska få komma till en öppen och levande miljö i 

skolbiblioteket där högläsning ”med full inlevelse” skulle kunna vara en sak som hon 

jobbar med för att möta eleverna på deras villkor och för att möta deras intressen 

(respondent E 2017).  

 

Grunden till samarbetet mellan bibliotekarier och fritidspedagoger, menar Eliasson och 

Högberg (2009), ligger i ”det positiva bemötande som fritidspedagogerna fick av 

bibliotekarierna.” när de besökte folkbiblioteket (Eliasson och Högberg, 2009, s.50). De 

undersöker bibliotek och fritidshem men då handlar det om att fritidshemmet går med 

en elevgrupp till folkbiblioteket med integrerat skolbibliotek. Författarna till 

undersökningen menar också att ”fritidspedagoger kan använda biblioteket för att 

stimulera barns läsintresse men också till aktiviteter som kan fördjupa barnens egna 

intressen” (Eliasson & Högberg, 2009, s. 51). Frivilligheten, för eleven, att komma och 

befinna sig i skolbiblioteket skulle kunna vara en början till ett intresse för samarbete 

mellan fritidshemmet och skolbiblioteket.  

 

Skolbibliotekariens intresse för ett ämne kan också skapa ett intresse hos eleverna och 

respondent As förslag om att ”koppla ihop bok och bild” eller berättelser med drama 

och film är ett exempel på hur det skulle kunna göras praktiskt. Det har i intervjuerna, 

till exempel med respondent F, kommit fram att hennes känsla av att ”hitta på lika roligt 

som fritids gör” (respondent F 2017) kan få skolbiblioteket att bli en konkurrerande 

verksamhet till fritidshemmet. Respondent D vill däremot gärna ”göra något roligt 

tillsammans på höstlovet” som att arbeta läsfrämjande och bygga på läslust (respondent 

D 2017). 

 

6.1.2 Aktiviteter i skolbiblioteket 

Att svaren på intervjufrågorna om samarbetet lätt hamnar i diskussionen om aktiviteter 

och vad skolbibliotekarierna kan göra praktiskt är genomgående i intervjusvaren. 

Drama, skrivarkurs, högläsning, bokcirkel, läsecirkel, bokprat och teater var exempel på 

saker att göra och ett sätt att samarbeta med fritidshemmet som kom upp i intervjuerna. 

 

Att ha en aktivitet, till exempel bokcirkel med fritidseleverna för att bli en 

personalförstärkning på eftermiddagen, skulle för respondenterna A och F vara ett bra 

sätt att samarbeta med fritidshemmet på. Respondent D har också en tanke om att 

bokcirkel skulle kunna vara språkutvecklande för eleverna i skola D, då den är 
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mångkulturell, och skulle kunna leda till att fler elever utvecklas språkligt i nya 

sammanhang (respondent D2017). Respondent C vill att hennes kompetenser ska tas 

tillvara på skolbiblioteket istället för som elevassistent. Då kunde hon arbeta mer mot 

fritidshemmet och eleverna där. Rektorn på skola C vill ha henne i klassen för att eleven 

ska nå målen men hon säger:”… jag har bokcirkel med femmorna och sexorna det är ju 

jättebra och ökar ju måluppfyllelsen här med läsförståelse, läsa mellan raderna, förstå 

texter, förutse vad som ska hända sen och sådant” (respondent C 2017). Respondent E 

vill att fritidshemmet ska använda bibliotekslokalen mer och då kanske hon blir 

involverad i samarbete mer än vad hon är idag (respondent E 2017). Enligt Montiell-

Overall är det ur ett praktiskt perspektiv i kombination med kommunikation och 

observationer av yrkesverksammas kunskaper om samarbete som TLC har arbetats fram 

för att praktiskt utföra samarbete (Montiell-Overall, 2005, s. 26). Det kan man se i 

Eliassons och Högbergs magisteruppsats som visar på att det är bemötandet och 

aktiviteterna, med Bokjuryn och Skattjakten, på biblioteket som ger möjligheter till ett 

samarbete med fritidshemmet (Eliasson & Högberg 2009).  

 

6.1.3 Tid till samarbete 

Det behövs avsättas tid för att planera ett eventuellt samarbete om det ska kunna 

fungera. Respondent D menar att tid kanske inte alltid räcker. ”… ibland handlar det 

också om att det är viktigt att det finns någon på fritids som har det intresset också 

(respondent 2017). Montiel-Overall (2005) menar att intresset för att samarbeta är 

grundläggande och en strävan och vilja ger gott samarbete (Montiel-Overall, 2005, s. 

41). Respondenterna D och Bs reflektion att tiden för att samarbeta med fritidshemmet 

är svårt när skolbibliotekariernas arbetstid ligger på förmiddagstid (respondenterna D 

2017; B 2017). Dessutom är det endast på skola E som det finns en uttalad vilja, enlig 

respondent E, från skolledningen att skolbiblioteket och fritidshemmet ska samarbeta 

(respondent E 2017). Respondent A på skola A tycker också att det är skolledningens 

ansvar vad hon ska jobba med men här har hennes arbetstid inte räckt till för något 

samarbete med fritidshemmet (respondent A 2017). Respondent Ds farhåga att man 

håller på att skära ner på skolbibliotekariernas tjänster kan bidra till att intresset för 

samarbete blir mindre för att tiden inte räcker till för allt som ska göras (respondent D 

2017). När respondent B uttalar sig om tid för samarbete förtydligar hon att hon ”aldrig 

fått uppifrån här på skolan riktlinjer för att jag ska jobba med fritids” (respondent B 

2017) och kanske är det så att hennes arbetstid verkligen inte räcker till.   

 

När respondent D på skola D uttrycker sin oro över att ”man skär ner på 

bibliotekarietjänsterna och därmed tiden att möjliggöra ett samarbete mellan 

skolbiblioteket och fritidshemmet” (respondent D 2017) går det emot forskning som 

visar på att samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie som har uttalade 

gemensamma mål, delaktighet och insyn i arbetet och välutrustade skolbibliotek med 

välutbildad pedagogisk personal ger positiva resultat i skolorna.  (McKinsey & Co 

2007; Johansson 2011; Nilsson 2007). Respondent C menar att rektor behöver förstå att 

hon som skolbibliotekarie tas tillvara på ett bättre sätt inom organisationen än som 

resurs till en elev så många timmar i veckan. Tamdjidi & Falk (2012) som undersöker 
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samarbete och samverkan ur fritidspedagog och - lärarperspektiv drar slutsatsen att trots 

en till stor del gemensam utbildning på universiteten så ser man att de olika 

yrkeskategorierna skiljer sig mycket åt när de kommer ut och ska verka inom sina 

respektive yrken. Detta kan bero på de olika avtal som reglerar arbetstid, arbetsuppgifter 

samt bedömning och betygssättning (Tamdjidi & Falk, 2012, s. 26). 

 

6.1.4 Elevdemokrati 

Den enda respondenten som tagit upp att elevdemokrati är viktigt är respondent E på 

skola E. Där har de nyss startat ett biblioteksråd bestående av tre pedagoger, 

skolbibliotekarien och två lärare, samt elevrepresentanter från varje klass som ska 

träffas och prata skolbibliotek (respondent E 2017). Att eleverna blir involverade i 

skolans verksamhet, ökar elevdemokratin och kan bli en grund för skolbiblioteken och 

fritidshemmen att samarbeta mer.  

 

Respondent A tror på ”just det kravlösa” och att det finns en vuxen tillhands liksom 

både respondenterna C och F samtidigt tycker att det inte får bli för mycket skola över 

skolbiblioteket på eftermiddagen. Men respondent F har lite svårt att se vad eleverna 

behöver på eftermiddagstid då hon arbetat mest mot skolan och vill ha samma typ av 

undervisning i alla sina verksamheter, det som hon är mest van vid. Samtidigt säger hon 

att hon lyssnar på eleverna vad de vill ha.  Här är respondenterna ense med 

Alexandersson (2007) där slutsatsen dras att skolbiblioteket är delaktig i elevers 

utveckling på grund av ”möjligheten att kombinera frihet och arbete” (Alexandersson, 

2007, s. 120) och att eleverna tyckte att mysiga möbler och en lugn plats där det egna 

intresset fick styra vad man ville göra eller läsa var det som de grundade sin slutsats på 

(Alexandersson, 2007, s. 103). Det kan vara ett bra sätt för skolbiblioteket att 

komplettera både fritidshemmet och skolan på detta sätt. Ihrskog (2006) kommer i sin 

forskning fram till att platsen, vart man går för att träffa sina vänner, har ”stor betydelse 

för kompis- och kamratrelationen” (Ihrskog, 2006, s. 106). Elevernas identitet skapas 

genom kommunikation tillsammans med andra (Ihrskog, 2006, s. 42). Man går dit där 

man får ut någonting av situationen. Går eleven till skolbiblioteket så är det möjligt att 

den träffar på en annan elev som också har intresset av att vara där.   

I läroplanen, Lgr 11, (Sverige. Skolverket 2011) står det: ”Genom att delta i planering 

och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, teman och 

aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” 

(Sverige. Skolverket 2011, kap. 2, s. 8). I de undersökta skolorna har elever i 

fritidshemmet friheten att själva kunna välja när och om de vill gå till sitt skolbibliotek 

och vad de vill göra där, läsa, prata eller bara vila. Det kan också vara en form av 

elevdemokrati men som också behöver förankras i skolledningen.  

 

6.1.5 Organisationen 

Det som kommit fram och nämnts som ett problem i intervjuerna är de stora 

elevgrupperna på fritidshemmet. Respondent C uttrycker sig som att det blir ju svårt för 

den personal som är kvar på fritidshemmet om en personal går iväg med en liten grupp 

elever medan respondent F menar att hon har hela ansvaret själv om en grupp 

fritidselever kommer till skolbiblioteket. Skolbiblioteket kan användas som en extra 
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personalförstärkning enligt respondenterna respondenterna A, F och D om det är en 

grupp som kommer men enligt respondenterna E, C och B så är det bra om eleverna 

kommer till skolbiblioteket när de själva vill för att få komma bort från de stora 

elevgrupperna och få lite lugn och ro att sitta och läsa. Respondenten D tror också att 

det är de stora elevgrupperna och få personal i skolorna som ligger till grund för att så 

mycket aktiviteter inte kan göras längre. Respondent B säger ett par gånger att: ”man 

gjorde mer förr” (respondent B). 

 

Skolledningen, rektorn, som har det övergripande samordningsansvaret för att 

skolverksamheterna ska fungera (Skollagen 2010:800) och respondenterna A och E är 

tydliga med att det är rektorn som ska styra deras jobb medan respondent B säger att det 

är hon som informerar rektorn om vad hon gör. Respondent B säger att hon ”… aldrig 

fått riktlinjer för vad jag ska jobba med” och sedan ”Men det är fortfarande att så länge 

jag sköter mitt så är det mer att göra med 45 lärare än en bibliotekarie. … sköter jag mig 

och inte klagar eller går till dom så kommer inte dom till mig.” ”…jag har ju inte min 

arbetstid förlagd på fritidstid om man säger så …” (respondent B 2017). McKinsey & 

Co har i sin rapport kommit fram till att ledningen behöver stå bakom 

utvecklingsarbetet i skolan och är viktig för att ge den pedagogiska personalen 

möjligheter att lära av varandra i ett kollegialt lärande som bland annat innebär att man 

går in i varandras verksamheter och observerar varandra i undervisningsmiljön 

(McKinsey & Co, 2007, s. 31). På skola C är det inte så utan här säger respondent C att 

rektorsval att använda skolbibliotekarien som elevassistent är att eleven måste bli 

godkänd. Därför räcker inte hennes arbetstid till för så mycket samarbete med 

fritidshemmet på eftermiddagarna. Enligt TLC är det först i modell D: Integrerad 

läroplan, som visar hur viktig rektor är för att se till så att alla berörda samarbetspartners 

är positivt inställda till samarbete och är den som har övergripande ansvar för att 

resurser avsätts för att möjliggöra implementeringen av läroplaner och att undervisning 

ska fungera fullt ut och leda till något nytt (Montiel-Overall, 2005, s. 38).   

 

Tre av respondenterna, B och E, är inte med i något arbetslag, AL, på sin arbetsplats 

men respondenterna B och E går dit där de behövs eller behöver säga något och 

respondent A inte har någon arbetstid för att gå på AL-möten på skolan. 

Respondenterna C och D är med i arbetslag med endast lärare och respondent F har 

både fritidspersonalen och lärarna med i arbetslaget. Respondent D säger ”att uppdraget 

är ju framför allt mot skolan och man jobbar mot de skrivningar som finns i första 

hand…” (respondent D 2017). Respondent B tycker att man kan känna sig lite ensam 

som yrkesgrupp på skolan eftersom lärarna är många fler och ”behöver mer av rektorns 

tid” (respondent B 2017). Hon anser dock att kontakten med elevhälsan och övriga 

pedagoger är god och känner att hon får mer gjort i biblioteket om hon inte är med på 

AL (respondent B 2017). Tidigare forskning av Gustavsson (2015) betonar att för 

skolbibliotekarien är det viktigt med en ledning som tycker att samarbete kollegor 

emellan är viktigt för att förbättra skolbiblioteket och leda till utveckling hos eleverna 

(Gustavsson, 2015, s. 27. Skolverkets definition på vad ett skolbibliotek är ”… en 

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

lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal” (Skolinspektionen, 2011, s. 5) 
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kan kopplas ihop med Limberg & Lundhs (2013) forskning om vad ett skolbibliotek har 

för uppgifter och att det är ” … ett fysiskt rum med systematiskt ordnade medier …” 

som har två ändamål. ”… stöd och stimulans till läsning och språkutveckling och 

undervisning i olika dimensioner av informationssökning och – användning” (Limberg 

& Lundh, 2013, s. 4). Det visar sig i undersökningen ha relevans av respondent Ds 

uttalande. Hon vill arbeta språkutvecklande mot fritidshemmet men tror att neddragning 

av bibliotekarietjänster kan leda till minskade möjligheter att arbeta gentemot 

fritidshemmet (respondent D 2017).  

 

Enligt Montiell-Overalls modell A: samordning är det vem som helst på skolan som kan 

samordna aktiviteter och när respondent A säger att mer tid planering behövs för att öka 

samarbetet men samtidigt säger att ett väldigt samarbete finns därför att fritidshemmet 

ligger granne med skolbiblioteket eller när respondent B säger att hon samarbetar med 

att ge fritids det de efterfrågar och respondenterna C och D som betonar att det inte 

finns tid till samarbete, är det i modell A, samordningsmodellen, som man befinner sig 

i. 

Elevens skoldag sträcker sig över hela dagen, både förmiddag och eftermiddag, för de 

som är inskrivna på fritidshemmet. Fritidshemsverksamheten har inte obligatorisk 

närvaro som skolan har och därför kan det vara mer frivilligt att befinna sig i 

skolbiblioteket på eftermiddagarna än vad det är på förmiddagarna under skoltid. Detta 

kan vara en förklaring till att det kan vara svårt för respondenterna att skilja på 

kompetenserna som behövs som skolbibliotekarie i de två olika verksamheterna skola 

och fritidshem. 

 

Samarbetet mellan skolbibliotek och fritidshem på de undersökta skolorna ligger på en 

låg nivå enligt TLC-modellerna. Att samordna verksamheter, enligt TLC modell A: 

Samordning, i skolan betyder enligt Montiell-Overall (2005) att inget eller låg grad av 

samarbete förekommer. Samordningen kräver minsta möjliga förtroende, ansträngning 

eller kommunikation kollegor emellan och kan beskrivas som att vem som helst kan ha 

ett samordningsansvar och organisera olika händelser i skolan så att projekt genomförs 

effektivt (Montiell-Overall 2005). Skolbibliotekarien på skola F har däremot en uttalad 

önskan från ledningsgruppen att ha ett samarbete med fritidshemmet och här har 

samarbetet kommit lite längre och TLC-modell B: Samarbete, förekommer genom att 

skolbiblioteket och fritidshemmet stödjer varandra i olika projekt som till exempelvis F-

staden och bokcirkel för elevernas utveckling.  

 

6.2 Kompetens 

Kompetens är en förmåga att handskas med sin kunskap, förstå olika problem och sätta 

sig in i olika situationer (Illeris, 2007, s. 270). I skolbiblioteket kan det handla om en 

viss information som eleven vill ha, för att lära sig mer om ett visst område, lika gärna 

som att få eleverna tysta och lugna och inte störa andra. Kompetenserna möts och 

blandar sig efter det behov som uppstår i skolbiblioteket och också inom skolans hela 

organisation som med respondent C, som även är fritidspedagog, och har en del av sin 

tjänst i klassrummet riktat mot en elev (respondent C 2017) liksom respondent E som 
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arbetar i klass (respondent E 2017). Respondent C tycker inte att det är någon skillnad 

på hur hon använder sina kompetenser på skoltid eller på eftermiddagstid och det kan 

kanske bero på hennes dubbla utbildningar och tidigare erfarenheter med att arbeta i 

fritidshem.  

 

6.2.1 Vad krävs för kompetenser i situationen? 

Att vara lyhörd, nyfiken och öppen för andra är kompetenser respondent A nämner samt 

att kompetensen att arbeta med drama och dramatiserande berättande kan vara ett sätt 

att arbeta mot fritidseleverna på eftermiddagarna (respondent A 2017). Bokcirklar och 

boksamtal skulle också kunna vara en arbetsmetod mot fritidshemmet för elevens 

utveckling i skolan.  Medan yrkeskompetensen kommer med utbildningen och med 

erfarenheter av arbetet i skolbiblioteket (Centervall, 2017, s. 5) är de personliga 

intressena och erfarenheterna av betydelse för vad man arbetar med och hur. Just i 

situationen uppkommer ett behov som ska tillgodoses och Pihlgren (2015) förklarar det 

som att personalen ”fångar tillfället i flykten” och gör eleven medveten om sin egen roll 

och beteende (Pihlgren, 2011, s. 45). I skolbiblioteket kan det handla om en viss 

information som eleven vill ha, för att lära sig mer om ett visst område, lika gärna som 

att få eleverna tysta och lugna och inte störa andra. I intervjusvaren ger respondenterna 

intrycket av att alla deras kompetenser möts och blandar sig efter det behov som uppstår 

i skolbiblioteket och också inom skolans hela organisation som med respondent C, som 

även är fritidspedagog, och har en del av sin tjänst i klassrummet riktat mot en elev 

(respondent C 2017) liksom respondent E som arbetar i klass (respondent E 2017).  

Enligt Lindberg & Lundh (2009); och Illeris (2007) är kompetens är en förmåga att 

handskas med sin kunskap och att kunna överföra den kunskapen mellan olika kontexter 

och sammanhang men även att kunna sätta sig in i olika situationer och tolka olika 

dilemman och problem. Kompetens är resultatet av lärande och förmågan att hantera sin 

kunskap i de olika miljöer individen befinner sig i (Lindberg & Lundh 2009; Illeris 

2007). Enligt Montiell-Overalls teori, TLC, är det samarbetet mellan skolbibliotekarien 

och läraren och deras olika kompetenser som kan få eleverna att nå utvecklingsmålen. 

Det är i modell C som Montiell-Overall tar upp yrkeskompetenser. Det är 

medvetenheten om varandras yrkeskompetenser och hur man kan använda dem i 

undervisningen, att hjälpa eleverna till ett aktivt lärande som binder samman 

skolbiblioteket och klassrummet, som är ett av målen med att planera, genomföra och 

utvärdera lektioner gemensamt (Montiell-Overall 2005).  

 

6.2.2 Kunskap om litteraturen och beståndet 

De kompetenser som krävs av skolbibliotekarierna enligt dom själva för att samarbeta 

med fritidslärarna och som de själva tycker är viktiga är kunskap om litteraturen för att 

kunna visa och hjälpa eleverna att hitta det som de är intresserade av. Att som 

skolbibliotekarie förkovra sig i litteraturen på skolbiblioteket ger en kunskap om 

beståndet och eftersom man lär känna varje elev så kan man använda sin kunskap att ge 

eleverna boktips. Respondenterna ger här Illeris (2007) rätt när han menar att 

kompetenserna har koppling till kvalifikationer, vad man kan, och att personen behöver 

använda alla sina kunskaper och erfarenheter för att lösa ett problem (Illeris, 2007, s. 

294). ”Att man har den där relationen den där personliga relationen till ALLA eleverna. 
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Jag känner ju ALLA eleverna” (respondent A 2017). Respondent F på F-skolan säger: 

”Jag skulle aldrig boktipsa om en bok jag inte har läst” (respondent F 2017). Hon är 

väldigt öppen för nya idéer och arbetssätt och säger också att ”det gäller att vara smidig 

så att man lockar barnen att ta en bok på rätt nivå utan att man säger det egentligen” 

(respondent F 2017).  

6.2.3 Aktiviteter 

Att hjälpa eleverna att söka egenvald information, kanske i form av bokcirkel menar 

respondent C (2017) är en kompetens som hon har för att hjälpa eleverna under 

fritidshemstid, men också att hjälpa eleverna att utveckla intresse för ett ämne eller 

område (respondent C 2017). Eliasson & Högberg (2009) trycker på vikten av att vuxna 

i skolan som en läsande förebild kan ge ringar på vattnet så att eleverna själva blir sugna 

på att läsa. Att med en medveten strategi skapa olika läsmiljöer i skolan kan väcka 

läsglädje liksom samtal om böcker kan göra (Eliasson & Högberg, 2009, s. 57). Genom 

boksamtal och sin kompetens i barn- och ungdomslitteratur vill respondent D arbeta 

språkutvecklande även mot fritidshemmet eftersom skola D är en mångkulturell skola. 

Förutom att skolbibliotekets uppdrag är att ge stöd och stimulans till elevernas läs- och 

språkutveckling så beskriver Limberg & Lundh (2013) skolbibliotekets uppdrag att 

handleda elever i informationssökning och användning av informationen (Limberg & 

Lundh 2013). Där svarar respondenterna, och de är ganska eniga om det, att de ska 

finnas där för att leda eleven till den information som den efterfrågar. Respondent E 

beskriver det som att vara närvarande när eleven kommer. Hon är inlyssnande och 

nyfiken och vill ge egen tid till just den eleven som hon har framför sig (respondent 

2017).  

6.2.4 Ett socialt sammanhang 

Förutom kunskaper om litteraturen är det bra om man är ”van att ta barngrupper” 

(respondent C 2017).  Hon tycker att när eleverna kommer på fritidstid så vill de välja 

bok själva utan krav, bara lusten att läsa ska spela roll. Respondenten påpekar också det 

”kravlösa” i skolbiblioteket (respondent A 2017). Att vara inlyssnande, nyfiken och 

lyhörd för att få veta vad eleven vill läsa eller prata om är två viktiga kompetenser som 

respondent E förespråkar. ”Som det används nu så är det ju mest att det kommer en elev 

som man hinner ge lite mer egentid, alltså om den kommer själv” (respondent E 2017). 

Limberg, Sundh och Talja (2009) menar att det är genom att vara i ett socialt 

sammanhang som man utvecklar informationskompetens (Lindberg & Lundh, 2009, s. 

51). Att som respondent D ha kompetens att möta vårdnadshavare och bjuda in dem att 

komma till skolbiblioteket så att eleverna får se att även de tycker att läsningen är 

viktigt (respondent D 2017) kan ge kompetenser i sociala sammanhang som eleverna 

behöver för att utvecklas sitt språk och för att tycka att skolbiblioteket är roligt. På 

elevens fritid, när eleven själv får välja sin egen aktivitet, utvecklas en social kompetens 

som sker på elevens egna villkor. Ihrskog (2006) beskriver i sin avhandling hur barnet 

blir en social, kommunikativ, individ när den egna viljan att bestämma vart man ska gå 

för att möta sina kompisar får utrymme. Barnets fritid är ”mycket viktig ur ett 

meningsskapande perspektiv” (Ihrskog, 2006, s. 83).   



  
 

35 

Respondent E vill ge eleverna tid, mer egentid, när de kommer själva för att söka 

information. Hon vill vara inlyssnande, nyfiken och kommunicera med eleven. När 

eleverna får komma till skolbiblioteket av sin fria vilja, kanske på fritidstid, för att själv 

få bestämma vad man vill läsa i en lugn och trevlig miljö, kan det bidra till en 

utveckling hos eleverna. Detta skriver Mikael Alexandersson och Louise Limberg 

(2007) om och drar slutsatsen att det är kombinationen mellan arbete och frihet som 

bidrar till elevernas utveckling (Alexandersson, 2007, s. 120).  

 

6.2.5 Kunna ta elevgruppen 

Man ska kunna säga till eleverna att ”nu får ni dämpa er lite” (respondent F 2017). ”Ha 

lite pondus” (respondent B 2017). Kompetenserna hos skolbibliotekarierna sträcker sig 

till att själv ge uppgifter till den elevgrupp man har eget ansvar för. Som bibliotekarie 

har man kanske inte erfarenhet av elevgrupper innan man börjar arbeta i skolan och 

därför kan det kanske upplevas som svårt att hålla i samlingar och aktiviteter. När 

respondent F, som inte har någon pedagogisk utbildning eller bibliotekarieutbildning, 

visar sin osäkerhet i intervjun genom att hon säger att det kräver mer av henne att hålla i 

en elevgrupp på eftermiddagstid när hon är ensam vuxen med gruppen måste hon ta 

fram andra verktyg än de pedagogiska för att utföra sitt uppdrag. Då är hennes tidigare 

yrkes- och livserfarenheter det hon behöver luta sig mot. Att använda Montiell-Overalls 

teori TLC tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande och hjälpa varandra att 

förbättra lektioner (McKinsey & Co 2007) skulle för respondent F kanske vara ett bra 

hjälpmedel i hennes arbete som samtidigt skulle utveckla henne själv som 

skolbibliotekarie. Respondent C däremot, tycker sig kunna ta elevgrupper på grund av 

sin bakgrund som fritidspedagog och har inga problem med det. Eliasson & Högberg 

(2009) visar på hur viktigt det är för skolbibliotekarierna att förstå användargrupperna 

och hur de skulle vilja använda biblioteket (Eliasson &Högberg, 2009, s. 3). Med den 

utgångspunkten skulle eleverna, tillsammans med skolbibliotekarien, kunna förstå 

varandra och hur skolbiblioteket fungerar.   

 

6.2.6 Språkutvecklande 

Respondent Ds tankar om ett språkutvecklande arbetssätt gentemot fritidshemmet på 

skola D skulle kunna vara en god grund att stå på i ett samarbete med fritidshemmet. 

Många elever skulle få ytterligare möjlighet att lyssna till och använda sig av språket i 

nya sammanhang” (respondent D 2017). Skolledningen kanske skulle bli intresserade 

om skolbibliotekarierna och fritidslärarna lade fram ett sådant förslag att arbeta efter. 

Limberg (1992) beskriver hur skolbibliotekarier i skolbibliotek måste få vara olika för 

att främja olika arbetssätt som ställer krav på samarbete för att främja elevernas 

utveckling och att de kraven även gäller för yrkesrollen Limberg, 1992, s. 8).  

 

6.2.7 Kompetenser för att samarbeta 

Egentligen är det inte någon av skolbibliotekarierna som säger sig behöva någon 

speciell kompetens för att samarbeta med fritidshemmet. Respondent As mening är att 

fritidshemmet arbetar kreativt med bild eller drama och då kan hon komplettera med 

berättande, högläsning eller bokprat. Men respondent E skulle kunna tänka sig att hon 

kunde ha lite pyssel på skolbiblioteket och respondent F vill arbeta med 
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informationssökning. Att elever får lösa ett problem i stunden ”kan leda till att barn 

utvecklar sina sociala förmågor eller blir medvetna om sitt eget handlande” (Pihlgren, 

2013, s. 58).  

 

 

7 Avslutande diskussioner och slutsatser  
De tre verksamheterna skolan, fritidshemmet och skolbiblioteket ska arbeta tillsammans 

för elevers skolutveckling. Skolbiblioteket och fritidshemmet har det gemensamt att de 

ska komplettera skolan. Det finns en hel del forskning att läsa om samarbete mellan 

skolbibliotek och skola medan det knappt finns något skrivet om samarbetet mellan 

fritidshem och skolbibliotek. Det kan bero på att fritidshemmet nyligen, 2016, har 

implementerats med ett eget kapitel i Lgr 11 (Sverige, 2017, 2010:800, kap. 4). Med 

anledning av att det finns brister i forskningen inom detta område så har denna 

undersökning för avsikt att uppmärksamma hur skolbibliotekarier ser på samarbetet 

mellan skolbibliotek och fritidshem med särskilt fokus på kompetenser som de anser att 

ett sådant samarbete kräver och om synen på samarbete och kompetensbehovet mellan 

skolbibliotek och fritidshem förstås med hjälp av TLC. Genom Montiel-Overalls teori, 

TLC söker undersökningen svar på det.  

 

Eftersom det är så lite forskning gjort inom området så har litteratur från tidigare 

forskning inom andra områden också tagits upp. Litteraturen omfattar samarbete mellan 

skolbibliotekarier och lärare, mellan lärare och lärare, mellan lärare och 

fritidspedagoger, mellan bibliotek och fritidshem, kompis och kamratrelationer, 

skolbiblioteket som rum, skillnaden mellan barnbibliotek och skolbibliotek, 

skolbibliotekariens yrkesroll, skolbiblioteket som pedagogisk resurs samt hur man kan 

bygga upp ett väl fungerande skolbibliotek med hjälp av Loertchers taxonomi.  

 

Teorin som använts är Montiell-Overalls TLC. Fyra modeller är visualiserade som visar 

på hur samarbete kan fungera på olika nivåer för elevernas kunskapsutveckling.  För att 

samarbete ska bli av behövs intresse, en vilja att samarbeta och en öppenhet för att delge 

varandra kunskap i undervisningen (Montiell-Overall 2005). Respondenterna menar att 

möjligheterna till samarbete är beroende på om möjligheter ges av skolledning i form av 

tid till planering och möten. Svaren, som skolbibliotekarierna ger om samarbete med 

fritidshem handlar om vad man rent praktiskt kan eller skulle vilja göra för aktiviteter 

med eleverna på eftermiddagen. Skolbibliotekarierna har kompetensen att samarbeta 

med fritidslärarna både med sina kunskaper om läsinlärning, språkutveckling och 

bokprat. Dessutom menar respondenterna att deras personliga erfarenheter och intressen 

hjälper dem i arbetet till exempel med drama, skrivarkurs, högläsning, bokcirkel och 

läsecirkel. 

Vad samarbetet med fritidshemmet just nu innebär för skolbibliotekarierna är olika. Det 

är allt från att ordna fram böcker till högläsning eller annat på fritidsavdelningen, att 

bibliotekslokalen ligger nära fritidshemmet och används som ett genomgångsrum till 

fritids lekrum och bokcirkel på eftermiddagen till att vara delaktig i fritidshemmets 

planerade verksamhet. 
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Kompetens för skolbibliotekarierna innebar att veta vilken litteratur som finns i 

beståndet och finnas tillgänglig för eleverna för att kunna visa dem till efterfrågad 

information. Bokcirkel kan vara ett sätt att hjälpa eleverna att utveckla intresse för ett 

område eller ett ämne.  Andra kompetenser som skolbibliotekarierna upplevde att de 

hade var att vara nyfiken, inlyssnande och lyhörd för elevernas önskemål om läsning 

eller vad de vill prata om. Att kunna kommunicera både med elever och personal var 

viktigt men också att ha en bra föräldrakommunikation så eleverna ser att 

vårdnadshavare också är intresserade av att läsa. Hur man ”tar en barngrupp” och att 

man kan få dem att lyssna och förstå att i biblioteket ska det vara ”läsro” är också 

viktiga kompetenser för skolbibliotekarierna i undersökningen. 

 

Samarbetsnivån med fritidshemmet på de undersökta skolbiblioteken befinner sig på låg 

nivå och enligt TLC-modell A och modell B (Montiell-Overall 2005).  

 

Det visade sig att några av skolbibliotekarierna i undersökningen återkom till vikten av 

skolledningen och rektor och hur organisationen på skolan såg ut. Tre av 

skolbibliotekarierna är inte med i något arbetslag alls medan de övriga tre 

respondenterna är delaktiga varav en av dem har fritidspedagoger med i sitt arbetslag. 

Att rektor ska styra skolbibliotekariens arbete är en självklarhet för tre av 

respondenterna medan de övriga inte har så mycket kontakt med sina rektorer. Farhågan 

är att när skolbibliotekarietjänsterna dras ner så blir det inte så mycket tid för samarbete 

med fritidshemmet och här visar det sig tydligt att de ekonomiska resurserna inte ger 

eleverna i fritidshemmet de förutsättningarna till att använda skolbiblioteket på 

eftermiddagarna.  

 

Det empiriska materialet visar på att samarbetet mellan skolbibliotek och fritidshem 

varierar på de olika skolbiblioteken och att det verkar bero på arbetstid, skolledning 

samt intresset från elever, personalen på fritidshemmet och skolbiblioteket. Tyvärr 

verkade inte förutsättningarna för samarbete vara så stora då hälften av respondenterna 

inte var delaktiga i något arbetslag och endast en, respondent F, hade AL tillsammans 

med fritidspersonalen. Det finns trots detta en vilja bland skolbibliotekarierna i 

skolbiblioteken att samarbeta med fritidshemmet men tidsmässigt är det svårt. 

Samarbetet behöver grunda sig på att det finns avsatt tid att träffas och planera, en vilja 

att samarbeta från alla inblandade och stöd från rektor. Fritidslärare och 

skolbibliotekarier måste också tycka att det är viktigt med samarbete för elevernas 

skolutveckling.  

 

De problem för samarbete som har kommit fram i intervjusvaren är hur 

skolbibliotekarien ska hinna med att samarbeta och att skolledning och rektor inte har 

gett i uppdrag till skolbiblioteket att samarbeta med fritidshemmet. Att planera 

samarbete tar tid och hur och varför de ska samarbeta kräver en tydlig skolledning så att 

eleverna i fritidshemmet får samma möjligheter till att använda skolbiblioteket på 

eftermiddagen som på förmiddagen.  
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Skolbibliotekariernas kompetenser, enligt dom själva, för att samarbeta med 

fritidslärarna, handlar, förutom en tydlig ledning, om att vara öppen för förslag och att 

kommunicera för att kunna få igång ett samarbete. De övriga kompetenserna som 

skolbibliotekarierna nämner handlar om hur man agerar gentemot eleverna till exempel 

att man har kunskapen om litteraturen, att man är nyfiken, inlyssnande och lyhörd för 

elevers önskemål, hur man ”tar elevgrupper” och hur man ska få lugn och ro i 

skolbiblioteket. Kompetenserna handlar också om hur man bemöter elever på 

skolbiblioteket och vilka aktiviteter man kan ägna sig åt då fritidseleverna kommer till 

skolbiblioteket.  

 

När respondenterna talar om samarbete verkar det som att de tycker att eleverna ska 

komma till skolbiblioteket och ha verksamhet och läsa både för att få lugn och ro men 

även för att få möjligheten till läsglädje, lässtrategier och språkutveckling. Skola E har 

nyss startat ett biblioteksråd bestående av tre pedagoger, skolbibliotekarien och två 

lärare, samt elevrepresentanter från varje klass som ska träffas och prata skolbibliotek. 

Det kan göra att eleverna blir mer involverade i skolbiblioteket och med hjälp av 

elevdemokrati kan det bli en grund för skolbiblioteken och fritidshemmen att samarbeta 

mer.  

 

Andra idéer som man kan tänka sig när man arbetar som skolbibliotekarie kan vara att 

själv, som skolbibliotekarie, gå till fritidshemmet och möta eleverna där, på deras egen 

”hemmaplan” för att skapa möjligheter till språkträning eller läslust. 

 

Med grund i Montiell-Overalls TLC-teori, Teacher Librarian Collaboration, och de 

fyra modellerna A, B, C och D samt tidigare forskning om samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarier har svaren analyserats. Det har visat sig att Montiell-Overalls TLC 

modeller A, B, C och D även kan användas som grund för ett samarbete mellan 

skolbibliotekarier och fritidslärare eftersom fritidshemmet sedan 2016 har uttalade mål i 

läroplanen för sin verksamhet.  

 

8 Fortsatt forskning 
Det finns som sagt inte mycket forskning om skolbibliotek och fritidshem. 

Skolbibliotekariers uppfattningar om samarbete med fritidshemmet och vilka 

kompetenser det krävs av dem är en ögonöppnare för den process som ett sådant 

samarbete behöver. Genom den här undersökningen så har jag försökt att visa på hur det 

kan se ut idag samtidigt som jag har försökt besvara de för undersökningen aktuella 

forskningsfrågorna. För att skolledare, rektorer och andra ansvariga för 

utbildningsväsendets resurstilldelning ska kunna ta sitt ansvar för verksamheten och 

elevernas utveckling behövs mer forskning inom området. Det vore intressant att veta 

vad ansvariga för skolan tycker om skolbibliotekets roll för elevers skolutveckling. 

Dessutom behövs mer forskning inom området över fritidshemmens roll för detsamma.  

 

Upplevelsen av undersökningarna vid intervjutillfället var att skolbibliotekarierna själva 

inte visste så mycket om fritidshemmen och hur de arbetar så det verkar vara en god ide 
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att forska mer om hur vi inom skolan ska bli bättre på att få veta varandras olikheter och 

kompetenser och hur vi ska ta tillvara på dem på bästa sätt för elevernas skull. 

  

Montiell-Overall (2005) skriver att det behövs mer forskning om vad resultatet av 

samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier blir i undervisningen och 

skolbibliotekariens roll i undervisningen (Montiel-Overall, 2005, s. 44). Eftersom det är 

elevernas utveckling som står i fokus så måste fler empiriska undersökningar göras om 

samarbete mellan fritidslärare och skolbibliotekarier och hur man mäter elevens 

utveckling i fritidshemsverksamheten. 
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Sammanfattning 
Skolverket, skolinspektionen, kommuner och landsting och vissa privata aktörer har 

ansvar för undervisningssektorn i Sverige. Skollagen och Läroplaner är ett redskap som 

ska säkra likvärdig utbildning för all inom skolväsendet i Sverige. Skolbibliotek och 

fritidshem ingår i de här styrdokumenten och de ska fungera som ett komplement till 

skolan för elevens utveckling. Pedagogiskt utbildad personal är en annan förutsättning 

för att säkra likvärdig utbildning i Sverige men undersökningens resultat visar att det 

saknas resurser för att genomföra ett fullskaligt samarbete med delaktighet i 

planeringen, i genomförandet och i utvärderingen.  

 

För att komplettera undervisningen i fritidshem behöver skolbibliotekariens och 

fritidslärarens yrkeskompetenser tas tillvara. Det situationsstyrda lärandet sker 

informellt och kan leda till ett lustfyllt, för eleverna, lärande. Skolbiblioteket kan ge 

möjligheter till fri läsning och här har fritidshemmet en naturlig ingång i samarbetet 

med skolbiblioteket. Förutom de tre verksamheterna skola, fritidshem och skolbibliotek 

har det i undersökningen visat sig att den övergripande samordningen har stor betydelse 

för hur organisationen på skolorna ser ut och vilka resurser och möjligheter som ges. 

Problemet, förutom bristen på forskning inom området skolbibliotek och fritidshem, är 

att samarbete mellan dessa verksamheter förekommer väldigt sällan på skolorna.  

 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur skolbibliotekarien förhåller sig till 

samarbete mellan skolbibliotek och fritidshem samt att ta reda på vilka kompetenser 

som krävs av en skolbibliotekarie enligt dom själva, för att samarbeta med fritidslärare.   

Med anledning av att det knappt finns forskning inom området att tillgå har 

undersökningen utökats till att omfatta även litteratur och forskning om samarbetet 

mellan lärare och skolbibliotekarier, skolutveckling, bibliotek och kompisrelationer. 

Eftersom forskning som behandlar skolbibliotek och fritidshem är ett outforskat område 

kanske undersökningen kan visa att samarbete över de olika skolformerna kan ge många 

fördelar för elevens måluppfyllelse när fler vuxna finns för att hjälpa till.  

 

Frågorna som söker sina svar i undersökningen handlar om hur skolbibliotekarier ser på 

samarbetet med fritidshemmet. Fokus i undersökningen ligger på vilka kompetenser 

skolbibliotekarierna anser sig ha för att samarbeta med fritidshemmet. 

Frågeställningarna är: 

1) Hur förhåller sig skolbibliotekarien till samarbete mellan skolbiblioteket och 

fritidshemmet? 

 

2) Vilka kompetenser krävs av en skolbibliotekarie, enligt dom själva, för att 

samarbeta med fritidslärare? 

 

3) Hur kan skolbibliotekariernas syn på samarbete och kompetensbehov i relation 

till fritidshemmet förstås med hjälp av TLC-modellen? 

 

Med bakgrund av undersökningens resultat har Montiell-Overalls TLC-teori och fyra 

modeller A, B, C och D, om hur samarbete kan utvecklas från ingenting till ett 
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fullskaligt samarbete, använts för att analysera resultaten. Som metod har kvalitativa 

intervjuer med både fasta och öppna frågor, semistrukturerade, ställts till sex 

skolbibliotekarier. Resultaten visar att det inte förekommer så hög grad av samarbete.  

 

I undersökningen har kvalitativa intervjuer med semistrukturerade öppna frågor använts 

som metod. Undersökningen har riktat sig mot ett geografiskt område i en kommun där 

man har, av skolbibliotekarier, bemannade skolbibliotek. Sex respondenter på 

kommunala skolbibliotek svarade ja på förfrågan om att vara med i undersökningen och 

intervjuades på sina respektive arbetsplatser. Alla skolor i undersökningen är 

kommunala grundskolor med elever 6–12 år och 6–11 år. Intervjuerna transkriberades 

och är det empiriska material som redovisas som resultat. 

Kopplingarna mellan skolbibliotek och fritidshem ligger i skillnaderna mellan dem. 

Verksamheterna är ganska lika på det viset att ett situationsstyrt lärande finns med som 

grund i båda och det är eleverna själva som oftast får välja aktivitet efter sitt eget 

intresse.  

Analysen gjordes av det empiriska materialet med närläsning. Intervjusvaren blev 

indelade i två teman efter forskningsfrågorna och sedan analyserades temana med hjälp 

av teorin och tidigare forskning. Utifrån forskningsfrågorna är det temana samarbete 

och kompetens som intervjusvaren sammanfattas i.  

 

Enligt TLC är det Modell A - Samordning i fyra av de undersökta skolbiblioteken 

medan det i två skolbibliotek förekommer samarbete enligt Modell B – Samarbete. En 

skola är på väg mot samarbete enligt modell C – integrerad undervisning. Resultaten 

visar på att kompetenserna skolbibliotekarierna anser sig ha är olika beroende på vad 

man har med sig från tidigare livs- och yrkeserfarenheter men även att rektor och 

skolledning är viktiga för att skapa möjligheter för samarbete. Respondenterna är rädda 

att neddragning av tjänsterna kan göra så att samarbetet med fritidshemmet blir lidande 

eller aldrig kommer igång. En skola har från att tidigare ha ett samarbete i modell B gått 

tillbaka till Modell A, detta beroende på hur organisationen är uppbyggd och 

fritidshemselevernas behov.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Berätta lite om dig själv, din bakgrund och ditt arbete.  

- Din utbildning 

- Hur länge du arbetat här 

- Storleken på skolan/ På biblioteket? 

- Bibliotekets öppettider 

- Dina arbetsuppgifter 

- Dina arbetstider/planeringstid/ ”barngruppstid” 

- Hur ligger skolbiblioteket i förhållande till fritidshemmets lokaler?  

- Är det lätt för personalen/(eleverna)? att ta sig emellan? 

- Är skolbiblioteket bemannat på eftermiddagen? Hur länge? 

- Är skolbiblioteket obemannat någon tid under dagen men ändå öppet för 

eleverna att använda? 

 

Frågor som undersöker hur skolbibliotekariens och fritidslärarens yrkeskompetenser 

kompletterar varandra i ett eventuellt samarbete mellan skolbibliotek och fritidshem.  

Dagsläget: 

- Kan du berätta lite om det finns ett samarbete mellan skolbiblioteket och 

fritidshemmet på din skola och hur det ser ut? / Hur skulle du vilja att det såg ut? 

- Är det elever i skolbiblioteket på eftermiddagen, efter skoltid?  

Vad gör de då? (skoluppgifter, lånar för nöjes skull eller annat) 

Är det någon fritidslärare med då? 

- Varför tror du att det ser ut som det gör? 

- Varför fungerar det/fungerar det inte enligt dig? 

- Hur dokumenterar du skolbiblioteksverksamheten? 

I framtiden:  

- Hur skulle du vilja att samarbete skulle se ut mellan skolbiblioteket och 

fritidshemmet? 

- Hur tänker du att det samarbetet skulle kunna utvecklas? 

- Ställer det andra krav på dina kompetenser under fritidstid än under skoltid? 

- Vilka kompetenser skulle du kunna bidra med som skolbibliotekarie i ett 

samarbete mellan skolbibliotek och fritidshem? 

- Vad skulle skolbiblioteket kunna bidra med? 

- Tror du att eleverna skulle ha nytta av att använda skolbiblioteket även under 

fritidstid? 

Vilken då? (lärande, läslust eller annat) 

- Har skolbiblioteket en verksamhetsplan och nämns eleverna i fritidshemmet där? 

- Hur ser du på skillnaden mellan bildning och utbildning? 

Hur uppfattar du läroplanens skrivningar av hur skolbiblioteket ska användas på 

fritidstid?  

Är det något annat du har tänkt på som du skulle vilja tillföra? Kan jag höra av mig om 

jag har några undringar om dina svar? 



  
 

II 

Bilaga B Missivbrev 

Missivbrev 

Hej! 

I januari kommer jag att börja arbeta på Bäckaslövskolans skolbibliotek men för 

tillfället studerar jag vid Linnéuniversitetet och läser Biblioteks- och 

Informationsvetenskap på distans. Nu skriver jag min kandidatuppsats och har valt att se 

på hur skolbibliotekarier i Växjö kommun ser på sin yrkeskompetens att samarbeta med 

fritidslärare på fritidshem.  

För att ta reda på detta vill jag intervjua skolbibliotekarier vid skolbiblioteken i Växjö 

kommun. Jag hoppas på att du har möjlighet att ställa upp på en intervju. Den beräknas 

ta mellan 45 minuter och en timme. Intervjun spelas in och senare kommer jag att 

transkribera inspelningen på papper och analysera utskriften som en del av min 

kandidatuppsats. En del av frågorna kommer du att få besvara via mail strax innan 

intervjutillfället. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta innebär att du när som helst kan avbryta intervjun och därmed ditt deltagande 

samt att deltagandet är frivilligt. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Ditt namn kommer att vara 

fiktivt och alltså inte finnas med i uppsatsen som publiceras. 

Jag skulle vilja boka in ett möte med dig så att du kan ge mig svar på mina 

forskningsfrågor. Hoppas att jag kan ringa till dig eller om du hellre vill svara via mail 

så går det också bra.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare för mer information. 

Med vänlig hälsning 

Catarina 

Catarina Dahlin Lundberg: cl222rs@student.lnu.se 

    0730-97 47 67 

 Handledare: Sara Ahlryd: sara.ahlryd@lnu.se 

                    Arwid Lund: arwid.lund@lnu.se 
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