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Sammanfattning 
Den här uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie om hur lärare och skolbibliotekarier från fyra gymnasie-
skolor tolkar begreppet  ’samarbete’ samt hur de erfar samarbete med den andra yrkesgruppen. Sex gym-
nasielärare och fem skolbibliotekarier berättar om sitt arbete, sin syn på samarbete och om sina erfarenhe-
ter av att samarbeta med den andra yrkesgruppen. Studiens resultat visar bland annat på att det finns stora 
skillnader i deras respektive yrkeskulturer vilket lätt leder till kulturkrockar. Exempelvis har lärarna och 
bibliotekarierna en gemensam idealbild av samarbete. Analysen visar dock att bibliotekarierna sällan når 
upp till denna idealbild vilket däremot lärarna oftare gör. Tolkningen av empirin visar även att det kan 
vara svårt för skolbibliotekarierna att utifrån sin ställning som yrkesminoritet på skolan delta i samarbeten 
på lika villkor som lärarna. De organisatoriska förutsättningarna för samarbete mellan de två yrkesgrup-
perna skiljer sig åt, exempelvis har lärarna avsatt arbetstid för olika typer av samarbete medan skolbiblio-
tekarierna saknar detta.  
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1 Inledning 
Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier är en fråga som ofta förekommer i nationell 
och internationell bibliotekspress, forskningstidskrifter inom biblioteks- och informationsve-
tenskap, avhandlingar och handböcker. Inom biblioteksvärlden hörs ofta röster som menar att 
det är svårt att få till stånd samarbete med lärare och det finns litteratur som bekräftar dessa 
svårigheter. Som exempel kan nämnas att Lars Christiansen, Mindy Stombler och Lyn Thax-
ton i sin sammanställning av litteratur över samarbete och relationer mellan bibliotekarier och 
lärare finner att ämnet är en fråga som ofta sysselsätter bibliotekarier men lärare endast un-
dantagsvis.1 Ett annat exempel är Lisa M. Givens och Heidi Juliens studie som visar på beho-
vet av utvecklande dialog mellan lärare och bibliotekarier för att finna en gemensam linje när 
det gäller utvecklingen av elevers och studenters informationskompetens.2

Svensk pedagogisk forskning om samverkan och samarbete mellan lärare har sedan den sam-
lade skoldagens införande under 1980-talet och inkluderandet av förskoleklasser i grundsko-
lan 1998 resulterat i ett tiotal avhandlingar. Exempelvis studerar Elisabeth Ahlstrand i sin 
avhandling arbetslag på högstadiet i början av 1990-talet, och i en artikel 12 år senare, arbets-
laget i de lägre åldrarna. Ett annat exempel är Monica Hansens avhandling om samverkan 
mellan lärare och fritidspedagoger under den samlade skoldagen.

 Bibliotekariers och 
lärares samarbetssvårigheter framkommer i flera bibliotekariestudenters examensarbeten som 
ägnas åt skolbiblioteksverksamhet. Engelskspråkiga studier och forskning kring samarbete 
mellan lärare och bibliotekarier återfinns i första hand i bibliotekspress. Ofta syftar den till att 
ge bibliotekarier idéer om nya vägar för samarbete med lärare. 
 
Inom lärarvärlden är begreppet samarbete lika frekvent förekommande men med ett annat 
perspektiv. Det är samarbete med lärarkolleger i olika typer av arbetslag och arbetsgrupper 
som fokuseras i litteraturen. Lärares samarbete eller samverkan med andra yrkesgrupper be-
rörs sällan i litteraturen trots att det inom varje skola arbetar fler olika yrkesgrupper. Sexårs- 
och fritidshemsverksamhetens införlivande i skola och läroplan resulterade i en sparsam pe-
dagogisk forskning kring lärares samarbete med förskollärare och fritidspedagoger.  
 

3,4 Som forskningsområde är 
samarbete/samverkan mellan människor förhållandevis litet konstaterar Berth Danemark och 
Christian Kullberg.5 Forskning avseende samarbete eller samverkan mellan lärare och andra 
yrkesgrupper är i stort sett obefintlig. Det finns dock ett par undantag. Det ena är Lena Fol-
kessons delstudie om lärares och skolbibliotekariers samarbete redovisas i en rapport av Mi-
kael Alexandersson och Louise Limberg.6

                                                 
1 Lars Christiansen, Mindy Stombler och Lyn Thaxton. ”A Report on Librarian-Faculty Relations from a Socio-

logical Perspective.” The Journal of Academic Librarianship, 30 (2004):2, 116-121 
2 Lisa M. Given och Heidi Julien. ”Finding Common Ground: An Analysis of Librarians’ Expressed Attitudes 

Towards Faculty.” In: Susan B.Kraat (ed.) Relationships Between Teaching Faculty and Teaching Librarians. 
Binghamton, NY: Haworth Information Press, 2005 

3 Elisabeth Ahlstrand. Lärares samarbete - en verksamhet på två arenor. Studier av fyra arbetslag på grundsko-
lans högstadium. Avh. Linköping: Linköpings universitet, 1995  
Ahlstrand, Elisabeth. ”Lärares samarbete över professionsgränserna.” I Granström, Kjell (red.) Forskning om 
lärares arbete i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007 

4 Monica Hansen. Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Avh. Göteborg: Göteborgs 
universitet, 1999 

5 Berth Danermark och Christian Kullberg. Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: Studentlitteratur, 
1999 

6 Mikael Alexandersson och Louise Limberg. Textflytt och sökslump. Informationssökning via skolbibliotek. 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2004 

 Rapporten är unik eftersom den förenar det peda-
gogiska perspektivet med det biblioteks- och informationsvetenskapliga. Den visar på att lära-
re och skolbibliotekarier ofta har förgivet tagna traditionella föreställningar om, och förvänt-
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ningar på, varandras kompetenser. Vidare pekar rapporten på behovet av gemensam pedago-
gisk kompetensutveckling för lärare och bibliotekarier för att skolbiblioteket ska kunna ut-
vecklas som pedagogisk lärmiljö. Det andra undantaget är Filippa Eckerbys och Katarina Si-
pos Zackrissons rapport om hur bibliotekarier och vuxenpedagoger arbetar för att stödja vux-
nas lärande.7

Uppsatsens disposition 

 I rapporten är samarbete en bland flera faktorer som utgör stöd för vuxnas läran-
de. Även i den pedagogiska litteratur som vänder sig till såväl yrkesverksamma lärare som 
lärarstudenter, är samarbete med skolbibliotek i undervisningsfrågor sparsamt förekommande. 
När det gäller lärarstudenters examensarbete visar sökningar i Libris uppsök och uppsatser.se 
att deras examensarbete sällan berör samarbete eller samverkan med andra yrkesgrupper på 
skolan utöver lärare.  
 
Mitt intresse för hur samarbete bedrivs mellan lärare och skolbibliotekarier har utvecklats 
under min tid som skolbibliotekarie och därefter som bibliotekarie på ett lärarutbildningsbib-
liotek. Frånvaron av studier kring lärares samarbete med bibliotekarier ur lärarperspektiv har 
gjort mig nyfiken. Hur ser egentligen lärare på samarbete med skolbibliotekarier? Varför 
skriver exempelvis inte fler lärarstudenter examensarbeten om hur skolbiblioteket kan använ-
das av lärare i undervisningen? Det är med andra ord angeläget att ur ett pedagogiskt perspek-
tiv undersöka hur lärare ser på samarbete med bibliotekarier och hur bibliotekarier ser på 
samarbete med lärare. 
 
Studien är avgränsad till gymnasieskolan, dels för att undervisningsmetoderna där förutsätter 
att eleverna i stort sett är vuxna och förväntas kunna ta ansvar för sina studier, dels finns det 
oftast ett skolbibliotek. Således är det bara lärare och skolbibliotekarier vid gymnasieskolor 
som behandlas i uppsatsen. Jag använder dock några olika benämningar för de två yrkesgrup-
perna. För lärare på gymnasieskolan använder jag såväl benämningen lärare som gymnasielä-
rare. Även benämningarna karaktärsämneslärare och kärnämneslärare förekommer i några 
sammanhang där det är betydelsefullt att skilja de olika lärartyperna åt. När det gäller gymna-
sieskolans skolbibliotek och skolbibliotekarier varvas termerna skolbibliotek och bibliotek, 
respektive gymnasiebibliotekarie och bibliotekarie. 

De två första kapitlen, 1; Inledning och 2; Bakgrund, ger en bakgrund till problemområdet 
och presenterar uppsatsens syfte. Kapitel 3; Samarbete, kultur och identitet, behandlar grund-
läggande förutsättningar för samarbete och utgör uppsatsens teorikapitel. De tre följande ka-
pitlen, 4; Gymnasieskolans och dess lärare, 5; Gymnasielärarens vardagspraktik, samt 6; 
Gymnasiebiblioteket och skolbibliotekarien, presenterar de två yrkesgrupperna och deras ar-
betsplatser ur såväl ett historiskt perspektiv som ett nutida. Dessa tre kapitel ger en bild av hur 
två traditionsbundna yrken, lärares och skolbibliotekaries, vardag kan se ut idag. De tre kapit-
len är tillsammans med kapitel tre tolkningsramen för analysen vilket framkommer i diskus-
sionskapitlet. Därefter följer kapitel 7; Metod, urval och genomförande, som beskriver tillvä-
gagångssättet vid genomförandet av studien. Kapitel 8; Lärares och bibliotekariers syn på 
samarbete, utgör studiens resultatkapitel, här presenteras fyra kategorier som analysen ut-
mynnat i. I uppsatsens diskussionskapitel, 9; Arbetsgemenskap eller kulturkrock, förs en 
sammanfattande diskussion kring de fyra kategorierna. Därefter avslutas uppsatsen med kapi-
tel 10; Konklusion, med en kort sammanfattning och några tankar om fortsatta studier.  

                                                 
7 Filippa Eckerby och Katarina Sipos Zackrisson. Gränslöst stöd för vuxnas lärande. Bibliotekspersonal och 

vuxenutbildare tänker högt. Linköping: Länsbibliotek Östergötland, 2006 
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Syfte och frågeställningar  
Samarbete är ett vitt begrepp som kan uppfattas på olika sätt. Ofta är det egna erfarenheter, 
upplevelser och utbildning som ligger till grund för vilken syn, eller uppfattning, som var och 
en av oss utvecklar. Inom gymnasieskolan finns en rad yrkesgrupper som samarbetar på olika 
sätt för att genomföra skolans uppdrag att utbilda elever. Föreliggande studie har som främsta 
syfte att söka klarhet i gymnasielärares och skolbibliotekariers syn på samarbete och hur de 
ser på samarbete med varandra.  
 
Studiens andra syfte är att undersöka om, och i så fall hur, olika faktorer kan påverka och sty-
ra utvecklingen av samarbeten mellan lärare och bibliotekarier på gymnasiet. Hur samarbeten 
utvecklas mellan två yrkesgrupper har ofta att göra med vilka omständigheter, villkor, arbets-
förhållanden, et cetera, som råder, det vill säga, det finns en rad olika faktorer som kan påver-
ka ett samarbete. Gymnasielärare samarbetar med lärarkolleger i olika typer av arbetslag och 
grupper. På en gymnasieskola arbetar även flera andra yrkesgrupper som lärare kan samarbeta 
med. En sådan grupp är skolbibliotekarier.  
 
Följande frågeställningar har valts som stöd att uppnå studiens syfte: 
 

• Hur tolkar och erfar lärare respektive bibliotekarier samarbete som begrepp och före-
teelse? 

• Vilka erfarenheter har skolbibliotekarier av samarbete med lärare? 
• Vilka erfarenheter har lärare av samarbete med skolbibliotekarier?  
• Vilka faktorer har betydelse för lärare och bibliotekarier för att samarbete ska komma 

till stånd? 
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2 Bakgrund 
Det här kapitlet är ämnat att ge en bild av hur skolbibliotekets roll i skolan och undervisning-
en har förändrats i takt med nya läroplaner och förändrade pedagogiska riktlinjer. 

En plats för läsning och faktasökning 
Skolbiblioteket har för många en självklar plats i skolan. År 1962 inrättades grundskolan med 
en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, Lgr 62.8 Omdaningen av folkskolan till grundskola 
innebar för många lärare nya pedagogiska arbetssätt. Men ett bestod, skolbiblioteket som den 
plats där eleverna på frökens eller magisterns uppmaning kunde låna sig en kapitelbok att ha 
som bredvidläsning i klassrummet. Sedan 1962 har det kommit flera nya läroplaner, Lgr 69, 
Lgr 80 och senast Lpo 94.9

Inom gymnasiet har utvecklingen varit likartad grundskolans. Läroplanen som kom 1970, Lgy 
70, åsyftade en förändring av undervisningspedagogiken inom gymnasieskolan.

 Lgr 80 uppmanade till ett undersökande arbetssätt, eleverna skulle 
söka sin information i uppslagsverk och dagstidningar. Dåvarande kulturminister Bengt Gö-
ransson beslöt att stötta alla grundskolor genom att förse skolbiblioteken med Bra böckers 
lexikon. Alla grundskolor hade dock inte ett eget skolbibliotek vilket de flesta gymnasieskolor 
har, åtminstone de som drivs i kommunal regi. 
  

10 Den senaste 
läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94, kom samtidigt med grundskolans nuvarande läroplan. 
Några år senare gav Skolverket ut Gy 2000, en serie med mål och riktlinjer för varje gymna-
sieprogram.11

Sedan 1970-talet har en orientering mot mer elevaktiv pedagogik inom gymnasieskolan skett, 
vilket accentueras i Lpf 94. Grupparbeten skulle under 1970-talet genomföras i nästan alla 
ämnen. Statens kulturråd startade 1985 serien Alla tiders klassiker för att bland annat ge sko-
lorna möjlighet att köpa kvalitetslitteratur till ett överkomligt pris, gärna i klassuppsättning-
ar.

  
 

12

 I dag är situationen något annorlunda. Den elevaktiva pedagogiken är mer allmän. Fler skolor 
har skolbibliotek och i förekommande fall upprustade för att stimulera elevernas studier. Ar-
betslag av olika typ är genomförda i såväl grundskola som gymnasiet. Först och främst är det 

 Skolbiblioteken prenumererade på Skolans artikelservice, en samling dagstidningsartiklar 
klassificerade efter skolans undervisningsämnen. Dessa samlades i pärmar som trängdes i 
hyllorna tillsammans med fack- och skönlitteratur. I mitten av 1990-talet kom en bibliotekslag 
som var tänkt att tillgodose samhällets behov av bibliotek. I lagen påpekas rektors ansvar för 
att olika typer av hjälpmedel, däribland skolbibliotek, finns eleverna tillhanda, men skolbibli-
otekets existens som institution i skolan lagstadgades inte. 
 

                                                 
8 Läroplan för grundskolan, Lgr 62. Stockholm: Skolöverstyrelsen, 1962 
9 Läroplan för grundskolan. Lgr 69.1, Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen, 1969 
  Läroplan för grundskolan. Allmän del. Mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner. Stockholm: Skolöverstyrel-

sen, 1980 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Stockholm: Skolver-
ket, 1994 

10 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 1, Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen, 1971 
11 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94.  Särskilda programmål för gymnasieskolans nationel-

la program . Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 1994 
Gy2000. Stockholm: Statens skolverk, 2000 

12 Alla tiders klassiker. Avdelningen för konst och Kultur. Statens kulturråd. 
[http://www.kulturradet.se/upload/kr/bidragsinformation/alla_tiders_klassiker_08.pdf ] (08-09-21) 

http://www.kulturradet.se/upload/kr/bidragsinformation/alla_tiders_klassiker_08.pdf�


 

7 
 

lärarna som deltar i arbetslag, men det finns även skolor som delar in all personal i arbetslag. 
Det innebär att även skolans bibliotekarie kan ingå i ett eller flera arbetslag, men det är ingen 
generell regel. Allt fler lärare låter skolbiblioteket involveras på olika sätt i sin undervisning, 
exempelvis kan eleverna söka information i skolbiblioteket, eller skolbibliotekarien presentera 
litteratur när ett nytt tema introduceras för eleverna. Men det finns också många lärare som 
varken använder biblioteket i sin undervisning eller samarbetar med skolbibliotekarien. 

Skolledning, Lpf 94 och Bibliotekslagen 
Hur skolan ska drivas och arbeta styrs av ett antal lagar och förordningar. I vissa fall ger styr-
dokumenten viss handlingsfrihet till skolledningen, i andra mindre. Jag har tittat närmare på 
vad styrdokumenten säger om skolbibliotek och samarbete mellan lärare och skolbibliotekari-
er. 

Skolledningen och riktlinjer kring samarbete 
Skolledningens uppdrag regleras tydligt i läroplanen Lpf 94.13 Där framgår vilket ansvar sko-
lans rektor och ledning har. Rektorn är skolans pedagogiska ledare samt chef över skolans 
lärare och övriga personal. Rektorn ansvarar även för att de nationella målen för verksamhe-
ten uppnås. Genom kontinuerliga utvärderingar ska skolans resultat följas upp och kontrolle-
ras. Rektorn har även till uppgift att hålla sig förtrogen med skolans dagliga arbete.14 Vilket 
borde innebära att rektorn vet vilka verksamheter utöver undervisning som bedrivs inom sko-
lan och hur dessa verksamheter bedrivs, t.ex. skolbiblioteket eller elevhälsan. Trots styrdo-
kumentens tydliga uppdrag till rektor och skolledning för skolans samlade verksamhet och 
utveckling saknar jag i litteraturen synpunkter och kommentarer kring skolledningens främ-
jande av samarbete mellan skolans olika yrkesgrupper. Enligt den skolforskning som Brynolf 
m.fl. hänvisar till ligger läroplanens riktlinjer för rektorer i linje med vad lärare och övrig 
skolpersonal uppskattar, en rektor som håller sig à jour med arbetet som utförs vid skolan och 
som kan fungera som bollplank och rådgivare i pedagogiska frågor.15 Som chef för skolans 
organisation har rektorn även ansvar för att alla anställda ska få den kompetensutveckling de 
behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt.16

Läroplanen och samarbete 

  

Lpf 94 är klar och tydlig i sina direktiv, den anger vem som har ansvar för vad, men lämnar 
samtidigt möjligheter till kommuner, enskilda skolor och lärare att själva utforma arbetet.17

Kommunal skolplan och lokal arbetsplan om samarbete 

 
Den ger även direktiv om vad läraren ska undervisa om och hur läraren ska undervisa. Det 
som är av betydelse är att eleverna når de uppsatta målen. Det finns även tydliga anvisningar 
om att lärare ska samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen. Lärares samverkan 
eller samarbete med annan personal på skolan förordas inte, men läroplanen uppmanar all 
personal på skolan att bidra till att eleverna når målen.   

Kommunpolitiker har som uppdrag att upprätta en skolplan för kommunen med utgångspunkt 
i den nationella läroplanen. Kommunens skolplan ska ha sin utgångspunkt i den nationella 
läroplanen. Den enskilda skolan kan därefter själv bestämma metoder och vilka särskilda 

                                                 
13 Lpf 94 
14 Margrethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik Svensson och Britt-Louise Wersäll. Läraryrkets många ansik-

ten. Stockholm: Runa, 2007, 157-158 
15 Ibid., 157-158 
16 Lpf 94, 17 
17 Lpf 94 
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satsningar som ska planeras, genomföras och utvärderas och formulera dem i den lokala ar-
betsplanen. Det som är centralt i läroplanen, lärarens ansvar för elevernas fostran och lärande, 
elevernas inflytande på undervisningen och elevernas utbildning i att ta ansvar för sina egna 
studier, återkommer i ofta i de kommunala skolplanerna och lokala arbetsplanerna. Enligt Lpf 
94 har skolan i uppdrag att förse eleverna med en grund för livslångt lärande. Läraren, och 
skolan som helhet, ska förbereda eleverna för framtiden, mot ett yrkesliv och/eller högre stu-
dier, fostra eleverna till goda samhällsmedborgare och lära dem ta ansvar för sina egna liv. 18,19

Skolbibliotekets drivrutiner 

 
För att skolan som helhet ska lyckas med ett sådant ansvarsfullt uppdrag med ett helhetsper-
spektiv på varje elev borde samarbete mellan skolans olika yrkesgrupper vara en av förutsätt-
ningarna. I de kommunala skolplaner och lokala arbetsplaner från de kommuner och skolor 
jag har besökt förekommer inget tydligt stöd för samarbete mellan lärare och bibliotekarier 
eller andra yrkesgrupper.  

Det finns några drivande riktlinjer kring gymnasieskolans bibliotek. Rektor och lärare har 
enligt dessa lagar och förordningar olika uppgifter, men ingen av dem förpliktigar till sats-
ningar på bibliotekets verksamhet eller bibliotekariens arbetsuppgifter. Riktlinjerna rör snara-
re bibliotekets utrustning. Enligt Bibliotekslagen ska skolledare tillsammans med biblioteks-
huvudmän och politiker se till att det finns skolbibliotek som kan stimulera eleverna till läs-
ning och litteratur samt sörja för elevernas behov av material till sina studier.20 Lagen innebär 
att gymnasieskolan inte nödvändigtvis behöver ha ett eget bibliotek men att det bör finnas ett 
inom lämpligt avstånd. Enligt lagen ska biblioteket som skolan använder vara utrustat så att 
eleverna har tillgång till böcker, IT och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
och stimulera språkutveckling och läsning. Det är lärarens ansvar att se till att eleverna får 
kompetens i ”bok- och bibliotekskunskap” och kritiskt förhållningssätt. Rektorn ansvarar för 
att lokaler och undervisning anpassas efter elevernas behov och önskemål. Rektor ansvarar 
även för att det finns olika typer av hjälpmedel för att eleverna själva kan söka och utveckla 
kunskaper. Till dessa hjälpmedel räknas bibliotek.21

                                                 
18 Brynolf, m.fl., 33-34, 71 
19 Lpf 94, 3 
20 SFS 1996:1596, Bibliotekslagen.  
21 Lpf 94, 12-17 
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3 Samarbete, kultur och kommunikation  
I fokus för denna uppsats står begreppet samarbete, i synnerhet samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier inom gymnasieskolan. När olika yrkesgrupper möts i lyckade samarbeten är det 
flera olika faktorer som samspelar. I kapitlet förs först ett resonemang kring samarbete och 
hur grupper fungerar på en arbetsplats, därefter följer ett avsnitt om hur yrkeskulturer och 
arbetsgruppers gruppkulturer utvecklas. Sist i detta kapitel kommer ett avsnitt kring kommu-
nikationens betydelse för samarbete. 

Samarbete 
Inom skolan samarbetar lärare med varandra i olika typer av lärarlag. Lärarnas samarbete med 
skolans andra yrkesgrupper, exempelvis skolsyster och kurator sker i andra typer av arbets-
grupper. Det är med andra ord en hel del samarbete i olika typer av konstellationer som sker 
inom skolvärlden. Det finns två begrepp som beskriver människors gemensamma handlande 
mot ett ömsesidigt mål, dels samarbete, dels samverkan. Vad innebär då dessa två begrepp 
och vad skiljer dem åt? Lexikalt definieras begreppen enligt Nationalencyklopedin på följande 
sätt: Samarbete innebär att två eller flera arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål eller för 
ett gemensamt syfte.22 Samverka är att handla eller fungera tillsamman för ett särskilt syfte.23

Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors definierar samarbete som två eller flera perso-
ner gemensamma ansträngningar att nå ett gemensamt uppsatt mål. Samarbete är att lösa ett 
problem eller en uppgift tillsammans utifrån gemensamma resurser. Gruppdeltagarna är öm-
sesidigt beroende av varandra, oftast finns en positiv inställning till varandra trots eventuella 
meningsskiljaktigheter. Att samarbeta innebär att varje gruppdeltagare ger avkall på sitt eget 
arbete för att skapa möjligheter för samarbete, det vill säga vi kompromissar med det vi skulle 
ha gjort på egen hand. I samarbetet strävar vi efter att möjliggöra för alla inblandade att bidra 
med sin kunskap. Ju bättre vi känner varandra i gruppen desto bättre fungerar kommunikatio-
nen mellan deltagarna. Vi sänker garden och arbetar på ett mer prestigelöst sätt gentemot var-
andra.

 I 
definitionerna framstår samarbete som ett gemensamt sätt för en liten eller stor grupp männi-
skor att utveckla ett ömsesidigt arbete medan samverkan mer tycks åsyfta institutioners, ex-
empelvis Arbetsförmedlingens samverkan med Försäkringskassan, för ett visst syfte.  
 
Jag har i uppsatsen valt att använda begreppet samarbete eftersom jag bedömer det som närm-
re människors egen strävan att samarbeta mot ett gemensamt mål än vad termen samverkan 
gör. Termen samverkan används ofta vid beskrivningar av gemensamma handlingar eller 
funktioner mellan olika institutioner, organisationer eller företag vilket lätt gör att samverkan 
kan uppfattas som något institutionaliserat. Den typen av association av människors gemen-
samma arbete har jag velat undvika. 
 

24

Gruppdeltagarna är alltså medvetna om att de tillsammans utgör en grupp och att det sker en 
ömsesidig påverkan deltagarna sinsemellan. Om gruppen är för stor brister det i ömsesidighe-
ten. Gränsen för effektiva grupper där alla kommer till tals går vid cirka tio personer, därefter 

  
 

                                                 
22 Nationalencyklopedin. www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O306351[ 2008-07-08], 

www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O306349 [2008-07-08] 
23 Nationalencyklopedin. www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O307990 [2008-07-08], 

www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O307992 [2008-07-08] 
24 Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors. Arbetsgruppens psykologi. 4 uppl. Stockholm: Natur och  

Kultur, 2005, 208, 210 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O306351�
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O306349�
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O307990�
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O307992�
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tenderar gruppmedlemmarna att bli mer eller mindre anonyma för varandra. För att större 
grupper ska fungera behöver de tydliga strukturer.25

Grupper på arbetsplatsen 

 

Lennéer Axelsson och Thylefors menar att den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga det 
arbetsklimat alla på en arbetsplats är med och formar, är den ”klart viktigaste delen” av en 
arbetsorganisation. På arbetsplatsen har var och en ett ansvar för att bidra till en öppen och 
tillåtande atmosfär genom att behandla sina arbetskamrater med respekt och lyhördhet. Med 
olika bagage i form av tidigare erfarenheter, kunskaper och aktuell livssituation upplever vi 
saker och ting på skilda sätt. Men trots dessa olikheter är den enes upplevelse inte mindre 
sann än den andres. Våra upplevelser kan vara medvetna eller omedvetna. Somliga upplevel-
ser väljer vi att medvetet förtränga, exempelvis för att lättare accepteras i en specifik grupp.26

På arbetsplatsen finns framförallt formella arbetsgrupper som skapats av organisationsled-
ningen. Dessa grupper är kopplade till organisationens verksamhet. Andra mer informella 
grupper bildas av deltagarna själva. Det kan vara gemensamma arbetsuppgifter som för per-
soner samman. Det kan också vara mindre arbetsrelaterade saker som exempelvis att man äter 
lunch tillsammans, delar samma intressen, eller tillsammans utgör en minoritet på arbetsplat-
sen. De informella grupperna uppstår när det i arbetet finns utrymme för en pratstund exem-
pelvis i kön till kopiatorn eller under kafferasten. Dessa grupper har stor betydelse för det 
psykosociala arbetsklimatet. Småprat som förekommer i grupperna skapar trygghet och tillit 
mellan arbetskamraterna. Det har funktionen av vardagssamtal som är ett sammanhållande 
kitt i arbetsgruppen. De informella grupperna fungerar som nätverk och kanaliserar personer-
nas sociala och personliga behov som påverkar arbetet. Vanligtvis är en och samma person 
med i flera olika grupper, såväl på arbetet som under sin fritid.

 
 

27

Det finns en rad olika förväntningar på en yrkesroll som kan delas in i dels formella, dels in-
formella. De formella förväntningarna styrs av lagar, yrkesspecifika regler och föreskrifter. 
De är knutna till arbetsplatsen och den status som befattningen bär med sig. De informella 
förväntningarna bygger på tradition, normer, behov och fördomar som människor bär med sig. 
På en arbetsplats med flera olika yrkesgrupper kan det ibland inträffa att en yrkesgrupp ut-
vecklar sina arbetsuppgifter åt ett håll som av en annan yrkesgrupp upplevs som ett intrång på 
deras arbetsområde. Lennéer Axelson och Thylefors kallar detta fenomen för rollupplösning.

 
 

28 
Hansen tar upp ett liknande fenomen som bottnar i uppfattningen om den egna yrkesgrup-
pens ”rätta sätt” att utföra en viss typ av arbetsuppgifter. Efter några år i yrket blir det själv-
klart att lösa problem på ett visst yrkesspecifikt sätt och andra yrkesgrupper som gör annor-
lunda ses som avvikande eller felaktiga.29

Kultur, yrkeskultur och identitet 

 

Kultur är ett mångtydigt begrepp. Oftast förekommer det i sammanhang som handlar om livs-
stilar eller livsformer. Begreppet används även i en rad andra sammanhang, det kan exempel-
vis röra sig om odling av växter eller mellanmänskliga aktiviteter och konst. Det är också ett 
begrepp som används inom en rad olika vetenskapliga discipliner. Enligt Hansen utgörs kultur 
av regler och normer som finns och förväntas av oss i det sociala sammanhang vi rör oss i. 
Kultur handlar dels om vilket språk som talas, hur medmänniskor och omvärlden tolkas och 
                                                 
25 Ibid., 39 
26 Ibid., 32 
27 Ibid., 40, 138 
28 Ibid., 84, 90 
29 Hansen, 160,353 
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om kollektiva föreställningar, dels om beteende och egna handlingar beroende på vad som är 
konventionellt eller inte.30 Jonas Stier menar att kultur finns på tre olika nivåer: på samhälls-
nivån i vilken kulturen utgör ett socialt system, på gruppnivån i vilken kulturen är det sam-
manhållande kittet, samt på individnivån där kulturen utgörs av inlärda sociala mönster.  
Gruppkulturen finns inom samhällets alla olika schatteringar, såväl i kamratgrupper som i 
arbetsplatsens olika typer av arbetsgrupper. Det finns en mängd olika subkulturer i samhället 
som kan inordnas i begreppet gruppkultur.31

Vanligtvis rör vi oss mellan flera olika sociala sammanhang, ofta varje dag, beroende på kön, 
ålder, klasstillhörighet, yrkestillhörighet och bostadsort med mera. De sociala sammanhangen 
vi är en del av påverkar hur vi tänker, handlar och kommunicerar.

  
 

32 Enligt Roger Säljö är kul-
turen vaggan till de kunskaper som vi människor tillägnar oss. Det sociokulturella samman-
hanget formar och utvecklar oss från det att vi föds.33 Först inom familjen sedan i allt större 
sammanhang lär sig barnet vilka regler och normer samt kunskaper som gäller för den kultur 
eller de kulturer hon är en del av.34

Yrkeskultur 

 

En grupp människor som arbetar tillsammans, har samma yrke och utbildning utvecklar en 
gemensam syn på sin arbetsvardag. På så sätt formar de gemensamt delar av sin yrkeskultur. 
De delar av yrkeskulturen som styrs av ålagda arbetsuppgifter är arbetsgruppen medveten om. 
Andra delar av yrkeskulturen är tagna för givet, omedvetna och outtalade. Likafullt utgör även 
de delar av yrkeskulturen.35 Språket inom ett yrkesområde kan t.ex. vara fyllt med uttryck som 
ingen utomstående förstår. Ett fackspråk kan stärka gruppens kollektiva identitet, men det kan 
också medvetet eller omedvetet utestänga icke-medlemmar.36 Under sin utbildningstid närmar 
sig de studerande sitt kommande yrke genom teoretiska studier och praktik, men det är på 
arbetsplatsen som de slutligen socialiseras in i den yrkeskultur som råder där. På arbetsplatsen 
anpassar sig individen till gällande kåranda för att få tillgång till arbetsgemenskap och sta-
tus.37

De flesta yrken har idag en egen specifik kultur att erbjuda sina nyanställda. I stort sett har en 
ny yrkeskultur växt fram för varje yrke som inte härstammar från det gamla skråsamhället. 
Tidigare var varje yrke eller hantverk ett självklart arv inom familjen från föregående genera-
tion. Idag integreras vi inte i samma utsträckning genom familjen in i ett yrke utan genom 
yrkesutbildning. De mer eller mindre självständiga val av yrkesutbildning vi dag kan göra 
berättar något om vilken typ av person vi är. På så sätt blir yrkesvalet och yrkesidentiteten en 
spegling av vår självbild.

  
 

38

Kulturkrockar 

 

Yrkeskultur byggs upp av gemensam utbildning, fackspråk och socialisation på arbetsplatsen. 
På stora arbetsplatser med många anställda bildar personalen ofta spontant olika informella 
                                                 
30 Ibid., 21-23 
31 Jonas Stier. Kulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur, 2004, 28-29 
32 Hansen, 22-23 
33 Roger Säljö. Lärande och kulturella processer. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm:  

Norstedt, 2005. 
34 Ibid., 19-20 
35 Hansen, 25 
36 Stier, 66 
37 Per Lauvås och Gunnar Handal. Handledning och praktisk yrkesteori. 2 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2001, 

141-144 
38 Hansen, 37-39 
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grupper. Det kan exempelvis vara gemensamma arbetsuppgifter eller gemensam utbildning 
som för personalen samman. Varje grupp utvecklar med tiden sin egen kultur och sitt eget 
fackspråk som kan orsaka missförstånd och oreda när olika grupper ska samarbeta, det upp-
står kulturkrockar mellan grupperna. Hansen definierar kulturkrockar mellan olika yrkesgrup-
per med att exempelvis samtal och handlingar inte alltid följs av förväntade reaktioner från 
personer tillhörande en annan yrkesgrupp, på grund av att de förstår och tolkar utifrån skilda 
referenspunkter.39

Kommunikation 

 

En förutsättning för samarbete är att deltagarna sinsemellan kommunicerar. Språket gör det 
möjligt för oss att kontakta andra människor, förmedla tankar, ord, känslor, handlingar och 
värderingar. Med kommunikation skapar vi gemenskap, men vi kan även skapa det motsatta. 
Vi kommunicerar även via kroppsspråk, musik, informationsteknik och på många fler sätt. 
Eftersom den här uppsatsen fokuserar på samarbete mellan människor med samma arbetsplats 
avgränsas det här avsnittet till hur människor kommunicerar vid framförallt fysiska möten. 
 
Kommunikation mellan två eller flera personer är ett komplext fenomen. Enligt Björn Nilsson 
och Anna Karin Waldemarson är kommunikation samspel mellan människor där de som del-
tar i kommunikationen ömsesidigt ger och tar. Kommunikation sker när två eller fler personer 
omväxlande talar, lyssnar och tolkar utifrån sina skilda förutsättningar beroende på samman-
hang och situation.40 I ett samtal mellan två eller flera personer är det egentligen först i svaret 
som talaren förstår vad han eller hon har sagt. Först då får talaren insikt i hur budskapet har 
tolkats och bearbetats av de andra i gruppen. I återkopplingen ligger bekräftelsen på om lyss-
narna förstår, låter sig påverkas eller har andra tankar kring budskapet. För att samspelet ska 
flyta bra mellan deltagarna i samtalet är kunskap om varandra nödvändig samt att var och en 
är tydlig och lyhörd i sin kommunikation.41,42 Desto bättre kunskap om varandra samtalsdelta-
garna har desto bättre kan budskapet tolkas. Saknas den kunskapen kategoriserar vi varandra 
efter de intryck vi fått och efter våra erfarenheter och fördomar. Kategoriseringen brukar dock 
snart få korrigeras.43

Kommunikation har olika funktioner vid olika tillfällen. Ofta handlar kommunikationen om 
att tillgodose olika behov som just då föreligger. Exempelvis gråter det lilla barnet för att det 
vill ha tröst, och den varslade personalen förmedlar sitt missnöje och sin rädsla genom att 
kräva mer information av arbetsgivaren för att kunna hantera sin nya osäkra situation. Nilsson 
och Waldemarson delar in kommunikation i olika nivåer som beskriver hur vi använder språ-
ket. I ett och samma samtal menar de att det kan finnas upp till sex olika nivåer som är kopp-
lade till det vi vill uppnå med vår kommunikation. Tre av dessa sex nivåer som jag vill fram-
hålla är av betydelse för hur grupper samarbetar är: den semantiska nivån som handlar om 
ordens innebörd och skiftande betydelse beroende på situation och sammanhang; den sociala 
nivån som skiftar efter vilken status och roll vi har i den aktuella situationen; samt de strate-
gier och tillvägagångssätt som vi använder i samtal med andra. För att samtal ska vara effek-
tiva i grupper kan det vara av betydelse att deltagarna gör klart för sig hur hierarkin ser ut i 

  
 

                                                 
39 Ibid., 43 
40 Björn Nilsson och Anna Karin Waldemarson. Kommunikation. Samspel mellan människor. 3 uppl. Lund:  

Studentlitteratur, 2007, 11-12 
41 Ibid., 53, 124 
42 Lennéer Axelson och Thylefors, 141 
43 Nilsson och Waldemarson, 53,124 
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gruppen och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Vi anpassar oss till situationen och 
använder olika strategier för att uppnå vårt mål med kommunikationen.44

I en organisation har kommunikationen en avgörande betydelse för att stärka personalens vi-
känsla och bevara deras lojalitet. Organisationens interna kommunikation ska förmedla in-
formation om verksamheten och ge personalen en gemensam referensram och kunskapsbas, 
enligt Lennéer Axelson och Thylefors.

  
 

45 Vid möten på arbetsplatsen eller i andra sammanhang 
finns ofta en agenda. Det är bestämt i förväg vilka som ska tala och i vilken ordning detta ska 
ske. Denna ordning menar Nilsson och Waldemarson avslöjar organisationens makt- och roll-
fördelning.46  Det är dock angeläget att arbetsplatsmöten inte förvandlas till rena informa-
tionsmöten. Plats måste också ges för diskussion för att inte riskera personalens upplevelse av 
delaktighet.47

Professionella samtal 

  

Professionella samtal används ofta för att uppnå vissa förutbestämda mål och är därför ofta 
välstrukturerade. Det kan gälla medarbetarsamtal, problemhantering, stödfunktioner, fördela 
ansvar eller skapa delaktighet. Ibland även för att förmedla obehagliga eller tråkiga nyheter. 
Vad som är utmärkande för denna typ av samtal är att privata känslor och reaktioner hålls 
utanför samtalet.48 En annan viktig del i det professionella samtalet är aktivt lyssnande. Det 
innebär en strävan att förstå samtalspartnerns bakomvarande tankar och motiv samt en an-
strängning att sätta sig in dennes situation. Genom att deltagarna i gruppen ger varandra upp-
märksamhet och lyssnar aktivt visar var och en empati och respekt vilket stärker gruppens vi-
känsla.49  För en grupp med stark vi-känsla blir det lättare för deltagarna att i en problemlös-
ningssituation skjuta den egna prestigen och försvarsmekanismer åt sidan när en acceptabel 
lösning för alla parter ska uppnås.50

Återkoppling på utfört arbete 

  

Att få respons på hur vi sköter vårt arbete har stor betydelse för både det egna och arbetsgrup-
pens lärande. Det har även betydelse för hur arbetet utvecklas framledes. Återkoppling kan 
hämtas och fås från såväl från chefen som från gruppen och enskilda kolleger. I synnerhet det 
sistnämnda har positiv påverkan på gruppens arbete. Det är dock lättare att både ge och ta 
emot respons när kriterierna är tydliga för det uppsatta målet och där det egna arbetet är en 
tydlig beståndsdel.51

Tolkning och hinder 

  

Kommunikation tolkas utifrån de kunskaper och erfarenheter som vi bär med oss. Även de 
outtalade regler som finns i den sociala situation samtalet äger rum i utgör en grund i tolk-
ningen. Ofta är våra förväntningar på de personer vi väljer att prata med mer eller mindre 
medvetna liksom våra  uppfattningar om dem. Av gammal vana fyller vi i uppfattade luckor 
och oklarheter i samtalet och därför tillskrivs personer egenskaper som senare kanske måste 
revideras. Vi gör det utifrån våra kunskaper, för att hjälpa, stötta och visa att vi lyssnar. Inte 
så sällan leder dock dessa ifyllningar till missförstånd, ibland dråpliga och ibland konfliktfyll-

                                                 
44 Ibid., 20-21, 46 
45 Lennéer Axelson och Thylefors, 134 
46 Nilsson och Waldemarson, 101, 107-109 
47 Lennéer Axelson och Thylefors, 135 
48 Nilsson och Waldemarson, 101-102, 107 
49 Lennéer Axelson och Thylefors, 142 
50 Nilsson och Waldemarson, 109 
51 Lennéer Axelson och Thylefors, 143-144 
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da, i synnerhet när budskapen är dubbelbottnade.52  Enligt Niclas Rönnström är kommunika-
tion ett ”riskprojekt för den som vill förstå och göra sig förstådd.”53 Ordens lexikala betydelse 
kan vara samma, men innebörden skiftar beroende på vilken situation eller vilket samman-
hang som föreligger, även för en och samma person.54 Vi förutsätter att vi förstår vad vår sam-
talspartner säger därför att vår utgångspunkt är vad vi själva skulle ha avsett med samma ord 
och hur man vanligtvis pratar i den givna sociala situationen. Vi tror alltså att vår tolkning av 
budskapet är korrekt, men utan att egentligen undersöka om så är fallet.55 Rönnström menar 
att språket utgör stommen i den sociala situation som vi befinner oss i. Utan språket skulle vi 
varken kunna forma eller beskriva vår vardag och existentiella verklighet.56

Vår identitet och självkänsla ligger som grund för hur vi kommunicerar. Är självkänslan posi-
tiv tolkar vi oftast våra medmänniskor positivt. Om kommunikationen handlar om att bli ac-
cepterad, hamnar budskapets fokus på mottagarnas mottagande och inte på det egna budska-
pet.

  
 

57

                                                 
52 Nilsson och Waldemarson, 30-31, 39, 57-58 
53 Niclas Rönnström. Kommunikativ naturalism. Om den pedagogiska kommunikationens villkor. Avh.  

Stockholm: HLS, 2006, 234 
54 Nilsson och Waldemarson, 136 
55 Rönnström, 62 
56 Ibid., 83. 
57 Nilsson och Waldemarsson, 41, 43 

 Vi kan därför tänka oss att hur en person uppfattar sin yrkesidentitet kan ha en avgöran-
de roll för hur kommunikationen fungerar, exempelvis i kontaken med andra yrkesgrupper i 
ett personalrum, eller när en nyanställd söker kontakt med sina nya kolleger.  
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4 Gymnasieskolan och dess lärare 
Lärare och undervisning är ett uråldrigt fenomen som fanns långt innan Sokrates började un-
dervisa utifrån sin ”barnmorskepedagogik.” Vid utgrävningar av de tidiga civilisationerna i 
nuvarande Iran och Irak har man funnit lämningar som tyder på att undervisning bedrevs un-
der skolliknande former redan för cirka sextusen år sedan. Läraryrket är därmed ett av våra 
allra äldsta yrken. Såväl gymnasieskolan som läraryrket har genomgått djupgående föränd-
ringar, framförallt under 1900-talet. Det här kapitlet avser att ge en historisk bakgrund till de 
förändringar som gymnasieskolan har genomgått och gör ännu.  

Gymnasieskolans historia 
Gymnasiet är en gammal skolform som har sina rötter i medeltiden. När domkapitlen inrätta-
des under 1200-talet grundades i dess anslutning domskolor som ibland även kallades kate-
dralskolor. Skolornas elever skulle i första hand utbildas till präster men även till andra ämbe-
ten inom kyrkan. Skolan omfattade alla klasser från nybörjare till högre nivå.58 I städerna väx-
te en annan skolform fram, stadsskolan, för att täcka det ökade behovet av kunskaper i läsning 
och räkning inom yrkesgrupper för handel och hanverk.59

Gymnasieskolan utvecklades under 1600-talet till en fortsättningsskola med studentexamen 
som gav behörighet till akademin.

  
 

60,61 Gymnasiet enligt 1649 års skolordning var en latinskola. 
Det skulle finnas sju gymnasielektorer och två gymnasieadjunkter som skötte undervisning-
en.62 Gymnasiet förblev i stort sett oförändrat fram till 1849 när en modernisering skedde i 
form av en uppdelning av undervisningen i två bildningslinjer, en klassisk linje och en mo-
dern, reallinjen. Därefter dröjde det fram till 1900-talet innan nästa stora förändring skedde, 
men därefter skedde de desto tätare. Exempelvis avgränsades gymnasiet 1905 till att bli en 
fortsättningsskola till realskolan med syfte att förbereda för högre studier. En annan stor för-
ändring skedde 1925 när flickor fick tillträde till gymnasiet.63,64

Parallellt med gymnasiet växte yrkesskolor och fackgymnasier fram. Yrkesskolan har sina 
rötter i 1600-talets skriv- och räkneklasser. Yrkesutbildning skedde även, liksom tidigare, 
genom lärlingsutbildning inom skråväsendet. Fackgymnasierna, det var framförallt handels-
gymnasier och tekniska gymnasier, utvecklades under 1800-talet.

  
 

65

Från tre gymnasietyper till en 

  

Två genomgripande reformer för gymnasieskolan genomfördes 1964 och 1968. Det enhetliga 
gymnasiet som var resultatet av 1964 års gymnasiereform slog samman fackgymnasierna och 
gymnasiet till en treårig enhetlig gymnasieskola. Genom 1964 års gymnasiereform avskaffa-
des studentexamen efter att ha funnits i hundra år. I stället infördes på nationell nivå centrala 
prov samt en gymnasieinspektion som skulle utarbeta proven och övervaka betygssättning-

                                                 
58 Sixten Marklund. Gymnasiet – skola i förvandling. Stockholm: Bonnier, 1968, 11-12 
59 Gunnar Richardson. Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. 7, rev. uppl. Lund:  

Studentlitteratur, 2004, 18 
60 Marklund, 15-16 
61 Richardson, 36 
62 Marklund, 14-15 
63 Ibid., 22-24 
64 Richardson, 130-34 
65 Marklund, 22 
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en.66 År 1968 genomfördes en reform som fogade samman yrkesskolan med gymnasiet till en 
enda gymnasieskola. Under åren 1991-1994 genomfördes flera gymnasiereformer som bland 
annat resulterade i nytt betygssystem, ny läroplan och gemensam treårig studietid för alla 
gymnasieprogram.67

Lektorerna vid gymnasiet 

  

I gymnasieskolan idag finns bland de anställda lärarna lektorer, gymnasieadjunkter och gym-
nasielärare med den nya gymnasielärarexamen. I dagligt tal kallas numera dessa tre lärargrup-
per vanligtvis för gymnasielärare. De ordinarie lektoraten vid läroverken var oftast i två äm-
nen. För att vara behörig lektor krävdes enligt 1962 års skolförordning i allmänhet att läraren 
hade en licentiatexamen i minst ett av de två ämnena för tjänsten och som lägst en magister i 
det andra ämnet. Dessutom krävdes en praktisk pedagogisk utbildning om minst sex måna-
der.68 Sedan 1960-talet har antalet lektorer inom gymnasieskolorna minskat, bland annat bero-
ende på att tjänsterna inte återbesätts vid pensioneringar.69 Lektorernas huvudsakliga uppgifter 
på gymnasieskolan är att vara ämneshuvudlärare, hålla sig à jour med ämnesområdets veten-
skapliga utveckling och ansvara för kollegers kompetensutveckling inom ämnesområdet samt 
undervisa elever.70

Adjunkterna vid gymnasiet 

 

År 1969 genomgick ämneslärarutbildningen en reformering. Kravet på filosofie magister i 
utbildningen togs bort för de filosofiska fakulteterna och ersattes för ämneslärarnas del med 
en filosofisk kandidat med krav på vissa ämneskombinationer. Utbildningen för yrkeslärare 
av olika slag har haft en annan utveckling. Under 1960 talet kompletterades en gedigen yr-
kesutbildning med en därpå följande teoretisk utbildning under ett knappt år. Lärare i de så 
kallade övningsämnena, bild, hemkunskap, musik, idrott, barnkunskap och slöjd fick sin ut-
bildning vid särskilda seminarier och skolor.71

En ny genomgripande gymnasiereform genomfördes 2001. Den förde samman alla lärarut-
bildningar till en och samma utbildning. Några av de nya förändringarna är bland annat att 
elva lärarexamina ersätts av åtta, alla lärarkandidater läser 60 poäng gemensam inom ett nytt 
ämnesområde, allmänt utbildningsområde.

  
 

72

                                                 
66 Richardson, 133 
67 Ibid., 190, 195-198 
68 Tommie Lundquist. ”Lektorerna – de goda gymnasielärarna som (nästan) försvann.” I: ”Goda lärare.” Lärar-

identiteter och lärararbete i förändring. Linköping: Linköpings universitet, 2006, (Skapande vetande, 49), 53-
96 

69 Bengt Nilson. ”Lektorernas svanesång.” Historielärarnas förenings årsskrift, 2005, 111-114 
70 Lundquist, 64-69, 75-81 
71 Marklund, 134-135 
72 Richardson, 215, 218-219 
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5 Gymnasielärarens vardagspraktik 
Syftet med detta kapitel är att ge en inblick i hur forskning beskriver gymnasielärarnas vardag. 
Det finns en hel del forskning och utvärderingar av och om skolvärlden som är en av Sveriges 
största arbetsplatser.  

Läraryrkets styrsystem 
Ulf Lundström ger i sin studie en bakgrund till och beskrivning av dagens gymnasielärares 
arbetssituation.73 Han visar att läraryrket i hög grad är ett yrke som styrs av politiska beslut på 
såväl regerings- som på kommunal nivå. Bakom dagens lärarutbildning ligger en lång utveck-
ling med forskning och utvärderingar samt med många riksdagsbeslut som grund. Så väl poli-
tiker som lärare har visioner med yrket.74 Margrethe Brynolf m.fl. beskriver hur läraryrket 
styrs av dels ett ”yttre styrsystem”, som utgörs av bland annat samhället, myndigheter, sko-
lans styrdokument, samt lärarnas ut- och fortbildning, dels av ett” inre styrsystem” som består 
av lärarens dagliga arbete med elever, föräldrar, kolleger, skoledning och den skolkultur där 
läraren är verksam. 75 Kraven på läraryrket följer förändringarna i samhället. Dagens lärare 
måste på ett helt annat sätt än tidigare kunna samarbeta med andra i skolan, utforma arbets-
planer utifrån skolans lokala arbetsplan och andra direktiv, kunna dokumentera och utvärdera, 
samt bedriva teoretisk forskning om lärande och skolans vardag.  I arbetslaget ska flera olika 
roller upprätthållas, exempelvis coach, mentor, planerare och samarbetare. Dessutom ska lära-
ren kunna bemöta elever, föräldrar, politiker och allmänhet.76 De förändringar gymnasiekolan 
har genomgått och ännu genomgår med nya målinriktade läroplaner och organisationsföränd-
ringar, tar ut sina attribut i form av hårt arbetande, ofta stressade, lärare. Förändringarna inne-
bär även besparingar och uppsägningar som gymnasieskolan genom åren har utsatts för. Des-
sa besparingar är negativa upplevelser för lärarna som påverkar deras handlingskraft och krea-
tivitet.77

Lärarnas yrkesidentitet 

 

Grundläggande för läraridentiteten är lärarens ämneskunskaper. Utöver ämneskunskaper ska 
läraren vara pedagogisk och ha social kompetens. Lärarna ska kunna engagera och stimulera 
sina elever till nyfikenhet och vilja att lära.  Ibland tar dock det sociala ansvaret för eleverna 
över och lärarna kan känna sig som socialarbetare.78,79

                                                 
73 Ulf Lundström. Gymnasielärare. Perspektiv på lärares arbete och yrkesutveckling vid millennieskiftet. Avh. 

Umeå: Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet, 
2007 

74 Ibid., 27 
75 Brynolf, m.fl., 23 
76 Ibid., 196,198 
77 Lundström, 104 
78 Ibid., 121-123,  
79 Brynolf m.fl., 196 

 Sundström anser att lärarnas ämnesin-
riktade yrkesidentitet krockar med vad som är politiskt korrekt på skolorna. Lärarnas enga-
gemang för sina ämnen kan även betraktas som konservatism eller bristande utvecklingsvilja. 
På många skolor finns en konflikt kring införande av ämnesövergripande arbetslag. Det som 
eftersträvas av skolledningen är att uppnå en holistisk syn på eleven och undervisningen. 
Lundström menar att det finns risk för att sambandet mellan yrkesidentiteten och arbetet för-
svagas om ämnesövergripande arbetslag genomförs med tvång. En holistisk syn på undervis-
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ningen är nog så viktig, menar Lundström, men den bör kunna nås på sätt som ger utrymme 
för lärarens yrkesidentitet.80

Lärare och samarbete 

 

I litteraturen om lärare är samarbete ett centralt ämne. Förändringar inom skolan har lett fram 
till att samarbete förordas av Lpf 94. Samarbetet som åsyftas i läroplanen är dock samarbete 
som sker lärare sinsemellan. Det är sparsamt med litteratur som berör gymnasielärares samar-
bete med andra yrkesgrupper inom skolan ur ett lärarperspektiv. Enligt databaserna Libris 
uppsök och uppsök.se är det enbart några få examensarbeten som behandlar den typen av 
samarbetsfrågor. Lundström eller Brynolf m.fl. som det här nedan refereras till fokuserar 
samarbete inom lärarkåren.  

Formellt samarbete 
Lundström skiljer mellan formellt samarbete som sker i ämnesöverskridande arbetslag och 
ämneslag och informella samarbeten som uppstår spontant mellan de närmsta kollegerna i 
arbetsrummet som har liknande kurser. Det som brukar vara gemensamt för ett lärararbetslag 
är ett gemensamt mål som är tydligt och omfattas av alla medlemmar.81 I arbetslaget känner 
man varandra väl och förnimmer mer eller mindre intuitivt när någon annan medlem behöver 
hjälp eller stöd. Lärarna påverkar varandra, lyssnar till varandras åsikter och synpunkter och 
har lätt för att själva be om hjälp om så är fallet. Enligt Brynolf m.fl. visar arbetslaget till-
sammans upp en tydlig positiv teamkänsla mot kolleger, skolledning elever och föräldrar.82

Informellt samarbete 

  

I det informella samarbetet får den enskilda läraren hjälp och stöd, samtidigt som den gemen-
samma kompetensen breddas i frågor kring bedömning, kursutveckling, samordning, plane-
ring, med mera. Många lärare tar initiativ till informellt samarbete, men det görs inte av alla. 
Lundströms bedömning är att lärare ägnar sig åt samarbeten i lika hög grad som andra yrkes-
verksamma ensamarbetare, till exempel präster. Ensamarbetare brukar ägna cirka hälften av 
sin arbetstid till samarbeten. Lundströms bedömning är att fler lärare skulle ägna sig än mer åt 
samarbete av olika slag om det fanns tid och resurser. Vidare måste hänsyn tas till lärarens 
behov av individuellt för- och efterarbete, ett av kontextens specifika krav, till skillnad mot 
andra yrken.83

Hinder för samarbeten 

  

Det finns några faktorer som i problematiska fall kan utgöra hinder för samarbete mellan lära-
re. I den genomgånga litteraturen nämns subkulturer, hierarkier, balkanisering och tidsbrist. 

Subkulturer och hierarkier 
I de formella och informella grupperna finns det starka subkulturer och hierarkier, enligt Bry-
nolf m.fl. 84

                                                 
80 Lundström, 130 
81 Ibid., 99, 144-147 
82 Brynolf, m.fl., 221 
83 Lundström, 104,142, 160-161 
84 Brynolf, m.fl., 209, 220 

 Den hierarkiska ordningen i arbetslaget kan vara strikt, bryter någon mot gällande 
regler vidtas dolda sanktioner efter rang i arbetslaget. 
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Balkanisering 
Ett problem som Lundström tycker sig märka är att det uppstår vattentäta skott mellan yrkes-
inriktade och teoretiskt inriktade lärare, så kallad balkanisering. Klyftan tar sig uttryck i oe-
nighet kring gemensamma frågor som schemaläggning och avtalsfrågor. Problem som lärarna 
stöter på i de ämnesöverskridande arbetslagen kan exempelvis vara språkförbistring. Fackut-
tryck kan misstolkas mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare så till den grad att 
samarbete upplevs som omöjligt. Även påtvingad kollegialitet mellan kärnämneslärare och 
karaktärsämneslärare lägger sordin på lärarnas kreativitet och vilja till samarbete.85

Tidsbrist 

  

Ett av de större problemen i många lärares arbete är tidsbrist. Nya arbetsuppgifter tillkommer, 
men den reglerade arbetstiden vill inte räcka till. Det finns även bland lärare en osäkerhet om 
hur arbetstiden fördelas på undervisning, möten och andra uppdrag. Det skapar osäkerhet i 
arbetssituationen vilket i sin tur påverkar arbetet i arbetslagen. Det är ett organisatoriskt pro-
blem, menar Lundström, som ofta grundar sig på brister i skolans interna kommunikation.86

Skoledningens engagemang för arbetslagens arbetsprocesser kan vara avgörande för hur sam-
arbetet mellan två yrkesgrupper på skolan utvecklas. Enligt Ahlstrand är det skolledningens 
uppgift att fördela tillräckligt med tid till arbetslagens möten. Saknas mötestid får det konse-
kvenser för deltagarnas möjligheter att lära känna varandra, vilket är förutsättningen för att 
deltagarnas fulla kompetens ska kunna utnyttjas i samarbetet.

  
 

87

                                                 
85 Lundström, 99, 144-147 
86 Ibid., 151-152 
87 Ahlstrand, 134-135 
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6 Gymnasiebiblioteket och skolbibliotekarien 
Det här kapitlet avser ge en bild av hur gymnasiebiblioteken har utvecklats och dess plats i 
skolan. Det inleds med en kort historik över gymnasiebibliotekens utveckling och fortsätter 
därefter med en beskrivning av skolbibliotekariens yrke och arbete. Gymnasiebiblioteken har 
liksom gymnasieskolan sina rötter i medeltiden. Ser vi till hela bibliotekshistorien går den 
ännu längre tillbaka, till 3000-talet f. Kr. när kilskriftstavlor ordnades i Ebla-bibliotekets hyl-
lor.88

Bibliotek för lärande och bildning  

  

De första gymnasiebiblioteken var troligen små boksamlingar tillhörande kyrkans katedral-
skolor och gymnasier. Skolbiblioteken av idag har sin grund i framförallt i 1970-talets diskus-
sioner kring läromedlens funktion. Skolbiblioteken övergick från statligt till kommunalt an-
svar under senare delen av 1960-talet. I läroplanen Lgy 70 som kom i början på 1970-talet 
betonades elevernas självständiga arbetssätt.89 Läroplanen förde med sig nya krav på gymna-
sieskolornas skolbibliotek. Det snabbt växande informationsflödet och förändringar i samhäl-
let krävde nya arbetsformer i skolan. Under samma period brottades skolorna med snäva eko-
nomiska ramar som gjorde att genomförandet av läroplanens intentioner angående skolbiblio-
teken drog ut på tiden.90

lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur 
samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.

 
 
Gymnasiebiblioteken är i dag ett kommunalt ansvar. Kommunerna är ålagda att enligt Biblio-
tekslagen se till att det finns:  
 

91

Kommunerna har som ansvar att se till att gymnasieskolorna har tillgång till bibliotek som 
förutom att stimulera till läsning erbjuder eleverna böcker, informationsteknik och andra me-
dier som eleverna kan använda i sina studier. ”Lämpligt fördelade skolbibliotek” i citatet ovan 
innebär att någon typ av bibliotek ska finns inom inte allt för långt avstånd. Alla gymnasie-
skolor som inte har tillgång till ett eget bibliotek hänvisas till ett närliggande folkbibliotek 
eller ett integrerat gymnasie- och folkbibliotek. I Kulturrådets senaste rapport om skolbiblio-
tek från 2002 kan man läsa att av de 544 gymnasieskolor som har lämnat uppgifter till rappor-
ten har 60 % av skolorna bibliotek som har öppet minst 6 timmar per vecka, 11 % har öppet 
1-5 tim/vecka, 13 % har inte öppet alls och 7 % av skolorna saknar bibliotek. De flesta gym-
nasiebibliotek har en utbildad bibliotekarie anställd. Annan personal på skolan som hjälper till 
att hålla biblioteket öppet, sätta upp böcker, sköta låneservice, med mera, är pedagoger, assi-
stenter, kontorspersonal och elever. 

  
 

92

Gymnasiebibliotekarien med lärande i fokus 

 

Bibliotek i anslutning till skolor har oftast skötts av läraren själv. Före sekelskiftet 1900 bil-
dades en rad små bibliotek i folkrörelsernas regi. Många av dessa kom så småningom att över-
                                                 
88 Harry Järv. ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik.” I: Bibliotekarieyrket. Tradition och förändring. Stockholm: 

Carlsson, 1991, 34-39 
89 Lgy 70 
90 Gymnasieskolans bibliotek. Uppgifter, organisation och resursbehov. Rapport och förslag från projektgrup-

pen för gymnasieskolans bibliotek. Stockholm: Kommunförbundet, 1978, 2-4 
91 SFS 1996:1596, 5§ 
92 Skolbiblioteken. 2002. Stockholm: Statens kulturråd, 2003, Kulturen i siffror, 2003:3, 6, 10 
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lämnas till folkbibliotek när dessa såg dagens ljus, runt år 1900. Till en början sköttes dessa 
bibliotek i allmänhet på frivillig basis av eldsjälar. 93,94 I Sverige kom den första biblioteksför-
fattningen år 1912 och vid samma tid startade biblioteksaktivisten Valfrid Palmgren, Sveriges 
första bibliotekarieutbildning vid Kungliga biblioteket. I och med den nya biblioteksförfatt-
ningen började staten intressera sig för landets skolbibliotek och gav bidrag till inköp av 
böcker.95 Under 1920-talet ökade antalet utbildade bibliotekarier. Dessa var ofta akademiskt 
utbildade kvinnor som enligt den tidens sociala normer hade svårt att få kvalificerade arbe-
ten.96

De första gymnasiebibliotekarierna 

  

Fram till och med 1960-talet var det ovanligt med fackutbildade bibliotekarier på gymnasie-
biblioteken.97 Allt som oftast var det en kvinnlig lärare som tog sig tid att arbeta med utlåning 
och bokbestånd. För att organisera arbetet i skolbiblioteken inrättade kommunerna förste 
skolbibliotekarietjänster med ansvar för kommunens alla skolbibliotek. Inledningsvis tillsattes 
dessa tjänster med lärare. På förstebibliotekariens ansvar låg även att organisera utbildning för 
lärare som hade hand om skolbibliotek. De insåg tidigt lärarbibliotekariernas omöjliga uppgift 
att på gymnasieskolorna både sköta sin undervisning och bistå kolleger och elever i skolbibli-
oteket. Därför arbetade de för att gymnasiebiblioteken skulle förses med fackutbildade biblio-
tekarier.98 Under 70-talet kom lärarna att i allt fler kommuner att ersättas med fackutbildade 
bibliotekarier på halvtidtjänster eller så kallade uppehållstjänster.99

Gymnasiebibliotekariens utbildning och arbetsuppgifter  

 

Utbildningen för skolbibliotekarier skiljer sig inte nämnvärt från övriga bibliotekariers. Först 
mot slutet av utbildningen har möjligheter till specialisering funnits genom valbara kurser, 
exempelvis barn- och ungdomslitteratur. Det är vanligt att studenter som söker sig till biblio-
tekarieutbildningen redan har en fil.kand. Kravet från utbildningen har varit att de sökande 
ska ha minst 80 poäng för att bli antagna. 100 Därefter har man kunnat studera till bibliotekarie 
med en kandidat- eller en magisterexamen. Med två till tre års akademiska studier före biblio-
tekariestudierna har de studerande ofta breda eller djupa ämneskunskaper. De flesta bibliote-
karierna har sina ämneskunskaper inom humaniora och samhällsvetenskap. En betydande del 
av dessa bibliotekariestudenter har redan en yrkesutbildning, exempelvis är det många lärare 
som väljer att utbilda sig till bibliotekarie.101

                                                 
93 Anders Burius. ”Bibliotekarien på barrikaden? Folkbibliotekariernas yrkesroll i debatten under 1900-talet.”I: 

Bibliotekarieyrket. Tradition och förändring. Harry Järv (red.). Stockholm: Carlsson, 1991, 70-93 
94 Barbro Thomas. ”Status efter lön och kön.” .”I: Bibliotekarieyrket. Tradition och förändring. Harry Järv 

(red.). Stockholm: Carlsson, 1991, 135-147 
95 Burius, 70-93 
96 Kerstin Rydbeck. ”Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb. Om bibliotekariestereotyper i modern fiktions-

prosa och deras ursprung” I Kerstin Rydbeck (red). Från handskrift till <XML>. Informationshantering och 
kulturarv (s. 107-146). Uppsala: Uppsala universitet. 

97 Vi var de första. Några av Stockholms gymnasiebibliotekarier berättar. En liten skrift till Margot Nilson. 
Eva Trotzig. (red.), Stockolm, 1996, 4-5 
98 Ibid., 4-5 
99 Thomas, 135-147 

100 Från och med hösten 2007 är merparten av de svenska högskole- och universitetsutbildningarna Bologna-
anpassade. 

101 Peter Almerud, Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från fyra nordiska länder, DIK-
förbundet: Nacka, 2000, 8  
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Skolbibliotekariens arbetsuppgifter 
I Peter Almeruds undersökning beskriver skolbibliotekarier arbetet som självständigt, omväx-
lande och roligt. Den tekniska utvecklingen har förändrat arbetet och gjort det betydligt mer 
utåtriktat än tidigare. Kontakten med elever och lärare har ökat vilket ger stimulans i arbetet. 
När elever och lärare är nöjda med den hjälp de får upplevs arbetet meningsfullt.102

En stor del av landets skolbibliotekarier är ensambibliotekarier. Ibland finns en assistent eller 
någon annan skolpersonal till hjälp för att sköta bibliotekets öppettider. Det innebär att en 
ensam skolbibliotekarie måste ha kunskap och kompetens att utföra skolbibliotekets alla ar-
betsuppgifter. På ett folkbibliotek med fler anställda bibliotekarier finns möjlighet att avgrän-
sa sig och specialisera sig på några få arbetsuppgifter. Enligt skolbibliotekarierna i Almeruds 
undersökning är breda kunskaper utöver biblioteks- och informationsvetenskap nödvändiga i 
deras arbete.

  
 

103 I Kerstin Sevóns studie om högskolebibliotekarier återges både lärares och 
bibliotekariers förväntningar på bibliotekariernas kunskaper och kompetenser. Enligt lärarna 
behöver bibliotekarier:104

• Kunskaper om hur ett bibliotek byggs upp.  
Hit räknas de traditionella sysslorna med utlån och återlämning men även litteraturbe-
vakning och inköp. 

 
 

• Kunskaper som behövs i det digitala biblioteket. 
Bibliotekarierna förväntas ha god IT-kompetens. 

• Kunskaper om informationsinnehåll. 
Detta innebär bred kännedom om litteratur och kännedom om framförallt skönlittera-
turens innehåll för undervisningsbruk. Djupa kunskaper i skolans undervisningsämnen 
är inget krav men en klar fördel om bibliotekarien har detta.  

• Pedagogiskt kunnande och social kompetens. 
Eftersom bibliotekarien kommer att undervisa i biblioteksrelaterade ämnen förvänta-
des denne ha pedagogiska kunskaper.  

 
Bibliotekarierna i samma undersökning anser att följande kunskaper är nödvändiga:105

• Kunskaper för att bygga upp en materialsamling som är rätt för målgruppen. 
Hit räknas kunskaper om värdering, strukturering och klassificering av information, 
samt inköp av media. 

 

• Kunskap att söka och värdera information. 
Informationssökning uppfattas som en central verksamhet av bibliotekarierna, liksom 
undervisning i informationssökning och källkritik. De bedömer ämneskunskaper som 
viktiga för att kunna utföra informationssökning med relevant resultat.  

• Kompetens att möta människor.  
Allt arbete i biblioteket som är möten med biblioteksbesökare liksom i undervisnings-
situationerna har ett pedagogiskt perspektiv. Pedagogisk kunskap och social kompe-
tens anses därför som en betydande kunskap för att bland annat förstå hur grupper 
fungerar och hur lärande sker. 

 

                                                 
102 Ibid., 10, 50 
103 Ibid., 41, 53-54 
104 Kerstin Sevón. Bibliotekarierollen i en ny utbildningsorganisation. En studie vid fyra yrkeshögskolor. Åbo: 

Åbo Akademi, 2007, 205-206 
105 Ibid., 206-208 
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Enligt ovanstående finns det såväl likheter som olikheter mellan lärarnas och bibliotekariernas 
förväntningar på bibliotekariers kunskaper. Gemensamt är att bibliotekarien har och förväntas 
ha en mängd olika typer av kunskaper och arbetsuppgifter. Skolbibliotekariens arbetsuppgif-
ter skiljer sig inte nämnvärt från Sevòns beskrivning. Skolbibliotekarien påverkas dels av om-
givningens förväntningar, som ibland kan vara lågt ställda, dels av de egna, ofta högt ställda 
kraven.106 Bibliotekarierna har behov av kontinuerlig kompetensutveckling inom en rad olika 
områden, bland annat för att kunna följa med i de förändringar som den tekniska utvecklingen 
för med sig inom deras yrkesområde. Möjligheterna för kompetensutveckling skiljer sig dock 
åt mellan kommuner och till och med mellan skolor i samma kommun. Det kan vara stora 
skillnader i skolbibliotekens resurstilldelning mellan Sveriges kommuner. En tydlig resursin-
dikator kan exempelvis vara skolbibliotekets grad av datorisering av lånesystem och datorer 
för informationssökning, men även öppettider och personaltillgång.107

Bibliotekariers informationsbehov  

 

För att bibliotekarierna ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt för alla parter 
på skolan är väl fungerande kontakter med lärarna nödvändiga. De behöver detaljerad och 
kontinuerlig information från lärare och skolledning för att kunna arbeta mot skolans gemen-
samma mål och planera bibliotekets verksamhet. Informationsbehovet rör bibliotekets bas-
verksamhet lån och utlån, såväl som undervisning i informationssökning för klasser. Ofta är 
det de lärare som planerar kurser som främst kan förmedla den efterfrågade informationen.  
Sevón har i sin studie kommit fram till att bibliotekarier vid högskolebibliotek behöver infor-
mation inom minst fem områden för att kunna planera och utföra sitt arbete:108

1. Uppbyggnaden av service: Vilka utbildningsriktningar och vilket utbildningsinnehåll 
planeras? Mera ingående informations behövs än allmänna beskrivningar i planer och 
studieguider.  

 
 

 
2. Beståndsuppbyggnad: Vilka informationskällor vill lärarna att de själva och studeran-

de ska ha tillgång till via biblioteket?  
 

3. Planering av arbetsinsatser: Vilka kurser är aktuella? Vilka arbetsformer är aktuella i 
undervisningen och hur involverar de biblioteket och bibliotekspersonalen? Vilket 
stöd förväntar sig läraren i sitt arbete under olika skeden (lärarens kompetensupp-
byggnad, förberedelser av enskilda kurser, genomförande av undervisningen, utvärde-
ringen av studieresultaten)?  

 
4. Valet av policy gentemot de studerande som ett led i den pedagogik man tillämpar: 

Vilken typ av stöd skall de studerande ges i biblioteket?  
 

5. Undervisningen och handledningen i informationssökning/informationshantering med 
bibliotekarien som lärare och handledare. 

 
Om vi som tidigare utgår från att skolbibliotekariens arbetsuppgifter i stort sett är de samma 
som för övriga bibliotekariers är Sevòns fempunktslista även giltig för skolbibliotekariers 
behov av information i arbetet. 

                                                 
106 Ibid., 213 
107 Almerud, 9, 41, 52-54 
108 Sevón, 177-78 
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Hinder för samarbete 
Tidsbrist är ett problem som såväl lärare som bibliotekarier upplever som den främsta orsaken 
till att samarbete inte fungerar eller kommer till stånd, menar Limberg.109 Enligt Limberg kan 
även brister i kunskap om samarbetspartnern ställa till problem i samarbetet. Det kan medföra 
osäkerhet om vilka inbördes roller lärare respektive bibliotekarier ska ha. Sevón ser såväl lä-
rare som bibliotekarier som bidragande parter till den studerandes kunskapsprocess.110

Ytterligare hinder för samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan vara att lärare och biblio-
tekarier har olika syn på elevernas inlärningsuppgifter. I en av sina studier finner Limberg att 
för lärarna är uppgiftens ämnesinnehåll av vikt, medan bibliotekarierna betonar sökprocessen 
fram till resultatet.

  Därför 
menar hon att det är nödvändigt att främja samarbetet. Både lärare och skolbibliotekarier bör 
ges möjlighet att lära känna varandras kunskapsområden och verksamhet för att se hur de kan 
komplettera varandra för den studerandes bästa.  
 

111

                                                 
109 Limberg, Louise. Skolbibliotekets pedagogiska roll. En kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket, 2003, 81, 

83 
110 Sevón, 238, 255 
111 Limberg, Louise. ”Samspel mellan informationssökning och lärande. En studie av relationen mellan två fe-

nomen.” Tidskrift för dokumentation, 55 (2000):2/3, 37-45 
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7 Metod, urval och genomförande 

Val av metod 
Syftet med föreliggande uppsats är att söka klarhet och förståelse för hur lärare respektive 
skolbibliotekarier ser på samarbete. Utifrån en kvalitativ ansats har materialet samlas in ge-
nom halvstrukturerade intervjuer. Med min bakgrund som bibliotekarie är min förförståelse 
av naturliga skäl djupare för skolbibliotekariernas arbetssituation än för lärarnas. Jag är med-
veten om att mina yrkeserfarenheter har påverkat min undersökning, förhoppningsvis på ett 
positivt sätt. God förförståelse för den ena av två grupper intervjupersoner, som i mitt fall, är 
både på gott och ont i en forskningssituation. Samtidigt gäller det att ta till vara de förutsätt-
ningar som förförståelsen ger. Mina erfarenheter från biblioteksvärlden har hjälpt mig att 
formulera frågor och gräva djupare än vad jag tror att hade varit möjligt utan dem. Under ar-
betet med studien har jag strävat efter att på ett förutsättningslöst sätt sätta mig in i såväl lä-
rarnas vardag och syn på samarbete som skolbibliotekariernas. En förutsättning för de långa 
och ingående samtal som fördes med informanterna var att de informerades om mitt yrke och 
syftet med studien.  

Val av intervjupersoner 
Till den här studien intervjuades elva personer, sex lärare och fem skolbibliotekarier. I inter-
vjumaterialet ingår fyra testintervjuer med två lärare och två skolbibliotekarier som utfördes i 
samband med en kvalitativ kursuppgift i föreliggande uppsatskurs. Därefter gjordes ytterliga-
re sju intervjuer. Testintervjuerna ingår av två orsaker, dels för att få en någorlunda jämn 
spridning på antalet män och kvinnor bland informanterna, dels för att jag ville intervjua lika 
många lärare som bibliotekarier på skolorna. Tyvärr var jag av tidsbrist tvungen att avbryta 
intervjuserien och på en skola har därmed endast läraren blivit intervjuad.  
 
Någon genus- eller åldersaspekt vid valet av intervjupersoner har inte förekommit, även om 
män och kvinnor i olika åldrar kontaktades. Snarare har villigheten att ställa upp för intervju 
fått styra urvalet. Valet av intervjupersoner till såväl provintervjuer som själva studien skedde 
strategiskt, dels via en kollega som kunde förmedla kontakter bland gymnasieskolbiblioteka-
rier, dels söktes två gymnasielärare fram ur min bekantskapskrets.112

Alla personer som har kontaktats med e-post har fått information om mitt intresseområde, min 
bakgrund och om syftet med studien. Personerna upplystes om att intervjuerna skulle bandas 

 Kollegan gav mig en 
lista på gymnasiebibliotekarier med namn som jag kontaktade via e-post och per telefon. Två 
bibliotekarier kontaktades för provintervju vilka båda tackade ja till.  
 
Efter genomförd provintervju ombads de två bibliotekarierna att föreslå ett antal lärare som 
kunde tänkas vilja delta i min studie. Av förslagen gjordes en lista enligt vilken lärarna kon-
taktades i turordning. Valet av intervjupersoner bland skolbibliotekarierna skedde utifrån de 
förslag som min kollega förmedlat.  Medan det var relativt lätt att få intervjupersoner bland 
gymnasiebibliotekarierna var det desto svårare bland lärarna. De svarade varken på e-post 
eller i telefon. De fyra lärare som slutligen svarade på min e-post inom rimlig tid var alla posi-
tiva till att bli informanter.  
 

                                                 
112 Sharan B. Merriam. Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, 2004, tr. 2006, 91 
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och transkriberas. Vidare informerades om att hanteringen av intervjusvaren och transkribe-
ringen skulle ske på ett för dem konfidentiellt sätt.113

Kort presentation av intervjupersonerna 

  
 
Lärarna från min bekantskapskrets kontaktades per telefon och gavs muntligt samma informa-
tion som de övriga personerna fick med e-post. De valde att låta intervjuerna ske i deras re-
spektive hem för att minimera tidsåtgången. Även de övriga informanterna fick bestämma 
plats och tid för intervjuerna. Deras val av plats gav mig intressanta inblickar i deras arbetssi-
tuation. Två av intervjuerna med bibliotekarierna skedde i lugn atmosfär, i ett grupprum re-
spektive i ett skollovstomt bibliotek. De andra två bibliotekarierna intervjuades på sina re-
spektive arbetsrum som även fungerade som allmänt utrymme eller förvaringsplats för biblio-
teksmaterial, vilket föranledde ideliga avbrott i intervjun. Intervjuerna med två av lärarna 
skedde i grupprum medan de resterande lärarintervjuerna skedde i delat arbetsrum eller i an-
slutande välanvänt kapprum vilket även det medförde störande avbrott av intervjuerna.  

Intervjupersonerna arbetar på fyra olika gymnasieskolor i tre mellansvenska kommuner. In-
tentionen var att intervjua minst en lärare och en bibliotekarie från samma skola. Så är också 
fallet utom vid en skola där endast en lärare är intervjuad. Vid två skolor är två lärare och två 
skolbibliotekarier intervjuade, vid en skola är en lärare och en bibliotekarie intervjuad och vid 
en av skolorna är alltså endast en lärare intervjuad. Skolorna skiljer sig åt såväl i storlek som i 
inriktning.  En av skolorna har enbart teoretiska program medan de tre övriga har både teore-
tiska och praktiska program.  
 
På grund av integritetsskäl avstår jag från att ge en ingående beskrivning av intervjupersoner-
na. Den korta beskrivning som här följer ger förhoppningsvis ändå en bild, om än något otyd-
lig, av informanterna.114

Kvalitativa intervjuer 

 
 
Elva personer har intervjuats, tre män och åtta kvinnor. Sex av informanterna är gymnasielä-
rare, det vill säga en är lektor, en är gymnasieadjunkt, tre har gymnasielärarexamen och den 
sjätte läraren har en utländsk lärarexamen. Lärarnas yrkeserfarenhet har bred spridning. Två 
av lärarna har lång erfarenhet som lärare, de har arbetat som lärare i 28 respektive 33 år.  Tre 
av lärarna har varit verksamma mellan tre och sju år medan en lärare arbetar sitt första år efter 
lärarexamen.  
 
Bibliotekarierna är fem till antalet. Två av dem har minst tjugo års yrkeserfarenhet som bibli-
otekarie. De övriga tre bibliotekarierna har cirka tio års yrkesverksamhet bakom sig. Tre av 
bibliotekarierna har dessutom en lärarexamen sedan tidigare. Deras dubbla kompetens anser 
de kommer väl till nytta i deras arbete på skolbiblioteket. Genom läraryrket har de exempelvis 
egna erfarenheter från undervisning och kunskaper om elevernas lärprocess.  

Datainsamlingen till studien har skett med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Kvalitativa 
intervjuer har den fördelen att de kan ge detaljerade beskrivningar av den företeelse som stu-
deras. Det kan gälla företeelser som sker i nutid eller för en längre tid sedan. Informanterna 
delar i intervjuerna med sig av sina tankar, känslor och perspektiv på ett och samma fenomen, 
vilket möjliggör en djupare förståelse för problemområdet. Den halvstrukturerade intervjun 

                                                 
113 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 

2002 
114 Ibid. 
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utgår ofta från en guide med frågor. Intervjuaren kan med fördel tillåta sin förförståelse, frå-
gor och idéer som dyker upp påverka intervjuns utveckling. Till skillnad från den strukturera-
de intervjun med bestämda frågor, har den som intervjuar möjlighet att anpassa både hur frå-
gorna formuleras och i vilken ordning de kommer efter hur intervjusituationen utvecklas.115

Att intervjua innebär till stor del att lyssna på ett reflekterande sätt för att kunna följa upp med 
följdfrågor. Enligt Steinar Kvale kan en intervju se ut på olika sätt och ha olika syften, men 
den är alltid ett samtal som bygger på ett komplext samspel mellan den som intervjuar och 
den som låter sig intervjuas, informanten.

  
 

116 För att undvika att påverka intervjusvaren betonar 
Sharan B. Merriam intervjuarens ansvar att förhålla sig neutral under intervjun till informan-
ten och det som sägs.117

Ledande frågor ska undvikas, anser Merriam, eftersom de påverkar informanten till att an-
amma intervjuarens åsikter och värderingar.

  Samspelet är aldrig på lika villkor eftersom det är intervjuaren som 
ställer frågor och på så sätt styr samtalet för att få data.  
 

118 Kvale däremot menar att kritiken mot ledande 
frågor är omotiverad. Inte bara frågor kan vara ledande utan även intervjuarens kroppsspråk 
och attityd. Tvärtom kan ledande frågor vara lämliga när intervjuaren exempelvis vill pröva 
tillförlitligheten i informantens svar.119 Något som jag har tagit fasta på under intervjuerna är 
att uttrycka mig så enkelt och rakt som möjligt. Hur informanten svarar på frågorna och läm-
nar användbar empiri beror på hur informanten upplever intervjun och känner sig trygg i sin 
roll som uppgiftslämnare. Intervjuaren bör formulera sina frågor med vanliga ord och på ett 
språk som informanten förstår och kan identifiera sig med.120

Intervjuguiden 

  

Under intervjuerna användes en intervjuguide med tolv frågor. Guidens uppgift var att funge-
ra som ”vägledare” för mig för att inga frågor eller frågeområden skulle glömmas bort. Frå-
gorna i guiden fokuserar på studiens problemområde, fenomenet samarbete. Tanken bakom 
frågorna var att ge informanterna möjlighet att berätta om samarbete och inte bara svara på 
frågorna, gärna med exempel på samarbeten de har varit med om. Det är informanternas be-
rättelser som ger mig möjlighet att få en bild av deras syn på samarbete.  

Intervjuernas genomförande 
Empirin till denna uppsats har samlats in via elva intervjuer som alla varade mellan en timme 
och två timmar. Varje intervju inleddes med att jag kort berättade om syftet och ämnet för 
intervjun.121

Enligt min uppfattning har det varit en lättsam och trevlig stämning under intervjuerna. Mina 
informanter har pratat på så till den grad att den överenskomna tiden, en timme, ofta 
överskreds. En rad följdfrågor ställdes när informanterna återgav för mig intressanta exempel 
eller synpunkter, ibland för att få mer information, andra gånger för att förtydliga något som 

 Visserligen hade informanterna redan fått information, men det kändes naturligt 
att inleda intervjun med att sätta den i en kontext. Samtidigt öppnade detta inledande samtal 
upp möjligheten för informanten att ställa frågor som dykt upp sedan första kontakten togs.  
 

                                                 
115 Merriam, 87-88 
116 Kvale, 25-26 
117 Merriam, 90 
118 Ibid., 95 
119 Kvale, 145-146 
120 Merriam, 94 
121 Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997, 120 



 

28 
 

var oklart. Denna typ av följdfrågor tycker jag hör till och de nämns även i litteraturen, men 
de inkräktar på den överenskomna tiden.122

Etiska överväganden  

  

Det finns inom vetenskaplig forskning normer och regler för hur forskare bör gå till väga i sin 
planering, genomförande och presentation av sin forskning. Dessa normer och regler är på 
intet sätt tvingande utan egentligen bara vägledande. Det handlar bland annat om att individer 
som på något sätt deltar i eller drabbas av forskning måste skyddas från olika typer av integri-
tetskränkningar. Innan en studie startar bör därför eventuella konsekvenser för deltagarna tän-
kas igenom. Som riktlinjer anger Vetenskapsrådet fyra etiska principer som utgångspunkt för 
skyddande av deltagare i forskning.123

Alla informanter fick information, via telefon eller med e-post, om syftet med studien och att 
den skulle mynna ut i en C-uppsats. Informationen upprepades vid intervjutillfället och varje 
informant tillfrågades åter om deltagande i studien. Informanterna upplystes om att intervju-
erna skull bandas och transkriberas. Vidare informerades de om att den enda som skulle läsa 
intervjuerna var jag själv och att all redovisning av intervjumaterialet skulle ske på ett för dem 
konfidentiellt sätt.

 Dessa fyra principer är: informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Var och en av dessa krav kan i sin tur de-
las in i normer och regler.  
 

124

Vidare har hänsyn tagits till informanternas integritet på så sätt att deras namn är kodade, 
andra namn och igenkänningstecken har redigerats bort i citaten. Mina ändringar markeras 
med klammer, []. För att ytterligare förhindra igenkänning har jag bytt kön på två personer.
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Kvalitet i kvalitativa studier 

  

Det finns en rad kvalitetskriterier, vilka, så vitt jag förstår, alla har olika betydelse inom olika 
typer av kvalitativ forskning. Alla har dock det gemensamt att de visar på vad som är trovär-
dig god forskning och vad som är mindre god forskning. Validitet och reliabilitet, dvs. giltig-
het och tillförlitlighet, är kvalitetskriterier som ofta används inom kvantitativ forskning och 
något mindre ofta inom kvalitativ forskning. I den litteratur jag har tagit del av återkommer 
författarna ofta till en pågående diskussion om kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. Det 
tycks som om man inom den kvalitativa forskningsvärlden inte är riktigt nöjd med kriterierna 
validitet och reliabilitet.126 Man menar att dessa kvalitetskriterier inte riktigt passar in på kvali-
tativ forskning, eftersom värdena för kriterierna oftast inte kan bestämmas i förväg eller att 
mätbara resultat är svåra eller omöjliga att få fram. Vad som däremot är möjligt att kvalitets-
bedöma i enlighet med validitet och reliabilitet är den datainsamlingsteknik, analysteknik och 
tolkning som används i undersökningar.127 För att kontrollera vetenskaplighet i kvalitativ 
forskning kan man i stället för mätmetoder använda sig av andra kontrollstrategier, t.ex. tri-
angulering, deltagarkontroll, samla data under en längre period, diskutera sina resultat med 
kolleger, godkännande av oberoende bedömare, perspektivmedvetenhet eller intern logik och 
struktur. Viktigt är också att forskaren själv är medvetet kritisk.128,129

                                                 
122 Merriam, 138 
123 Forskningsetiska principer 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Se bland annat Ryen, Anne. Kvalitativ intervju. Från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber, 2004,  

138-141 
127 Merriam, 174-174 
128 Ibid., 177-180, 

 Ett tydligt sätt att säkra 
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reliabiliteten i en intervjustudie är att spela in alla intervjuer på band, som jag har gjort, eller 
digitalt. Därigenom får man fram underlag för säkra utskrifter, i princip undantagna från in-
tervjuarens efterkonstruktioner.130

Ett tydligt sätt att visa på god kvalitet är att redovisa sina data eller empiri, som i föreliggande 
uppsats. Dock redovisas endast en bråkdel av all insamlad data inom kvalitativ forskning, 
vilket i en jämförelse med kvantitativa studier kan tyckas märkligt. I min uppsats redovisas 
kanske lite väl mycket av empirin, men det är för att vara tydlig och på så sätt undanröja hin-
der för läsarens förståelse. Genom en marginell redovisning är läsaren mer eller mindre ut-
lämnad till forskarens redovisning av slutsatser.

  
 

131 Ytterligare några kriterier som kan peka på 
god kvalitet av kvalitativ forskning ligger i den skriftliga framställningen och i redovisningen 
av resultatet av det vetenskapliga arbetet.132

Mönster och meningsbärande element  

  

Under analysen har jag arbetat på två sätt, dels har jag sökt efter övergripande mönster som 
ger svar på uppsatsens tre första frågeställningar, dels har jag sökt efter berättelsernas under-
liggande betydelser för att få svar på den fjärde frågeställningen.  
 
Under genomläsningarna av de transkriberade intervjuerna strök jag under det som i den lä-
sande stunden framstod som signifikativt för varje informants berättelse. De första genomläs-
ningarna av intervjuerna skedde med uppsatsens tre första frågeställningar i mitt minne. Jag 
ställde mig hela tiden frågor som exempelvis ”Vad säger detta om lärarnas erfarenheter av 
samarbete?” respektive ”Vad säger detta om bibliotekariernas erfarenhet av samarbete?”. Ut-
över att stryka under ord och meningar noterades även mina tankar och funderingar som väck-
tes under läsningen.133 Redan vid första genomläsningen började mönster framträda. När jag 
läste igenom lärarnas och bibliotekariernas berättelser om sin yrkesroll och arbete åter-
kom ’vissa händelser’, ’uppfattningar’ och ’förväntningar’ rörande en förändrad arbetssitua-
tion och olika ’roller’. Förväntningarna tycks finnas på såväl formellt som informellt plan.134 
När jag sökte vidare efter återkommande eller signifikanta fenomen kring informanternas syn 
på samarbete framstod delaktighet och gemenskap som två av de viktigare förutsättningarna 
för samarbete.135

Arbetet med de två tillvägagångssätten skedde parallellt. Efter genomläsningar med notering-
ar var nästa steg att med hjälp av datorn sammanställa dessa noteringar och markeringar i de 

 Analysarbetet resulterade i kategorierna Synen på yrkesrollen och Synen på 
samarbete. 
 
Under analysarbetet med det andra tillvägagångssättet, att söka svar på den fjärde frågeställ-
ningen, sökte jag mönster på ett mer förbehållningslöst sätt. Vad var återkommande i infor-
manternas berättelser? Vad handlade deras berättelser om egentligen? Återkommande inslag i 
intervjuerna var ’samtal’ och ’information’, och ’möjligheter till samarbete’. En rad underka-
tegorier bildades och omgrupperades åter i sökandet efter mönster. Så småningom framträdde 
två övergripande kategorier Kommunikation, delaktighet och tillit, och Ledningsansvar och 
strukturering.  
 

                                                                                                                                                         
129 Larsson, Staffan. ”Om kvalitet i kvalitativa studier”. Nordisk pedagogik, 25:1 (2005) 16-35 
130 Ryen, 142 
131 Ibid., 142 
132 Larsson, 18-22 
133 Merriam, 143 
134 Lennéer Axelson och Thylefors, 40, 138 
135 Nilsson och Waldemarson, 53, 124  
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grova och spretiga kategorier som hade framträtt. Sammanlagt blev det ett stort antal A4- si-
dor fyllda med kategoriserade noteringar och utsagor. En sammanställning gjordes för vardera 
yrkesgruppen varpå ytterligare genomläsningar följde.136

                                                 
136 Merriam, 145-146 

 Efter bearbetning och omstrukture-
ring kunde så småningom flera kategorier föras samman under de fyra huvudkategorierna. De 
fyra kategorierna ger tillsammans en slags beskrivning, eller kanske snarare, en sammanfatt-
ning, av hur informanterna ser på begreppet samarbete utifrån sin yrkesroll.  
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8 Lärares och bibliotekariers syn på samarbete 
Resultatkapitlet redogör för de fyra huvudkategorierna. Först presenteras de två kategorier 
som är knutna till intervjufrågorna om informanternas yrkesroller och syn på samarbete. Des-
sa två kategorier är Synen på yrkesrollen och Synen på samarbete. Därefter presenteras de två 
övriga kategorier Kommunikation, delaktighet och tillit och Ledningsansvar och strukturering. 
Varje kategori lyfter fram faktorer som har betydelse för lärarnas och bibliotekariernas sam-
arbete. Dessa återkommer jag till i diskussionskapitlet. I detta kapitel redovisas lärares respek-
tive gymnasiebibliotekariers uppfattningar och erfarenheter var för sig under respektive kate-
gori för att lyfta fram skillnader och likheter. För att underlätta för läsarna har jag efter infor-
manternas fingerade namn skrivit L för lärare respektive B för bibliotekarie. 

Synen på yrkesrollen 
Under denna kategori ger lärarna respektive skolbibliotekarierna i studien sin syn på sin egen 
yrkesroll. De berättar hur de erfar sin yrkesroll och hur de tolkar sin roll som lärare respektive 
skolbibliotekarie på skolan. De två yrkesgruppernas beskrivning av sin yrkesroll avslutas vart 
och ett med den andra yrkesgruppens syn på yrkesrollen.  

Lärares syn på sin yrkesroll 
Sex lärares berättelser om sin syn på den egna yrkesrollen ligger till grund för analysen i detta 
avsnitt. 

En förändrad lärarroll 
Alla de intervjuade lärarna tycker att lärarrollen har förändrats och utvecklats under de senaste 
trettio åren. De utgår i jämförelsen både från sin egen yrkeserfarenhet och från sin erfarenhet 
som elev. En betydande förändring är enligt lärarna att de idag arbetar i betydligt högre grad 
tillsammans med andra lärare. Det är dock inte alltid så enkelt att samarbeta och ge avkall på 
prestigen. Det är en fråga om att våga bjuda på sig själv, till såväl kolleger som elever, och pro-
va nya sätt att arbeta på, menar Désirée L. 
 

Men ska jag då samarbeta kanske med ett ämne som till exempel när jag går ner till bageriet, jag 
kan inte baka, då släpper ju jag på det här att jag är läraren och det är jag som kan. /…/Men just 
att man inte är säker på resultatet. Alltså att man vågar prova nya saker och så får man se hur det 
går. Det kanske kan gå åt skogen, det kanske inte blir något bra resultat, det kanske visar sig att, 
ja, nu går det inte bra. Désirée L 

Lärarens identitet och olika roller 
Lärarna berättar att ämnestillhörigheten är en stor och viktig del av läraridentiteten. En lärare 
ska vara ämneskunnig och kunna introducera eleverna i ämnet på ett stimulerande sätt som 
väcker elevens intresse för ämnet. Lärarrollen innehåller dessutom en rad olika roller i sig. Ka-
tarina räknar upp sex olika roller som hon anser utgör hennes lärarroll idag: 
 

Min yrkesroll innehåller ju många roller. Den innehåller, om jag då börjar med det man brukar 
börja med som lärare på gymnasiet, /…/ då nån typ av ämnesexpert, det är jag ju, för det stadiet 
alltså. /…/ I den rollen har jag ju också då pedagogiskt ansvar att skapa en lärandesituationer där 
eleverna kan följa upp att lära sig det som står i kursmålen, där finns då den pedagogiska, meto-
diska, didaktiska rollen. Sen har jag ju en mentorsroll som då har att göra med att elevernas studier, 
situation och ja hela studiesituationen. /…/ jag har föreläsarroll, jag har handledarroll. /…/ Jag är 
bedömare också, jag är betygssättare. Och det är ju viktigt att det sker, att det är en roll som jag 
måste ha och har. Men den hämmar mina andra roller ibland, den lägger hinder i vägen.  
Katarina L 
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En påtaglig skillnad i dagens lärarroll jämfört med på sjuttio- och åttiotalet är enligt lärarna 
rollen som handledare och mentor. Handledarens uppgift är att lotsa och stödja eleverna i deras 
utveckling och kunskapsinhämtning på ett helt annat sätt än tidigare. Denna uppgift hänger tätt 
samman med lärarens sociala ansvar för eleverna. I mentorsrollen ingår ett betydligt ökat soci-
alt ansvar för eleverna jämfört med klasslärarrollen för tjugo år sedan. Att vara vuxen i elever-
nas värld innebär bland annat att en betydande del av rollen som uppfostrare har förskjutits från 
föräldrar till lärare. Rollen som mentor innebär även ett visst krav på att hålla sig à jour med 
rådande ungdomskulturer. Désirée berättar att en betydande del av hennes lärarroll är att vara 
en vuxen person i elevernas värld. Många av hennes elever behöver på olika sätt stöd i sitt vux-
enblivande.  
 

Om jag tänker tillbaka hur jag såg mina lärare när jag själv gick i skolan, jämfört med nu så tror 
jag att det är mer det här att den sociala biten har blivit så mycket mer. Att just vara en vuxen per-
son i deras liv på nått sätt. Att de behöver det, för de är på nått sätt så vilsna, de vet inte riktigt vad 
de vill, man är mer liksom vägledare åt dem. Även om man pratar med äldre kolleger så tycker 
också de på nått sätt att förr så kunde man undervisa i sina ämnen och så var det inte mer. Men att 
nu så är undervisningen kanske en liten del av allt. Det finns så mycket annat som tar upp tid.  
Désirée L 

 
Samtidigt är lärarrollen förknippad med krav. Enligt Katarina L har det alltid funnits en mängd 
olika krav på läraren från föräldrar, skolledning och myndigheter. Kraven har som helhet var-
ken ökat eller minskat, men de har förändrats. Katarina menar att när hon började arbeta som 
lärare i mitten av sjuttiotalet var kraven mer likartade, idag har kraven större variation.   

Bibliotekariernas syn på lärares yrkesroll 
Bibliotekarierna instämmer i lärarnas uppfattning att lärarrollen har blivit mer komplex med 
betydligt fler arbetsuppgifter och en stressigare tillvaro jämfört med tidigare. Tre av de fem 
bibliotekarierna har en lärarutbildning i botten vilket gör att de i hög grad är insatta i lärar-
praktiken. Bibliotekarierna ser lärarna som ämnesexperter med en bedömarfunktion. Lärarnas 
roll som betygssättare anser Sten B är den styrande faktorn som påverkar hur de väljer att 
undervisa eftersom undervisningen måste kunna ge underlag för rättvisa betyg.  
 

Lärarna är oerhört styrda av betygen. Alltså, de ska sätta betyg och jag tror att det är en av de fak-
torerna som jag verkligen kan se som en av de starkaste, största, skillnaderna mellan bibliotekarie-
rollen och lärarnas yrkesidentitet. Sten B 

 
Bibliotekarierna menar att lärarna ofta är positiva till biblioteket. Bibliotekarierna önskar dock 
ett större engagemang och intresse från lärarna om hur skolbiblioteket kulle kunna integreras i 
undervisningen. Bibliotekarierna vill gärna föra en dialog med lärarna för att deras kunskaper 
och bibliotekets resurser ska komma till nytta.  
 

Ett problem med samarbete mellan lärare och bibliotekarier det är att lärare oftast inte har en 
aning om vad biblioteket eller bibliotekarier skulle kunna bidra med. /…/ De har en bild av vad 
biblioteket är och vad en bibliotekarie är. Sten B 

 
Lärarnas användning av biblioteket i undervisningen och samarbetet med bibliotekarier är väl-
digt individuellt, menar bibliotekarierna. De skulle kunna använda sig av biblioteket mer än 
vad de gör idag. Vissa lärare är i skolbiblioteket varje dag, några mer sällan och andra inte alls, 
berättar bibliotekarierna. Ett par av bibliotekarierna misstänker att skolans lärare troligen har 
den uppfattningen att skolan som helhet samarbetar mer med skolbiblioteket än vad som fak-
tiskt sker. Vilka lärare som använder biblioteket beror enligt bibliotekarierna på vilken typ av 
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person läraren är. Det finns en tendens till att nyutbildade och yngre lärare oftare ser biblioteket 
och bibliotekarierna som en resurs i sin undervisning. Bibliotekarierna menar dock att det är få 
lärarstudenter som under sin verksamhetsförlagda utbildning alls intresserar sig för skolbiblio-
teket. 

Bibliotekariernas syn på sin yrkesroll 
Analysen i avsnittet utgår från fem intervjuer med skolbibliotekspersonal. Alla fem har lång 
erfarenhet från arbete på skolbibliotek. Av de intervjuade arbetar en av bibliotekarierna ensam 
i biblioteket, de övriga är minst två på biblioteket. Kategorin inleds med bibliotekariernas syn 
på sin yrkesroll och avslutas med lärarnas synpunkter på skolbibliotekarierollen. 

Bibliotekarieyrkets identitet och olika roller 
Bibliotekariernas yrkesidentitet förankras till stor del i kunskapen om hur kunskap organiseras 
och återvinns. I takt med att allt fler medier digitaliseras och kan nås med datorers hjälp för-
ändras deras arbetsuppgifter. Bibliotekarierna upplever att deras yrkesroll utvecklas i takt med 
informationsteknologins utveckling. 
 

Ja,[bibliotekarieyrket] det har ju förändrats totalt. För att när jag började här så var det ju inga da-
torer här. Och ingen datorisering, inga sökmotorer, ingenting, utan det var ju en gammal kortkata-
log och biblioteket var aldrig gallrat. Så att det är ju något helt annat, mitt första år här, det går ju 
inte att jämföra mot [idag]. Emma B 

 
När bibliotekarierna räknar upp olika roller och arbetsuppgifter som de anser ingår i skolbib-
liotekarierollen nämner de servicerollen, att kunna söka fram efterfrågat material, och den 
pedagogiska rollen, att handleda elever i deras informationssökning, som de främsta. De ser 
som en av sina viktigaste arbetsuppgifter att hjälpa eleverna i deras kunskapssökande och att 
nå de uppsatta målen.  
 

I den mån man hinner och orkar så försöker man alltid att ha en pedagogisk vinkling varje gång 
man har ett möte med en elev här. /…/ Eleverna själva måste få igång sin egen motor med

Ett ensamt arbete med otydliga riktlinjer från skolledningen 

 stöd 
av oss. Och vi är inte dåliga, vi ger inte dålig service om vi ställer krav på eleverna att de ska ta 
sitt ansvar för sitt eget lärande med vårt stöd och med lärarnas stöd./…/ På en skola är det så up-
penbart att det inte är meningen att eleverna ska servas bara. Vi är en del av den pedagogiska 
processen och det är jätteviktigt. Ju mer vi kan inlemmas i det tror jag att vi ger eleverna bättre 
redskap. Anna B 

Skolbibliotekarieyrket är oftast ett ensamarbete, man är ensam i sin yrkeskategori på skolan. 
Berit B berättar att som ensambibliotekarie får hon ensam försöka räcka till för att fylla alla de 
roller som en skolbibliotekarie har: ge låne- och informationsservice, vara pedagogisk handle-
dare, undervisa i informationssökning, hålla bokprat, med mera, men också vara polis som upp-
rätthåller ordning i skolbiblioteket. Det senare kan stundtals vara påfrestande. En av biblioteka-
rierna berättar att hon saknar klara direktiv från skolledningen hur skolbibliotekets verksamhet 
ska bedrivas. Verksamheten lämnas åt skolbibliotekarien att utforma efter eget huvud. På så 
sätt lämnas ansvaret över till skolbibliotekarien att själv utforma sin yrkesroll på gott och på ont.  
 

[Yrkesrollen] är väldigt mycket både och hela tiden. Men så är det väl i alla yrken. Det är två sidor 
av myntet hela tiden. Det som är väldigt skoj kan å andra sidan vara väldigt tungt också. Man är 
ensam i sin yrkesroll och det finns jättemånga fördelar med det, men det finns baksidor också. För 
att det är, lärarna är en väldigt stark yrkeskår på en skola, naturligtvis. Jag menar, de är ju flest i 
antal och ska så också vara, och det är jätteintressant att jobba ihop med dem. Samtidigt kan man 
kanske sakna kolleger som tänker som jag gör, kring de arbetsuppgifterna som jag har. Det kan 
man sakna ibland lite grann. Men annars är den väl, det är att man ska gasa och bromsa samtidigt 
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på nått sätt. Så kan jag känna att det är. Man måste driva allting själv, och om man känner att jag 
inte fixar det, då behöver jag egentligen inte göra det heller. För ibland är det som att ingen heller 
förväntar sig nått. Och det är också tråkigt. Berit B 

Delaktighet och utanförskap 
Bibliotekarierna uppfattar sin verksamhet som associerad med skolans kärnverksamhet, under-
visningen. När de märker att skolan i övrigt inte alltid har samma uppfattning oroar de sig för 
att deras kompetens och bibliotekets resurser ska falla i glömska. Därför arbetar bibliotekarier-
na oförtrutet för att synligöra sin egen och bibliotekets kapacitet. De är aktiva i informationen 
till lärarna genom att skicka e-post och informera om bibliotekets nyheter. Ett sätt att syn-
liggöra skolbibliotekariernas kompetens är att hitta nya utåtriktade arbetsuppgifter. Det kan t.ex. 
vara att ta hand om skolans klassuppsättningar, AV-utrustning eller ansvara för skolans hemsi-
da. Bibliotekarierna strävar efter att hela tiden flytta fram bibliotekets positioner utan att tappa 
bort den traditionella bibliotekarierollen. 
 

Och så gäller det att kapa åt sig, jag ska säga en sak till som komplicerar det här lite. [Min kolle-
ga] och jag har sedan ett och ett halvt år tillbaka, fått en gigantisk uppgift. Och det är att sköta 
skolans hemsida som tar otroligt mycket tid periodvis. Cecilia B 

 
Bibliotekariernas oro för att skolbiblioteket ska glömmas bort kan hänga samman med skolor-
nas strikta personalhierarki som tydliggör personalens funktioner och vilka formella och infor-
mella rättigheter de har på skolan.137

                                                 
137 Brynolf m.fl., 70 

  På ett par av skolorna ingår bibliotekarien i en personal-
grupp som kallas ”Övrig personal.” Benämningen på personalgruppen kan tolkas som en speg-
ling av skolans maktförhållande. Benämningen förstärker även bibliotekariernas upplevelser av 
utanförskap.  
 
Även elever ser statusskillnader mellan lärare och bibliotekarier. Att bibliotekarier inte sätter 
betyg minskar bibliotekariernas auktoritet i många elevers ögon. Bibliotekarierna har här två 
olika uppfattningar. Medan två av bibliotekarierna anser att en betygssättande roll skulle få 
negativa effekter på deras kontakt med eleverna, anser Anna B och ytterligare två bibliotekarier 
att rollen som betygssättare skulle stärka deras status på ett positivt sätt, dels gentemot elever 
som utnyttjar bibliotekariernas brist på möjligheter att lägga tyngd bakom sina tillsägelser, dels 
öka deras möjligheter att komma in i lärargemenskapen.  
 

När man har pratat med samma elever så många gånger så att jag liksom känner mig lite kränkt 
eller jag tycker det är pinsamt och gå fram och prata med dem igen för de vet så väl, men de 
struntar i det. Och då var det en elev som sa till mig: ja, men du sätter ju inga betyg. Anna B 
 

 
Även en pedagogisk utbildning tror några av bibliotekarierna skulle kunna höja deras status på 
skolan och dessutom ge en kunskapsgrund till deras undervisning.   
 

En egen [pedagogisk] utbildning för min del skulle vara jättebra. För då kanske jag skulle känna 
mig mer säker i min roll, för jag är ändå inte lärare liksom. Jag är ute och tassar på någon annans 
område. Och det kanske skulle ge lite mer tyngd också alltså till min yrkesroll, att man blir be-
traktad som en som har pedagogisk utbildning. Nu är man på nått vis återigen självlärd och får 
liksom köra på känn lite grann. Så det skulle nog också ge mig trygghet och det kanske skulle 
öka statusen. Berit B 
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Lärarnas syn på skolbibliotekariers yrkesroll 
Lärarna betraktar skolbibliotekarierna som specialister på att hitta information och lämpliga 
böcker för eleverna. De två lärare som samarbetar med bibliotekarien i den problemorienterade 
pedagogiken menar att en bibliotekaries roll är tudelad, dels är bibliotekarien handledare för 
elever på samma nivå som lärare, dels är biblioteket en serviceinrättning som ska serva med 
utlån, återlämning, kopiering med mera. De övriga lärarna betonar bibliotekariens servicefunk-
tion som måste fungera, bland annat för att lärarna i sin tur ska kunna utföra ett bra arbete.  
 

Jag tycker ju att de har ju lite dubbla roller. Kanske ännu mer än dubbla, dels ska de vara aktiva i 
lärandet, det vill säga att de är med i det som vi gör. De är med i planering, att de inte bara hjäl-
per till, hjälper själva planeringen, utan även hjälper lärarna, om de är mottagliga, till att hitta 
nya vägar för eleverna, och är med i själva undervisningen eller lärandet. Och dels så har ju de 
också en servicedel när elever kommer till dem med kanske egna tankar, egna idéer, eller bara 
ska hitta information till någonting de jobbar med. Stina L 

 
Några av lärarna ser det som en fördel om skolbibliotekarierna har någon form av pedagogisk 
utbildning när bibliotekarierna handleder elever i biblioteket och undervisar hela klasser i 
informationssökning. Kunskaper i ungdomspsykologi och lärande är nödvändigt för alla som 
undervisar, anser dessa lärare.  
 

Eleverna är ju de som ska ha nytta av de kunskaperna. Och hur får de nytta av de kunskaperna 
om man [bibliotekarierna] inte vet något om pedagogik, om man inte råkar vara bra på det av sig 
själv. Det handlar ju om att de kunskaperna ska komma eleverna till godo, bibliotekskunskaper-
na. Och det gör de via pedagogik och metodik och didaktik.  Katarina L 

Synen på samarbete  
Under den här kategorin återges de intervjuades svar som är knutna till intervjuguidens frågor 
om samarbete. Lärarnas och bibliotekariernas syn på samarbete presenteras var för sig för att 
tydliggöra likheter och skillnader mellan de två yrkesgrupperna. 

Två perspektiv på samarbete 
De intervjuades syn på samarbete är relativt samstämmig. Såväl lärare som bibliotekarier me-
nar att samarbete i stort sett är enbart positivt, det finns inga eller ytterst få nackdelar. Samarbe-
te beskrivs som ett givande och tagande mellan flera personer, där alla kommer till tals, lyssnar 
på vad de övriga har att säga och sätter sig in i sina kollegers sätt att tänka. Så långt är de båda 
yrkesgrupperna överens, därefter skiljer sig deras uppfattningar åt.  

Lärarnas samarbete har elevernas lärande i fokus 
Samarbete är inget nytt fenomen inom skolvärlden. Det har alltid funnits samarbete mellan 
lärare inom samma ämnesområde, menar Katarina L. Samarbeten inom ett och samma skol-
ämne har dock svårt att uppnå helhetsperspektiv enligt programmålen som nuvarande läropla-
nen, Lpf 94, förordar.138

Eleverna har en avgörande roll för att samarbete ska komma till stånd mellan lärarna. För fle-
ra av lärarna har eleverna rollen som samarbetspartners. Det faller sig naturligt när hela sko-
lans verksamhet kretsar kring eleverna samt att de enligt läroplanen och skollagen ska ges 
inflytande på sin utbildning.

 För att ge elever en helhetsbild över kunskapsområden kan flera äm-
nen vara involverade i exempelvis teman för eleverna.  
 

139,140

                                                 
138 Lpf 94, 17 
139 Ibid.. 4, 13-14 
140 SFS 5 kap. 2 § 

 Flera av lärarna betonar att samarbeten mellan olika ämnen i 
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skolan ska ge en positiv effekt på elevernas lärande för att vara aktuella att genomföra. Ett 
samarbete ska, enligt lärarna, leda till att eleverna får en helhetssyn på ett tema eller ämnes-
område. Även om samarbetet har fungerat väl mellan lärarna uppfattas det som misslyckat om 
eleverna är missnöjda.  
 

Det är klart att naturligtvis finns det fördelar [med samarbete], självklart, men det är inget uni-
versalmedel, tyvärr. Gunnar L 

Förutsättningar för samarbete enligt lärarna 
Samarbete definieras av lärarna som ett ömsesidigt utbyte på lika villkor för alla deltagare. 
Vidare bör alla deltagare i samarbetet ha samma syn på eleverna och det mål som gemensamt 
fastställs. Enligt lärarna är kriterierna för att ett samarbete ska fungera på ett tillfredsställande 
sätt att det är prestigelöst och att personkemin stämmer överens. Lärarna menar att det är lät-
tare att coacha och stötta varandra i samarbetet när deltagarna upplever sig vara på samma 
våglängd. Désirée L ser en stor fördel i det stöd lärarrollen får genom samarbete, till exempel 
är det fler lärare som sätter betyg vilket borgar för en mer rättvis bedömning av elevernas ar-
bete. Några nackdelar finns inte med samarbete, anser lärarna, om det fungerar på ett bra sätt 
och ger positiva lärresultat hos eleverna. Katarina L talar om fördelarna med att deltagarna i 
samarbetet eller arbetslaget bidrar med sina olika kompetenser. 
 

 Ja men fördelarna är ju det att man får en mängd olika människors tankar kring ett och samma 
område. Och därför får man i stället mycket kunskap om området. Katarina L 
 

Beroende på vilken typ av pedagogik eller pedagogiker som bedrivs vid skolorna skiftar förut-
sättningarna för samarbete.  Om och hur lärarna väljer att samarbeta tycks till stor del styras av 
vilken typ av undervisningspedagogik lärarna bedriver. Stina L berättar hur hon samarbetar på 
olika sätt inom två olika typer av pedagogiker på skolan. 
 

Jag jobbar i [en pbl-klass] i tvåan nu, och nu till exempel så jobbar vi inom någonting som vi 
kallar [kursnamnet]. /…/ Och i planeringen innan så gäller det ju att få med alla yrkesgrupper, 
som kan bidra. Så det blir ju lärarna, eleverna och möjligtvis nån annan på skolan men också na-
turligtvis bibliotekarien. /…/ Sedan  har jag en etta i [ämnet] och där jobbar vi inte [på samma 
sätt]. Så det är både och. Till viss del jobbar jag i [pbl-klass] med mycket samarbete, och till viss 
del i ren [program]klass med [ämnet] och då har jag egentligen bara samarbete med en annan lä-
rare. För vi lägger upp kursen lika dant. Stina L 

Bibliotekariernas syn på förutsättningar för samarbete  
Bibliotekariernas definition av samarbete överensstämmer i stort med lärarnas. Liksom lärar-
na anser bibliotekarierna att personkemi har en avgörande funktion för att samarbete ska 
komma till stånd. Att samarbeta är att ”ge och ta från båda håll”, säger Emma B. Samarbete 
innebär för bibliotekarierna att alla inblandade deltar från början i planeringen för att kunna 
bidra med hela sin kompetens. Sten B betonar vikten av att alla är nöjda med såväl samarbe-
tets resultat som hela arbetsprocessen. 
 

Det kan ju vara så att man går in i ett temaarbete till exempel, och sen har du naturvetenskapslä-
rare, du har samhällsvetenskapliga lärare, du har biblioteket, du har eleverna. Och när projektet 
är över om alla är nöjda, alltså att eleverna känner att de har fått stöd, att de har känt att de har 
haft en bra period, om de olika yrkesrollerna känner att deras kompetenser har utnyttjas på ett 
sätt som alla bedömer som relevant. Och om framförallt i slutänden, om jag återgår till det här 
med målen alltså, att om lärarna bedömer kvalitén på elevernas arbete på ett sätt som är tillfred-
ställande, då har ju samarbetet varit bra. Och ett dåligt samarbete är ju inget samarbete egentli-
gen. Sten B 
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Bibliotekarierna önskar mer samarbete med lärarna för att nå ut med de resurser som skolbib-
lioteket har. När bibliotekarierna pratar om samarbete tänker de sig ett kontinuerligt samarbe-
te som utvecklas med åren. Bibliotekariernas uppfattning är att de själva måste driva och hela 
tiden arbeta för att skapa nya möjligheter och tillfällen för samarbete med lärare annars rinner 
samarbetena ofta bokstavligen ut i sanden. Ett par av bibliotekarierna är med i arbetslag och 
har där ett fungerande samarbete. Men det finns många fler program och lärare på skolorna 
som enligt bibliotekarierna skulle kunna ha någon form av samarbete eller i alla fall kontakt 
med någon av bibliotekarierna.  
 

Samarbetet som är med [programmet] som jag är knuten till [fungerar bra], men annars är det ju 
väldigt individuellt hela tiden med vissa lärare. Och det kan ju vara en lärare som man samarbe-
tar med runt ett projekt: Nu ska vi ha skönlitteratur, antiken. Men sen kanske man inte samarbe-
tar med den förrän nästa år. Så det är ju liksom som små perioder av samarbete. Emma B 

Samarbete på olika nivåer 
När intervjupersonerna fritt får definiera samarbete ger bägge yrkesgrupperna en beskrivning 
av ett fullödigt samarbete där alla inblandade hela tiden är involverade i samarbetet från början 
till slut på samma villkor. De exempel på samarbeten som intervjupersonerna ger är dock av en 
annan natur. Det tycks som om båda yrkesgrupperna har en idealbild av samarbete som de inte 
riktigt lyckas når upp till. I analysarbetet framträder tydliga skillnader mellan de exempel som 
ges, skillnader som gör att jag kan dela in samarbetsexemplen i tre olika nivåer. I nivå ett place-
ras de beskrivningar av samarbete som i princip stämmer överens med idealbilden. I nivå två 
samlas de beskrivningar av samarbeten som utgörs av att en person planerar medan övriga del-
tagare har begränsat inflytande. Och till sist, i nivå tre samlas beskrivningarna av samarbeten i 
vilka en person planerar och kallar in övriga deltagare att utföra inplanerade moment. Nivå-
skillnaderna visar på stora skillnader i förutsättningar och villkor för samarbete mellan lärarna 
och bibliotekarierna. 

Tre nivåer av samarbete berättade av lärarna 
Nivå ett 
Katarina L beskriver ett samarbete som jag bedömer ligger nära idealbilden av samarbete, 
nivå ett. Samarbetet utförs i ett program som arbetar problembaserat. I planeringsgruppen 
ingår två lärare, en elev från varje basgrupp och andra yrkesgrupper som kan tillföra det spe-
cifika ämnet specialkunskaper. Ofta är bibliotekarien med i planeringsarbetet.  
 

De som har planerat och har ansvar för temat. Det är de som ska ta kontakten med biblioteket. 
Så planeringsansvarig lärare ska koppla in biblioteket i detta. Och på ett ganska tidigt stadium 
skickar man ut ett utkast, det går till biblioteket och det går till mina kolleger på samma sätt, så 
får de komma med synpunkter. Och jag har varit och pratat med bibliotekarien hur vi ska göra, 
om romaner i år, om de ska ha någon lista. Och då kom vi på det här att nu har de [eleverna] läst 
rätt mycket, de kanske själva ska prata, eleverna, och rekommendera varandra. Alltså nu är det 
så här att de som inte behöver hjälp, då fixar de det själva, andra behöver och då kommer de och 
pratar med bibliotekarien. Så att bibliotekarien vet vad vi håller på med. Det är väldigt viktigt att 
de har klart för sig våra teman och vet vad de går ut och så att de förstår, när eleverna kommer, 
vad lärarna har haft för intentioner. Katarina L 
 

Citat visar att arbetsgruppens planering kan leda fram till nya idéer och arbetssätt för elever, 
lärare och bibliotekarier. En viktig förutsättning för att arbetet med basgrupper och plane-
ringsgrupper ska fungera tillfredsställande är enligt Katarina L att information sprids från pla-
neringsgruppen till hela klassen och alla undervisande lärare.  
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Lars berättar om ett samarbete med skolbiblioteket. Jag bedömer det tillhöra nivå ett för av 
beskrivningen att döma delar alla deltagarna i arbetsgruppen på arbetet med planering och 
genomförande. Skildringen ger ett intryck av vi-känsla och gemenskap. 
 

Vi har en del samarbete [med bibliotekarien]. Vi har suttit med i en grupp som heter [samarbets-
gruppen] och där /../ bibliotekarien, är sammankallande. Det är [bibliotekarien] och så är det fyra 
fem språklärare till. Och vi brukar samarbeta kring [tema-]veckan, som vi har varje vår. Vi job-
bar med [ämnet] i klasserna och så utlyser [bibliotekarien] en tävling och man får skicka in sina 
alster och så sitter vi i [samarbetsgruppen] och bedömer, vi är då juryn för den här tävlingen, 
rangordnar och skriver utlåtanden.  /…/ Ja det brukar vara uppskattat. /…/ Så det är ett samarbe-
te som vi har med biblioteket. Lars L 

 
Nivå två 
Några lärare beskriver samarbeten som hör till nivå två. De samarbeten som beskrivs innebär 
att en lärare utvecklar ett samarbete utifrån en egen idé som sedan presenteras som en färdig 
plan för kollegan. Om tycke uppstår sker det ett samarbete. Den tillfrågade läraren deltar i te-
maarbetet på den förste lärarens villkor utifrån sina egna förutsättningar. Flera exempel på in-
färgning av kärnämnen ges på denna nivå. Infärgning kallas en typ av samarbete som innebär 
att kärnämnena i ett program ska präglas av dess karaktärsämnen.  
 
Nivå tre 
Ingen av de sex lärarna gav något samarbetsexempel som kunde placeras in på denna nivå. 

Tre olika nivåer av samarbeten berättade av bibliotekarierna 
Alla fem bibliotekarierna berättar att de har ett nära samarbete med en eller ett par lärare, med 
andra lärare mer sällan och med de flesta lärarna är samarbetet i det närmaste obefintligt. Ef-
ter en stunds samtalande om samarbete med bibliotekarierna är det några av dem som besvi-
ket upptäcker att deras definition av samarbete och deras berättelser om genomförda samarbe-
ten inte stämmer överens. Två av bibliotekarierna deltar i samarbeten tillsammans med några 
arbetslag på nivå ett. Alla fem bibliotekarierna strävar efter samarbeten på ett djupare plan, 
men ofta stannar de samarbeten de deltar i vid punktinsatser, det vill säga samarbeten på nivå 
två och tre. 
 

Alltså, vi har ju gått ut och sagt att vi kan ha bokprat, vi kan ha informationssökning, vi kan ha 
en lektion med källkritik och så. Och då vet de ju om att de kan komma och säga till att: Nu vill 
jag ha bokprat. Men det är mer, det är ju inte sådant samarbete som är hela tiden. Utan man kan 
inte veta om det blir ett bokprat nästa termin eller om det blir tio. Så att det är ju inget riktigt bra 
samarbete kanske, om man skulle säga vad man skulle önska då. Man är inte liksom delaktig rik-
tigt så ändå. Emma B 

 
Nivå ett 
Berit B ger ett exempel på ett samarbete som sorteras in på nivå ett.  Ur Berit B:s perspektiv 
är inte arbetsfördelningen jämlikt fördelad. Hon upplever att hon får dra det tyngsta lasset, 
men anser trots det att samarbetet är positivt.  
 

För att det ska funka måste jag vara motorn. Det är jag som fixar med det, och drar i gång det, 
bokar in artisten. Så att det … men där har vi i alla fall en grupp där man kan bolla idéer ihop 
med, jättetrevliga lärare.  
Berit B 

 
Nivå två 
Betydligt oftare deltar bibliotekarierna i samarbeten som kan räknas till nivå två. Anna B be-
skriver ett samarbete som har förändrats från ett djupare samarbete till ett mer informativt 
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samarbete. Anna B deltar inte längre i planeringen utan lärarna meddelar i förväg vad elever-
na kommer att arbeta med för tema. Det ger henne tillräckligt med information för att hon ska 
hinna förbereda sig och komma med synpunkter till lärarna.   
 

Under en period var jag med /…/ programmet även på deras så kallade plantid. /…/ Nu har jag 
fortfarande samarbete, fast nu är det lite andra lärare där, så nu fungerar det mera att de tar kon-
takt med mig: ”Vi kommer att börja ett större arbete. Och det funkade ju så bra förra året.” Så 
har jag börjat med ettorna och så har jag kommit någon gång i tvåan. Så det är där jag har jobbat 
mest. Anna B 

Nivå tre 
Den tredje nivå som beskrivs av bibliotekarierna är exempelvis när elevernas temaarbete plane-
ras av lärare. Därefter kontaktar lärarna bibliotekarierna när de finner det lämpligt att bibliote-
karien undervisar i informationssökning, håller bokprat eller finns tillhands för elevernas in-
formationssökning i biblioteket.  
 

Och sen är det ju en del lärare som bara vill ha liksom: Nu ska vi ha det här avsnittet. Nu vill vi 
bara att ni går igenom databaser. Och då kommer de ju och önskar det och så gör vi så. Cecilia B 
 

Bibliotekarier ges ingen möjlighet att komma med förslag i planeringsstadiet som skulle kun-
na utveckla samarbetet. Flera av bibliotekarierna menar att det är denna typ av samarbete som 
de oftast deltar i. De ser det inte riktigt som samarbete, snarare som en form av samverkan. 

Kommunikation, delaktighet och tillit  
Något som alla informanterna ofta återkommer till när de talar om samarbete är betydelsen av 
kontakt och kommunikation. En väl fungerande kommunikation är ett villkor för ett positivt 
samarbete. En öppen kommunikation mellan deltagarna underlättar samarbetet och låter spon-
tana förslag och idéer flöda fritt. En väl fungerande kommunikation bygger enligt informan-
terna på ett ömsesidigt förtroende.  ”Det är viktigt att diskutera vad vi har varandra till”, säger 
Katarina L och menar att öppen diskussion kring var och ens roller i skolan leder till ökad 
tillit.  

Lärarna och gemenskap 
Några av lärarna berättar om ständigt pågående pedagogiska samtal med de kolleger som de 
oftast samarbetar med. Gunnar L:s berättelse nedan visar på ömsesidig tillit och på gemen-
skap mellan lärarna. En gemenskap som har utvecklats under många kontinuerliga samtal 
genom åren för att lösa problem och utveckla undervisningen.  
 

Det är, som jag sa, ett samtal som kontinuerligt pågår. Man tänker väl inte på det som samarbete 
utan det faller sig ju helt naturligt när man har det här jobbet då. Vi pratar ju inte, vad ska man 
säga, om tvålserier på tv eller nått sånt där. Utan ofta är det väl då i något pedagogiskt samman-
hang, något man tagit upp i skolan, eller eleverna säger nått. Gunnar L 

 
Mer eller mindre medvetet söker sig personal med liknande grundsyn och värderingar till var-
andra. Lärarna träffas i personalrummet eller i det gemensamma arbetsrummet under raster. Det 
blir ofta småprat i kaffekön, och tillfälle att ventilera viktiga frågor med nära kollegor. Ett sam-
arbete, berättar lärarna, kan börja med en spontan idé vid kaffebordet och därefter utvecklas till 
ett samarbete.  
 

Jag känner ju det att jag väljer ju de personerna eller de ämnena som jag vill samarbeta med ut-
ifrån vilka personer som har dem, det gör jag. För att de personerna vet man liksom att där fun-
gerar det bra, vi jobbar på kanske ungefär samma sätt eller vi har samma inställning till eleverna 
eller resultatet så där. Désirée L. 
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Bibliotekarierna skapar alternativa mötesarenor 
Bibliotekarierna saknar ofta möjlighet till spontan kontakt i kaffekön med lärarna. Under sko-
lans raster, när lärarna naturligt sammanstrålar i personalrummet, är bibliotekariernas tjänster i 
skolbiblioteket som mest efterfrågade av elever och lärare. För bibliotekarierna är det därför 
viktigt att skapa andra tillfällen för kontakt. Anna B berättar hur hon under sina lunchraster 
brukar växla mellan skolans olika personalrum för att få möjlighet att träffa alla lärare på sko-
lan. Det ger henne tillfälle att möta exempelvis yrkeslärare som vanligtvis inte besöker skolbib-
lioteket. Berit B berättar hur hon brukar få ”trixa” för att få till situationer som kan resultera i 
samarbete. Hon bedriver intensiv lobbyverksamhet för att nå ut till lärarna på skolan.  
 

Man måste infiltrera, det måste man göra. /…/ [Lärarna]sitter i sina arbetsrum där de träffas na-
turligt liksom, de som har ungefär samma ämne. Och där kan de bolla idéer med varandra eller 
så. Så ibland tar jag en turné. /…/Sen är det väl också att man bjuder in. Man tar kontakt med 
den som är ansvarig i ett ämneslag så. Man bjuder in till en sittning och bokar in tiden. /…/ Sen 
har man ju jobbat ett tag och då lär man känna folk, vilka man trivs ihop med och då är det lätt 
att börja ha arbetsuppgifter ihop. Berit B 

 
På de två gymnasiebibliotek som har två eller fler tjänster på biblioteket finns en kontinuerlig 
dialog om pedagogiska frågor och arbetsrelaterade problem liknande den pedagogiska dialo-
gen bland lärarna. Är bibliotekarien däremot ensam i sin yrkesgrupp på skolan som Berit B, är 
hon eller han ensam med sina funderingar och saknar ett kollegialt bollplank.  
 

Man är ensam i sin yrkesroll, och det finns jättemånga fördelar med det, men det finns baksidor 
också. För att lärarna är en väldigt stark yrkeskår på en skola, naturligtvis. Jag menar de är ju 
flest i antal och ska så också vara, och det är jätteintressant att jobba ihop med dem. Samtidigt 
kan man kanske sakna kolleger som tänker som jag gör, med de arbetsuppgifterna som jag har. 
Berit B 

Kommunikationsbrister 
Några av lärarna betonar vikten av att sprida information inom skolan för att alla ska känna sig 
delaktiga i vad som händer och sker. Allmän tillgång på information främjar ett positivt arbets-
klimat för såväl anställda som elever. Och såväl skollag som läroplan poängterar skolans upp-
gift att verka för och grundlägga demokratiska perspektiv hos eleverna och anställda.141 Trots 
det brister kommunikationen i skolan på olika sätt. Information kan saknas eller når inte fram 
till alla. Ibland kan personer i ett samtal uppfatta kommunikationen dem emellan på helt skilda 
sätt. Något som de tror sig vara helt överens om i samtalet, kan visa sig vara ett totalt missför-
stånd. Orden kan vara identiska men uppfattningen om deras innebörd och vikt kan skilja sig åt 
mellan personerna.142

Bibliotekarierna saknar ofta information från lärarna om vilka ämnesområden klasserna arbetar 
med eller vad som förväntas av eleverna i biblioteket. När eleverna saknar insikt i vad läraren 

 Lars L betonar vikten av noggrann planering för att undvika missförstånd 
under samarbete. Helst, menar han, ska alla deltagare försäkra sig om att alla berörda är över-
ens och på det klara med vad man gemensamt vill uppnå för att undvika missförstånd.  
 

Man måste nästan få ned det på papper och man måste vara överens innan man sätter igång, tror 
jag. Annars kan det bli att man har tolkat det olika och människor blir besvikna på det som 
kommer ut av det här samarbetet. Så jag tror planering är jätteviktigt annars kan det bli helt fel. 
Några sådana har jag väl varit med om där man har tänkt olika och så har det bara blivit soppa 
av alltihopa. Lars L 

 

                                                 
141 Lpf 94, 3 
142 Rönnström, 234 
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avser med uppgiften som ska lösas i biblioteket kan bibliotekariernas arbetssituation ibland bli 
näst intill absurd. 
 

När vi inte har någon kontakt alls med lärarna. Vad är det som händer då när de börjar ett stort 
arbete? Jo, det kommer väldigt mycket elever här med en gång och behöver massor med hjälp i 
informationssökning. Ibland har eleverna inte uppfattat frågorna från läraren, och vårt arbete blir 
ungefär som mästerdetektiven Blomkvists. Alltså vi kör lite brainstorming här ute, utan att veta 
syftet med det. Det kräver väldigt mycket. Nu brukar jag oftast säga så här: Har du nått papper 
från din lärare? Hur se din uppgift ut? och Vad har ni pratat om innan du kom hit? Anna B 

 
Den här typen av problem med avsaknad av information beror ofta på att viktig information 
sprids på lärarnas mötesplatser som arbetsrum, planeringsmöten och arbetslagsträffar. Möten 
och platser som bibliotekarierna saknar naturlig tillgång till såvida de inte är deltagare i exem-
pelvis ett arbetslag. Désirée L berättar hur lätt det kan vara att glömma bort att bjuda in biblio-
tekarien till att delta i samarbeten. 
 

När vi har våra möten, vi träffas varje onsdagseftermiddag. Då är det sådan här lärarlagstid. Man 
träffas i programmet, man diskuterar och man planerar upp om det man ska jobba med. Då är 
inte de[bibliotekarierna] med. Så att sen, man glömmer bort dem. Man tänker inte: Men va fasen 
dom kan ju också vara med i gruppen. Man har inte den naturliga träffpunkten. Utan det är mera 
när man går ner i biblioteket, då träffas man och då pratar man. Désirée L 

Ledningsansvar och strukturering 
Under den här kategorin samlas utsagor som härleds till skolledning och organisering. Infor-
manternas berättelser beskriver olika handlingar och problem som enligt min tolkning kan kny-
tas till skolans organisation. Skolledningen organiserar skolans arbete, bygger upp en struktur, 
planerar och drar upp pedagogiska riktlinjer för hur personal och arbetsgrupper ska fungera, 
mötas och arbeta. 

Stöd i form av strukturering av arbetstiden 
Intervjuerna visar på stora skillnader mellan hur lärare och skolbibliotekarier upplever skol-
ledningens strukturering av det dagliga arbetet i skolan. Medan lärarna hävdar att skolled-
ningen på olika sätt stödjer samarbeten genom att exempelvis organisera mötesstrukturer som 
gynnar samarbete hävdar bibliotekarierna det motsatta. De finner inget eller bristande stöd 
från skolledningen för samarbete med lärare.  

Lärarnas upplevelser av stöd från skolledningen 
Lärarna berättar hur skolledningen vid de fyra skolorna organiserar personalens arbete. Deras 
beskrivningar skiljer sig något åt men gemensamt är att de anser att skolledningen tydligt stöd-
jer samarbete, till exempel genom att frigöra tid för möten och planering genom omfattande 
strukturering av undervisningstiden. Men trots ledningens ansträngningar att organisera skolans 
arbete saknar lärarna tid, tid för bland annat organiserade utvärderingar av samarbetsprojekt. 
När tiden inte räcker till går de mest akuta arbetsuppgifterna före. 
 

Vi är ständigt tidspressade alltså, så är det ju. Det är ju ständigt saker man ska göra, och det är en 
prioriteringslista över vad som är nödvändigt, eleven som strular där, måste ringa den föräldern 
där, och måste rätta de sakerna där, måste förbereda det och så. Gunnar L 

 
Ett tydligt och offentligt stöd från skolledningen för samarbete påverkar arbetsklimatet positivt. 
Katarina L berättar om förändringar som skett med den psykosociala arbetsmiljön i och med att 
skolan fått en ny ledning.  
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Vi har en ny ledning sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och dessförinnan, kan jag ju säga så här 
att, dåvarande rektor han lät ju oss göra det. Vi jobbade ju med [PBL] då till exempel. Vi jobba-
de mycket med detta, som samarbete, men det fanns ingen övertygelse om att det var bra, Nu 
finns övertygelsen, och då är atmosfären helt annorlunda när det gäller detta. Det är ju därför 
som vi har arbetslag nu igen ju. Något som vi inte hade förut. Katrina L 

Bibliotekariernas saknar stöd från skolledningen 
Till skillnad från lärarna anser bibliotekarierna att skolledningen vid deras skolor inte skapar tid 
och utrymme för lärare och bibliotekarier att mötas och gemensamt planera för terminens arbe-
te. Bibliotekarierna saknar intresse och engagemang från skolledningens sida för skolbibliote-
kets innehåll och verksamhet. Berit B önskar tydliga riktlinjer från sin skolledning. Med ett 
tydligare stöd från skolledningen tror hon att det skulle vara lättare att få igång samarbete med 
lärarna. 

 
Sen så kan jag känna att det kan vara otydligt från skolledningen: Vad önskar de sig utav biblio-
teket?  Men en ledning på ett stadsbibliotek, inbillar jag mig, eller kommunen i helhet, kan ha 
mål med verksamheten, och det finns egentligen inte här. /…/ Så egentligen skulle man väl kan-
ske ha mål för biblioteket, kanske, här på skolan. Då skulle det kunna vara det att alla i tvåan ska 
ha fått den här undervisningen eller någonting, det skulle kunna vara ett mål. Men där är vi inte 
än, och som sagt, jag tror inte att det kommer att komma från… Jag skulle bli mycket förvånad 
om det kom från skolledarhåll, faktiskt. Det här måste jag nog driva själv. Berit B 

 
Bibliotekariernas beskrivningar av bristen på stöd och intresse från ledningen kan tolkas som 
att de fyra skolledningarna har svårt att definiera skolbibliotekets roll på skolan. Är biblioteket 
ett tekniskt datarum, ett pedagogiskt verktyg i undervisningen eller ett uppehållsrum? Cecilia B 
och Anna B berättar om skiftande ledarskap och organisationsförändringar för bibliotekets del. 
Ett ständigt varierande ledarskap torde påverka medarbetarnas arbetssituation och möjlighet till 
långsiktig planering.143

                                                 
143 Lennéer Axelson och Thylefors, 98 

  
 

Nu har vi fått en ny chef sen första augusti som är chef över alla som inte är lärare. Administra-
tiv chef kallas det. Så nu har vi möte med henne då. Innan dess hade vi en IT-tekniker, IT-chefen 
här på skolan som var vår chef. Så biblioteket har tyvärr på tio år haft åtta olika chefer. Det har 
varit lärare och det har varit fastighetsskötare och det har varit IT-chef. Nu har vi fått en beteen-
devetare då, som chef. Så att vi önskar egentligen att vi ska ha nån rektor som chef. Vi vill ha en 
pedagogisk chef och det har vi haft några gånger under de här åren. Men oss har de liksom kas-
tat med så här. Och det har inte hjälpt att protestera, inte ens upp åt cheferna i kommunen. Utan 
de har sagt att det där sköter skolan det där och så. Så det kan jag vara klart missnöjd med.  
Cecilia B 
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9 Arbetsgemenskap eller kulturkrock 
Vi närmar oss nu slutet på denna uppsats och det är därmed dags att föra ett resonemang kring 
de resultat som har framkommit med fokus på faktorerna samarbete, yrkeskultur, kommuni-
kation och information samt skolledningens ansvar. I kapitlet knyts studiens resultat till de 
teoretiska utgångspunkter som presenteras i teorikapitlet och de bakgrundsbilder som ges i 
kapitel fyra, fem och sex av de två yrkesgrupperna.  

Samarbetets förutsättningar 
Informanternas, sex lärare och fem skolbibliotekarier, definition av begreppet samarbete är väl 
överensstämmande med varandra. Kortfattat är samarbete enligt deras definition ett arbete som 
två eller flera personer gör tillsammans, på lika villkor, utifrån en gemensam planering mot ett 
gemensamt mål. Deras bild av samarbete stämmer väl överens med Lennéer Axelson och Thy-
lefors definition av begreppet.144

En bra grund för samarbete är att deltagarna känner varandra väl och vet vilka resurser som var 
och en i gruppen kan bidra med.

 På motsvarande sätt är såväl lärarna som bibliotekarierna posi-
tiva till samarbete, i synnerhet när syftet är att förbättra elevernas lärresultat. Här slutar dock 
samstämmigheten mellan yrkesgruppernas uppfattningar om samarbete och hur detta bedrivs på 
deras arbetsplatser. Informanternas definition ter sig mot bakgrund av verkligheten som en ide-
albild. Lärarnas exempel av samarbeten överensstämmer oftare med idealbilden av samarbete 
än vad det visar sig att bibliotekariernas exempel gör. Bibliotekarierna har en upplevelse som 
kan beskrivas som att de vill komma in i arbetsgrupper och gemenskaper. Hur kommer det sig 
att de två yrkesgrupperna kan uppleva samarbete med varandra så olika när de i övrigt är så 
överens om vad som konstituerar ett samarbete?  
  
På frågan ovan finns det flera svar. Det handlar bland annat om yrkeskulturer som krockar, tid 
som inte vill räcka till, kommunikation som inte är vad den borde, om en skolledning som inte 
uppmärksammar möjliga verksamheter att ta till vara på i skolan, bland många andra faktorer. 
Jag återkommer till några av dessa faktorer längre fram i kapitlet.  
 

145

Några av bibliotekarierna nämner bristen på kunskap om bibliotekets möjligheter hos lärarna 
som möjlig orsak till varför samarbeten uteblir. Flera av skolbibliotekarierna menar att bristen 
märks redan hos lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU.  Dessa lärar-
studenter tycks inte få någon undervisning om informationssökning och skolbibliotekets funk-
tion i sin utbildning. Enligt bibliotekarierna i Almeruds undersökning saknar lärarkandidater 
som gör praktik på skolorna ofta kunskaper i informationssökning och hur biblioteket kan an-

 Informanterna i studien har relativt goda insikter i varandras 
yrkesroller, i synnerhet de skolbibliotekarier som även har en lärarutbildning bakom sig har 
kunskaper om läraryrkets krav och olika roller. Lärarna har lägre kunskaper om vad skolbiblio-
tekarierna kan bidra med i undervisningen. De lyfter fram bibliotekariernas serviceroll för lära-
re och elever, bland annat för att deras eget arbete ska fungera. Några av lärarna nämner även 
handledarrollen när det gäller att stödja eleverna att hitta information till sina studier. De snäva 
uppfattningar om den andres yrkesroll som båda yrkesgrupperna trots allt visar har troligen sin 
grund i bristande kunskaper om, dels vad den andres yrkesroll innebär, dels av vilka intresse-
områden och kunskaper personerna bakom rollerna har.  
 

                                                 
144 Ibid., 208, 210 
145 Ibid., 208, 210 
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vändas.146 Redan 1993 gjorde Birgitte Kühne samma iakttagelse i sin studie om skolbibliotek. 
Lärarkandidater saknar enligt Kühne kunskaper om hur biblioteket kan användas som pedago-
giskt redskap i deras egen undervisning.147

Såväl lärare som skolbibliotekarier nämner bibliotekariernas serviceroll som en av de viktigaste. 
Bibliotekariens uppgift att serva med rätt material vid rätt tillfälle till både elever och lärare är 
en av de mer betydande arbetsuppgifterna som skolbibliotekarien har enligt informanterna. För 
lärarnas del handlar det ofta om att få rätt material i rätt tid, för skolbibliotekarierna är det ofta 
en fråga om bibliotekariekompetens och yrkesskicklighet; att ha nödvändiga litteratur- och da-
tabaskunskaper för att kunna söka fram efterfrågat material. Men om vi funderar en smula på 
begreppet service kan vi komma en av källorna till samarbetsproblemen på spåren. Begreppet 
service för tankarna till tjänstepersonal, det vill säga personal som har låg status och ligger 
bland de lägsta yrkena i alla hierarkier. Det är lätt att uppfatta bibliotekarierna som tjänsteper-
sonal om de själva anser att de ger service till lärare och elever, i synnerhet om deras avnämare 
också ser deras arbete som servicetjänster. Det finns här ett språkligt problem som gäller skol-
bibliotekariernas status. Bibliotekarierna i föreliggande studie är, som de flesta bibliotekarier, 
välutbildade akademiker som inte vill se sig som någon typ av servicepersonal men likväl anser 
de att deras viktigaste arbetsuppgift är att ge service. Om vi ser skolbiblioteket som en stöd-
resurs på samma sätt som vi ser skolpsykologer och specialpedagoger får bibliotekets stöd- och 
resursfunktion för elever och lärare en helt annan klang. Troligen har begreppet service fått en 
annan innebörd på den semantiska nivån i samhället för att det idag ska ge en korrekt bild av 
skolbibliotekariers arbete.

 Här kan vi alltså se att lärarstudenterna inte aktivt tar 
del av eller nås av information om högskolebibliotekets undervisning i informationssökning 
och informationshantering och att skolbibliotek saknas på agendan i lärarutbildningens ämnes-
didaktik.  
 

148

Yrkeskulturer och gemenskap 

  

Lärarkultur 
Om vi ser till skolans personal är den indelad i olika typer av formella arbetsgrupper. Gymna-
sielärarna bildar lärarlag av olika slag och utöver det deltar de i såväl formella som informella 
samarbetsgrupper.149 Enligt lärarna i studien kan de informella grupperna utgöras av en eller 
flera kolleger inom ämnesgruppen eller inom programlaget. För flera av lärarna är deras äm-
neskompetens en viktig del av deras yrkesidentitet.  För dessa lärare tycks det vara mer natur-
ligt att delta i ämnesvisa informella grupper. Även Lundström understryker ämneslagets bety-
delse för läraridentiteten.150

Gemensamt för arbetslagen är den pågående dialogen mellan lärarna som tycks förstärka de-
ras gemenskap, något som även Lennéer Axelson och Thylefors beskriver.

  
 

151 Läraryrket vilar 
på en lång tradition av kunskapsförmedling samtidigt som det står under ständig samhällelig 
påverkan. 152,153

                                                 
146 Almerud, 52 
147 Brigitte Kühne. Biblioteket - skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på 

grundskolan. Avh. Almqvist och Wiksell International, Lund: Stockholms universitet, 1993, 15 
148 Nilsson och Waldemarson, 20-21, 46 
149 Lundström  
150 Ibid., 130 
151 Lennéer Axelson och Thylefors, 208, 210;  
152 Lundström, 27 
153 Brynolf, m.fl., 64 

 De olika typer av arbetsgrupper som finns för lärare inom skolan torde fylla en 
viktig funktion för diskussion och samtal om såväl pedagogiska frågor som politiska beslut 
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från kommun, riksdag och regering. Trycket utifrån och de gemensamma diskussionerna i 
grupperna stärker sannolikt lärargemenskapen. Det gemensamma kittet för lärargemenskapen 
tycks alltså vara den pedagogiska dialogen, ämnestillhörigheten, gemensamma elever och 
arbetsuppgifter. Lärare utbildas till att leda stora klasser av heterogent sammansatta elevgrup-
per i en organisation som står under ständig förändring och kritisk granskning.154

Med en sådan yrkesspecifik bas i lärargemenskapen är det förståeligt att en person med ett 
annat yrke än läraryrket upplever det problematiskt att delta i eller få till stånd ett samarbete 
på lika villkor med lärare. Såväl lärarna som bibliotekarierna i föreliggande studie har som 
mål för sitt arbete elevernas kunskapsutveckling, men medan lärarna betonar vikten av att 
eleverna förstår och kan ta till sig undervisningens kunskapsinnehåll, ser bibliotekarierna mer 
till hur eleverna hittar fram till kunskapen. Även Limberg finner att dessa skillnader i synen 
på kunskapsmål lätt kan orsaka samarbetsproblem.

 Sannolikt 
behöver lärarna den traditionsbundna lärargemenskapen som skolan erbjuder för att lyckas 
genomföra sitt arbete och uppdrag. 
 

155 Hansen finner exempelvis i sin studie av 
samverkan mellan lärare och fritidspedagoger att lärare har en tydlig ledarroll och att de foku-
serar undervisningens kunskapsinnehåll, till skillnad från fritidspedagogerna med svagare 
ledarroll och med mer generella utvecklingsmål i centrum för sin verksamhet.156 Vidare menar 
Hansen att lärare har en ”en-i-taget-modell” i sin undervisning.157 Vilket innebär att lärare i 
sin ledarroll i princip har svårt för att dela undervisningssituationen med en annan lärare, fri-
tidspedagog eller skolbibliotekarie. Vid undervisning som läraren själv inte genomför lämnar 
läraren ofta klassen och undervisningen för att sköta andra arbetsuppgifter under tiden. I den-
na studie är det skolbibliotekarien som får ta hand om klassen, men det kan även vara skol-
sköterskan eller en kollega. Det kan ses som resursslöseri med två vuxna i en klass, men om 
skolbibliotekarien som ska ta över klassen för handledning i biblioteket eller i informations-
sökning saknar såväl lärarutbildning som kännedom om klassens specifika behov, kan det 
snarare vara ett stöd för både elever och bibliotekarien om läraren stannar kvar och deltar. 
Lärarens överlämnande av klassen eller ett problem är ett svårtolkat fenomen. Det kan dels 
tolkas som att läraren vill lämna över till experten och kanske på så sätt även undvika att visa 
sina egna svagheter, det kan tolkas som att läraren försöker skapa sig utrymme för andra ar-
betsuppgifter, eller det kan ses som att läraren upplever auktoritetsproblem i sin ledarroll om 
han eller hon deltar i någon annans undervisning. Den här tendensen att ”lämna över” klassen 
eller problemet beskrivs inom pedagogisk forskning. Gunilla Guvå beskriver exempelvis hur 
lärare har en tendens till att ”lämna över” problem och ansvar för elever i elevvårdsfrågor till 
skolpsykologen .158 Guvå menar att lärare och psykologer skulle kunna samarbeta kring elev-
vårdsproblem för elevens bästa. Något liknande beskriver även Joanna Giota som finner att 
lärare har en tendens att lämna över elever med läs- och skrivsvårigheter till enskild undervis-
ning av specialpedagog i stället för att specialpedagogen deltar som resurs i klassrummet.159

Skolbibliotekariekultur 

 

Skolbibliotekarierna som yrkesgrupp betraktat är betydligt färre på skolan än lärarna och ut-
gör på så sätt en minoritet. Det innebär att bibliotekarierna som yrkesminoritet får anpassa sin 

                                                 
154 Ibid., 196, 198 
155 Limberg, 2000, 37-45 
156 Hansen, 352 
157 Ibid., 327 
158 Gunilla Guvå. Skolpsykologers rolltagande. Överlämning och hantering av elevvårdsfrågor. Linköping: 

Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, 2001 
159 Joanna Giota. ”Adolescents' goal orientations in society and the educational context: A Dutch-Swedish com-

parative study.” Scandinavian Journal of Educational Research, 51 (2007):1, 41-62. 
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yrkeskultur efter den starkare lärar- och skolkulturen för att undvika kulturkrockar enligt Han-
sens definition.160 På en av skolorna i studien är flera personer anställda på biblioteket. Denna 
grupp utgör en egen arbetsgrupp på skolan och kan därför bevara sin specifika yrkeskultur 
och yrkesidentitet trots att de utgör en minoritet. En ensam eller två skolbibliotekarier på en 
skola bör sannolikt ha svårt att själva behålla en renodlad yrkeskultur som bibliotekarie. En-
ligt Lauvås och Handal fulländas yrkessocialisering efter studierna på arbetsplatsen vilket för 
en ensam skolbibliotekarie borde innebära en socialisering med lärarna och lärarkulturen ef-
tersom de som grupp utgör skolbibliotekariens främsta samarbetspartner på skolan.161 Skol-
bibliotekarien står med andra ord med ett ben i varje kultur. Med ett ben i sin egen biblioteks-
kultur och ett ben i lärarkulturen vars yrkesspecifika regler och normer han eller hon inte fullt 
ut behärskar.162 De problem att få tillstånd samarbete med lärarna som den av informanterna 
som är ensambibliotekarie framför skulle kunna förstås som kulturkrockar.163

Såväl skolbibliotekarierna som lärarna framhåller att pedagogiska kunskaper är nödvändiga 
för att kunna ta del i skolans verksamhet. Några av lärarna menar att skolbibliotekarier i sin 
utbildning borde få kunskap om hur skolan som organisation fungerar och pedagogisk kompe-
tens. Bibliotekarierna ser en pedagogisk utbildning som stöd för sin undervisning, men näm-
ner även att den kan ge en ökad status i skolan. Kühne fann i sin studie flera fördelar med 
minst en termins pedagogisk och psykologisk utbildning för skolbibliotekarier, bland annat 
menade hon att det skulle påverka skolbibliotekariernas status på skolan.

 De tre bibliote-
karier som hade en bakgrund som lärare visade större förtrogenhet med skolkulturen än de två 
övriga.  
 

164

Bilden av kulturkrock ges även av att lärarna tycks omedvetna om de svårigheter som biblio-
tekarierna upplever av att få delta i samarbeten och planering av undervisning. Lärarna tycks 
inte uppmärksamma bibliotekariernas behov av kontext och delaktighet för att kunna utföra 
sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Situationen påminner om den bild av lärares sätt att 
bemöta kolleger och andra som Hansen beskriver.

 En termin i utbild-
ningen för skolbibliotekarier med pedagogik och psykologi som huvudämnen skulle inte bara 
ge kunskaper i dessa ämnen utan även kunna ge insikter i lärarnas specifika yrkesspråk och en 
förståelse för lärarnas arbete. Jag tror också det är nödvändigt med en pedagogisk utbildning 
med tanke på den omfattning som skolbibliotekariers undervisning i informationssökning och 
källkritik, med mera, ökar. Denna termin med pedagogik och psykologi skulle med fördel 
kunna läsas ihop med lärarstudenter.   
 

165

Kommunikation och information 

 Lärare söker sig till sina informella grup-
per och förväntar sig att andra gör på samma sätt. Sett ur ett annat perspektiv skulle lärar-
gruppen kunna uppfatta skolbibliotekariens försök att socialisera sig med lärargruppen som 
ett intrång och reagera med bortstötning, eftersom varken bibliotekariens yrkesspråk eller 
arbetsuppgifter är det ”rätta.” Ett sådant scenario skulle kunna leda till ett isolerat skolbiblio-
tek med endast grundläggande kontakter med lärare och elever.  

En av förutsättningarna för ett bra samarbete är enligt informanterna att kommunikationen är 
professionell och prestigelös. Lärarna i samma studie tycks inte uppleva några större problem 
med skolans interna information. Emellertid menar Lundström att kommunikationsproblem 

                                                 
160 Hansen 43 
161 Lauvås och Handal, 141-144 
162 Hansen, 25 
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inom skolan är så pass vanliga att lärarna ofta betraktar dem som status quo.166

Bibliotekarierna i studien återkommer i intervjuerna ofta till att de saknar information från 
lärarna vilket bland annat är en av anledningarna till deras önskan att delta i lärarnas plane-
ringsarbeten. Enligt Sevón behöver bibliotekarier kontinuerlig information från lärare för en 
rad olika ändamål i sitt arbete.

 Lundström 
menar att det är oacceptabelt eftersom skolans interna kommunikation är viktig för utveck-
lingen av kompetens, skolkultur och lärarnas kreativitet.  
 

167

Bibliotekariernas upplevelser av bristande kommunikation kan bottna i ovan beskrivna kul-
turkrockar och att de två yrkesgrupperna har språkliga svårigheter att förstå varandra på den 
semantiska nivån som Nilsson och Waldemarson samt Rönnström beskriver.

 Enligt Lpf 94 och Bibliotekslagen ska biblioteket vara utrus-
tat så att det tillgodoser elevernas behov av material. Bibliotekarien är därför till viss del be-
roende av en väl fungerande kontakt och samarbete med lärarna för att rätt litteratur och mate-
rial ska finnas på plats när eleverna behöver det, exempelvis tematiserad skönlitteratur. 
 

168,169

Skolledningens ansvar   

 Kommuni-
kationsbristerna är dock inte enbart språkliga, lärarna glömmer helt enkelt bort bibliotekarier-
na, vilket snarare har att göra med interna hierarkier och maktstrukturer på skolorna. Hur 
kommunikationen fungerar och hur skolans maktstrukturer ser ut är en ledningsfråga.  

Enligt läroplanen har skolledningen ansvar för organiseringen av skolans verksamhet.170 Det 
är rektorn som är skolans pedagogiska ledare och chef för all personal på skolan. Därmed är 
rektor även ansvarig för bibliotekets verksamhet. Med ganska enkla medel skulle skolled-
ningen kunna stimulera sin personal till samarbete och samverkan mellan lärare och andra 
yrkesgrupper inom skolan. Om skolledningen exempelvis anser att skolbiblioteket har en för-
svarbar plats i skolans pedagogiska undervisning skulle olika lokala arbetsinstruktioner kunna 
vara ett styrmedel för att uppmuntra lärarna till samarbete med bibliotekarien. De styrdoku-
ment som jag har tagit del av berör vikten av skolbiblioteks existens men varken utformning-
en av bibliotekets verksamhet eller hur det ska utnyttjas i undervisningen.171

 Avdelningscheferna har ett stort ansvar för att hålla sig à jour med såväl sin egen avdelnings 
verksamhet som andras för att kunna understödja samarbeten mellan skolans olika yrkesgrup-
per. Skolledningen har enligt min uppfattning, ett betydande ansvar för att skapa möjligheter 
till samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier på lika villkor. Såväl lärare som biblioteka-
rier beklagar sig över bristen på tid för samarbete. Lärarna har avsatt tid för möten av olika 
slag i sina respektive tjänsteplaneringar, bibliotekarierna har ingen tid avsatt utan de ”tar sig 
tid” vilket tyder på en ojämlik arbetssituation. Danemark hävdar att det är ledningens ansvar 
att skapa grundläggande förutsättningar för samarbete.

 Ett problem som 
informanterna nämner är att lärarna och skolbibliotekarierna som personal ofta hör till olika 
avdelningar och därmed har olika chefer. Skolbibliotekspersonal knyts ofta till en administra-
tiv eller teknisk enhet med en chef som har andra mål för sin avdelning än pedagogiska. Skol-
bibliotekariens pedagogiska frågor riskerar lätt att hamna i skymundan. 
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166 Lundström, 227, 231 
167 Sevón, 205-208 
168 Nilsson och Waldemarson, 20-21,  
169 Rönnström, 234 
170 Lpf 94, 16-17 
171 Med styrdokument avses här läroplan Lpf 94, kommunal skolplan och den lokala arbetsplanen. Referens till 

de kommunala och lokala arbetsplanerna lämnas inte för att undvika att inkräkta på informanternas integritet. 
172 Berth Danermark. Samverkan, himmel eller helvete? Malmö: Gleerup, 2000 
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aktiv och engagerad i de samarbetsprocesser som pågår och i de som planeras för att kunna ge 
rätt stöd när det krävs. Det är ett krävande arbete som inte kan överlåtas på enskilda medarbe-
tare, enligt Danermark. Med utgångspunkt från intervjuerna tycks det som om skolledningen 
många gånger saknar just insikt i vilka personliga resurser som all skolpersonal utgör och 
idéer om hur nya kreativa arbetssätt kan stödjas. Det är kanske en fråga om bristande intern-
kommunikation i skolledningen? 
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10 Konklusion 
Med den här uppsatsen har jag försökt komma till klarhet hur två yrkeskompetenser ser på 
samarbete, dels lärare, dels skolbibliotekarier. Några av de frågetecken som finns kring dessa 
två yrkesgruppers samarbete har rätats ut i uppsatsen och några nya frågor har väckts. Båda 
yrkesgrupperna i studien ställer sig positiva till samarbete i sig och till samarbete med var-
andra. De menar dock att det finns en rad hinder som ställer till problem för att få samarbete 
till stånd. Några av dessa problem grundas i yrkesmässiga kulturkrockar, andra har organisa-
toriska orsaker. Det som skiljer de två yrkesgrupperna åt är vad de uppfattar som hinder.  Bib-
liotekarierna har exempelvis svårt att komma in i den lärargemenskap som är dominerande på 
skolorna medan lärarna har ont om tid för samarbete eftersom deras mentorskap tar mycket 
tid i anspråk. Uppsatsens resultat stöds i mångt och mycket den inledande litteraturen. Vad 
som möjligen är nytt och som jag inte har sett beskrivet i litteraturen är de olika nivåerna på 
samarbete som det redogörs för i kapitel nio. Lärarnas och bibliotekariernas entré på olika 
nivåer i ett samarbete visar på skillnader i förutsättningar för de bägge yrkesgrupperna. An-
svaret för att skapa likvärdiga förutsättningar för lärare och bibliotekarier att tillsammans pla-
nera skolbibliotekets medverkan i undervisningen ligger hos skolledning och rektor.  
 
I en undersökning bland Sveriges skolor anser 58 % av 640 tillfrågade 17-åringar att det är 
betydelsefullt att ha tillgång till ett skolbibliotek i studierna och 80 % av dem använder skol-
biblioteket för skolarbete.173

                                                 
173 Skolbiblioteken. En viktig byggsten som allt för ofta saknas. Svensk biblioteksförening, juni 2007. Stockholm: 

Svensk biblioteksförening, 2007 
[

 Av cirka 100 tillfrågade skolledare på gymnasieskolor anser 
79 % av dem att skolbiblioteket har betydelse för elevernas studier.  Hälften av skolledarna 
anser sig inte kunna satsa på skolbiblioteksverksamheten på grund av otillräckliga anslag.  
 
Det handlar alltså om resurser. Skolbiblioteket är därmed inte enbart en fråga för den enskilda 
skolan och skolledningen utan även för politiker i kommunen och i riksdag. Utvecklingen går 
mot en alltmer digitaliserad skola och undervisning. Uppslagsverk och läromedel digitaliseras, 
information finns att söka i såväl vetenskapliga som allmänna databaser. Nya medier och ma-
terial ger nya möjligheter för samarbete mellan skolans olika yrkesgrupper. Vilken roll får 
skolbiblioteket i en digitaliserad skola där undervisningen bedrivs utifrån olika pedagogiska 
plattformar? Hur utvecklas lärares och skolbibliotekariers samarbete i en digitaliserad under-
visning? 

http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/SkolbibliotekRapport.pdf] (08-09-21) 
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Bilaga A  
 
Intervjuguide  
 

1. Vad betyder samarbete för dig?  
• Andra uttryck för samarbete, t.ex. temaarbete och arbetslag? 
• Positiva respektive negativt erfarenheter med samarbete som arbetsmetod?  

 
2. Berätta hur du samarbetar du med andra lärare/bibliotekarien på din skola?  
 
3. Berätta hur du samarbetar med andra yrkesgrupper?  

 
4. Kan du ge något exempel på ett bra samarbete som du har varit med om? 

 
5. Vad kännetecknar ett bra samarbete? 

• Särskilda förutsättningar?  
 

6. Vad kännetecknar ett mindre bra samarbete? 
 

7. Vilket/a stöd för samarbete finner du här på skolan? 
• Styrdokument, läroplan, skolplan, lokal arbetsplan? 
• Arbetsledning, kolleger? 

 
8. Vilka stöd för samarbete finns/fanns i din utbildning? 

 
9. Hur utvärderas de samarbeten som du deltar i? 
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