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ABSTRACT 

Uppsatsen syfte var att skapa en djupare förståelse för vad som utgör ett gott samarbete 

mellan skolbibliotekarier och lärare i avseendet att tillämpa skolbiblioteket som en 

pedagogisk resurs för medie- och informationskunnighet (MIK). Metoden utgick från ett 

kvalitativt tillvägagagångssätt och det inhämtade datamaterialet bestod av djupintervjuer 

med fem bibliotekarier som arbetar inom skolbiblioteksverksamheter. Samarbetsformerna 

mellan skolbibliotekarier och lärare analyserades genom Patricia Montiel-Overalls 

samarbetsmodeller. Resultatet av analysen identifierade faktorer som begränsar och 

möjliggör samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier. En djupare nivå av samarbete 

kring MIK-aktiviteter förekom endast hos en av skolbibliotekarierna. Samtliga andra 

respondenter upplevde svårigheter att komma längre än ett grundläggande samarbete. 

Faktorer som ansågs centrala för ett fungerande samarbete vid MIK-pedagogik var 

kommunikation mellan lärare och skolbibliotek, organisering inom skola, ledning och 

bibliotek, engagerad rektor och dessutom fanns det en vilja att utbilda lärare för att 

effektivisera MIK-arbetet mot elevernas måluppfyllelse. Faktorer som ansågs vara 

begränsande för samarbetet var tidsbrist, överbelastning, resursbrist, brist på utvärdering 

och ett motstånd bland lärare att jobba med skolbiblioteket. 

 

Nyckelord: MIK, skolbibliotek, skolbibliotekarie, lärare, samarbete, collaboration, 

Montiel-Overall, kvalitativ  

 

Handledare: Ingrid Schild 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Statens Medieråd skriver i Kom igång med MIK! Ett metodmaterial för skolbibliotekarier 

(2014) att dagens medielandskap är mångfacetterat, föränderligt och med ett snabbt flöde 

av information som vi behöver kunna förhålla oss till. Kraven på våra egna förmågor att 

kunna hantera och producera information sätts på allt hårdare prov. Vid bristfällig kunskap 

går möjligheter förlorade. Utan medie- och informationskunnighet (MIK) är möjligheterna 

att vara en aktiv medborgare som gör självständiga val mer begränsade. Det är därför MIK 

är en viktig förutsättning för både växande och vuxna individer. 

 

I ett regeringsbeslut vid namn Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet från 2017 

skriver man att Sverige skall vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens 

möjligheter. Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. 

Därför vill man nu satsa på en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. I samma 

dokument skriver Vesna Jovic, VD för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), att 

digital kompetens är en nödvändighet och något som alla elever måste få möjlighet att 

utveckla. Jovic menar att digitala kanaler är det naturliga sättet att lära, kommunicera och 

uttrycka sig för unga människor och det ska även kunna användas i det formella lärandet i 

skolan.  

 

Sofia Malmberg, samordnare för skolbiblioteket i Järfälla kommun, skriver i Tretton 

röster om skolans digitalisering (2017) att skolans digitalisering innebär inte bara att 

skolledare och lärare behöver kompetensutveckling för att möta de nya kraven. Malmberg 

menar att det inte bara är lärare som arbetar med elevernas måluppfyllelse. Kuratorer, 

studie- och yrkesvägledare och skolbibliotekarier gör det också, trots att detta i många 

avseenden är bortglömt. Malmberg säger att några kommuner och skolor har arbetat med 

att i större utsträckning integrera skolbiblioteken i undervisningen, främst kring digital 

kompetens, men de allra flesta har inte alls gjort det. Malmberg menar att en 

bra början för detta arbete är att alla kommuner tar fram kommunala biblioteksplaner och 

ställer upp konkreta mål och riktlinjer för verksamheten, detta ska kommunerna redan 

göra enligt bibliotekslagen, men få gör det. Statens medieråd skriver i Medie- och 

informationskunnighet i Sverige – en kartläggning av aktörer (2014): 

 

Skolbiblioteket ska utgöra ett stöd i elevernas utbildning och bidra till att de når de uppsatta 

kunskapsmålen. För att detta ska fungera krävs skolpersonal med kompetens om hur skolbiblioteket kan 

användas som resurs i lärandet. I skolbiblioteken ska det utöver böcker även finnas tillgång till andra 

medier. Skolbibliotekarier kan vara delaktiga i informationssökning, källkritik, och annat MIK-relaterat 
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arbete. Trots det lagstadgade kravet på skolbibliotek saknade 29 % av grund- och gymnasieskolorna 

sådana vid den senaste kartläggningen av skolbiblioteksbeståndet 2012. Närmare hälften av alla elever 

saknar tillgång till ett skolbibliotek eller skolbibliotek som är bemannat (Statens Medieråd, 2014, s. 58). 

 
Skolans digitalisering är en komplex uppgift som ständigt förändras av den tekniska och 

pedagogiska utvecklingen. Johanna Kivilouto skriver i sin studie Information Literacy and 

DigiNatives: expanding the role of academic libraries (2015) att läroverken har tidigare 

utgått från en uppfattning om att de digitalt infödda - eller DigiNatives som Kivilouto även 

kallar dem - redan har befintliga och tillräckliga kunskaper inom digital kompetens, hon 

menar emellertid att detta är en missvisande bild och det behövs större insatser inom 

skolor och från skolbibliotek för att lyfta kompetensen.  

 

Jag vill studera skolbibliotekens och skolbibliotekariens roll och funktion som 

undervisningsresurs inom MIK. Det finns flera problemområden gällande skolbibliotekens 

användning. Detta kan gälla bristande kompetens hos bibliotekspersonalen, lärares 

ovilja/oförmåga att samarbeta med biblioteken på grund av bristfällig förståelse av dess 

användningsområden, elevers ovisshet om hur de ska arbeta med digitala resurser i 

anslutning till skolbiblioteken, men även problem i hur läroplanerna varit utformade med 

vaga till inga direktiv över skolbibliotekets applikation. För att ytterligare stärka detta 

lyfter jag in Frida Frimodts slutrapport från projektet Skolbibliotek i lärarutbildningen 

(2015) som genomfördes på Södertörns högskolebibliotek. Elin Lucassi, som 

sammanfattat slutrapporten från projektet, menar att många rektorer och pedagoger inte 

förstår vad de kan använda skolbiblioteket till. Jag tror därför att det finns stora 

forskningsinsatser att göra kring området. Genom den aspekten tror jag att man bör vända 

blicken mot samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier för att på ett mer involverande 

sätt använda skolbiblioteket som en pedagogisk resurs gällande inkorporeringen av MIK i 

undervisningen. 

 

1.1 Medie- och informationskunnighet 

Statens medieråd (2014) skriver att medie- och informationskunnighet (MIK) är ett 

samlingsbegrepp som fångar in en mängd kunskaper, färdigheter och förhållningsätt som 

gör oss till medvetna medieanvändare. Således är digital kunnighet, mediekompetens, 

mediekunnighet, mediekunskap, informationskompetens, IKT, mediemedvetenhet, 

filmpedagogik och IT-kompetens delar som alla inkluderas av MIK-begreppet. MIK 

handlar centralt om att:  
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1. Förstå mediers roll i samhället. 

2. Kunna finna, analysera och kritiskt värdera information.  

3. Kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. 

 

För att bibehålla ett samlat begrepp av dessa kompetenser, eller kunnigheter, genom 

uppsatsen, kommer jag att förhålla mig till den här definitionen. Detta för att skapa en 

enkel begreppsapparat istället för att använda flera olika likartade begrepp som 

informationslitteracitet, mediakompetens, digital kompetens och så vidare.  

 

Figur 1: Modell över definitionen av medie- och informationskunnighet från Fomp.se, Unga, unga och medier – en 

konferens i Umeå om MIK (2017). 

 
Det Svenska UNESCO-rådet (2018) skriver att i dagens överflöd av information är det 

viktigare än någonsin att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett 

sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå nyhetsflödet och kunna anpassa 

sig efter aktuella händelser utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten. Därmed 

bidrar medie- och informationskunnighet till ökad förståelse för mediernas roll, således 

höjs kvalitén av människors förståelse för omvärlden. Vilket bidrar till en fri och 

oberoende media. UNESCO betonar särskilt skolans roll i arbetet med att stärka medie- 

och informationskunnigheten; mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin 

tur skapar mediekunniga samhällen. Det är mot denna bakgrund som behovet av MIK 

måste ses. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån den insamlade empirin skapa en djupare förståelse för vad 

som utgör ett gott samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare i avseendet att tillämpa 

skolbiblioteket som en resurs för MIK-pedagogik. Följande frågeställningar ämnar ge 

insyn i området: 

 

• Hur ser samarbetet ut mellan lärare och skolbibliotekarier gällande MIK-

pedagogiska insatser på olika typer av skolbibliotek? 

• Vilka faktorer kan identifieras som möjliggör eller begränsar samarbetet mellan 

skolbibliotekarierna och lärarna? 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

Det finns stora möjligheter med bemannade skolbibliotek. Statens medieråds satsning på 

att göra biblioteken till platser för MIK-pedagogiska insatser är ett utmärkt tillfälle att 

sätta bibliotekariens kompetens och bibliotekets funktion på kartan. Skollagen försäkrar 

alla elever tillgång till skolbibliotek och det finns i läroplanerna ingår källkritiskt tänkande 

och informationssökning. Skolbibliotekarier kan mycket väl använda sina kompetenser för 

att bidra till elevernas måluppfyllelse (Statens Medieråd, 2014). Todd och Kuhlthau 

(2005) har skrivit i Student Learning Through Ohio School Libraries Part 1: How 

Effective School Libraries Help Students att av undersökta elever deras studie angav 99 % 

att skolbiblioteket bidragit till lärandeprocessen och 99 % av skolans anställda menade att 

skolbiblioteket varit betydande för elevernas kunskapsutveckling.  

 

2.1 Skolbiblioteket som MIK-pedagogisk resurs 

Lärare kommer att lättare ta till sig MIK-metoder om det kopplas till pedagogiska 

strategier som hjälper dem att förbättra sin undervisning i traditionella skolämnen 

(UNESCO, 2011). Skolbibliotekariernas kunskaper inom MIK kan tas vara på och 

appliceras i undervisningspraktiken genom samarbete med lärare. Limberg, Hultgren och 

Jarneving (2002) menar i Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt att det 

behövs ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier för att 

informationssökningsundervisning och ämnesundervisning ska kunna samordnas. 

Limberg och Alexandersson (2009) går vidare in på detta i Learning and Information 

Seeking där de menar att eleverna själva ska söka information och att bibliotekarierna ska 

lära ut informationsfärdigheter, vilket understryker kravet på skolbiblioteket som 

läroresurs och vilket i sin tur skapar ett behov av pedagogiska kunskaper hos 

skolbibliotekarien. Kühne (1993) skriver i Biblioteket – skolans hjärna?: skolbiblioteket 

som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan att skolbibliotekarien kan i 

flera sammanhang antas ha en pedagogisk roll då lärare och bibliotekarier ofta samarbetar 

eller förväntas samarbeta. Kühne skriver att lärares attityder till biblioteket påverkar 

samarbetet samt elevers användning av biblioteket. Folkesson (2007) betonar även i sin 

studie Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal att lärarna har olika förhållningssätt 

till skolbiblioteket och att detta påverkar deras elevers relation till det. Relationen mellan 

lärare och skolbibliotekarier varierar starkt. De biblioteksanställdas medverkan i 

pedagogiska och kollegiala arbetslag varierar och individuella, informella och icke-

regelbundna kontakter är de vanligaste. Hon menar att det behövs en gemensam 
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arbetsprocess för skolbibliotekarier och pedagogisk personal om man vill uppnå ett 

resultat som bidrar till elevers måluppfyllelse.  

 

Limberg (2013) skriver i Skolbibliotekets roller i förändrade landskap att barn och 

ungdomars MIK i skolsammanhang bör ses i ljuset av skolans styrdokument, 

bedömningar, elevcentrerade arbetssätt, ålagda uppgifter samt det speciella språkspel som 

ingår i skolpraktiken. Limberg menar att en stor del av de senaste årens forskning visar att 

det är viktigt att förankra lärandet av MIK till en uppgift, ett intresse eller en autentisk 

fråga för att den ska göras angelägen för eleverna. Forskningen om användarundervisning 

menar att skolbiblioteket skall kunna stödja eleverna i att utveckla MIK, för att detta skall 

ske behöver skolbibliotekarie och lärare tillsammans djupa kunskaper om lärande, 

samspel och elevers förutsättningar och behov, liksom kunskaper om 

informationssökning, informationsanvändning och värdering av information. Således 

framstår ett fungerande samarbete mellan bibliotekarier och lärare som en förutsättning för 

att användarundervisningen ska nå målet, och på det viset bidra till elevers måluppfyllelse. 

Limberg menar att i relation till detta blir krav på att forskningen ska bevisa att 

skolbiblioteken gör skillnad för elevers lärande möjligtvis problematisk, det kanske inte är 

skolbiblioteket i sig som gör skillnad för elevernas måluppfyllelse. Skolbiblioteket och 

skolbibliotekariens roll kan uppfattas olika av bibliotekarier, elever, lärare och skolledare, 

vilket i sin tur kan vara avgörande för skolans utveckling av MIK-pedagogik. Limberg 

menar i Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt (2003) att en viktig faktor 

för bibliotekets roll i undervisning är samspelet mellan lärare och bibliotekarie och att 

detta samspel kan resultera i ett bidrag till elevers lärande. Hon skriver att skolbibliotekets 

roll inom skolans organisation berörs av enskilda lärare och deras sätt att undervisa, vilket 

är beroende av lärarnas egen syn på lärarande, kunskap och pedagogiska metoder. Därför 

påverkar lärarnas lärandesyn vilken roll skolbiblioteket och skolbibliotekarien får.  

 

I takt med att uttrycken för MIK förändras i och med nya arbetssätt, ny teknik och nya 

styrdokument, så kan man även anta att skolbibliotekets arbetsmetoder och fokus också 

förändras eller bör förändras. Detta kan innebära att större vikt läggs på exempelvis 

användningen av information i skolmiljöer, vilket möjligtvis inte var lika aktuellt förut. 

Dessutom bör skolbiblioteken arbeta med mer kvalitativa aspekter av informationssökning 

och att samspela mer aktivt med lärare och elever under arbetet med olika skoluppgifter 

(ibid). Limberg menar att flera forskare efterlyser nya förhållningssätt och arbetsmetoder 
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från skolbibliotekens sida. Att kunna visa på förbättrad måluppfyllelse hos eleverna blir en 

viktig professionell uppgift för bibliotekarier och lärare eftersom detta kan användas som 

ett argument för att påvisa vikten av ett professionellt bemannat och välutrustat 

skolbibliotek (ibid). 

 

Cecilia Gärdén skriver i Skolbibliotekens roll för elevers lärande – en forsknings- och 

kunskapsöversikt år 2010–2015 (2017) att det finns ganska få undersökningar som 

fokuserar på hur skolbibliotekens MIK-insatser kan bidra till elevernas lärande och 

måluppfyllelse. Gärdén tar upp Johanssons (2010) uppsats Det digitala skolbiblioteket: En 

möjlighet för utveckling av såväl verksamhet som yrkesroll. I den studien undersöker man 

hur några skolbibliotekarier uppfattade skiftet till ett digitalt skolbibliotekssystem. 

Johansson kom fram till att skolbiblioteket som deltog i undersökningen blev försummat 

som läroresurs trots kommunens satsning på införandet av ett digitalt och modernt 

bibliotekssystem. Den enda mätbara skillnaden som kunde utläsas var att utlåningen hade 

ökat på grund av det nya digitala utbudet. Samarbetet med den pedagogiska personalen 

och bilden av skolbiblioteket som pedagogiskt centrum hade inte förändrats och eleverna 

stod fortfarande passivt utanför skolbibliotekets potentiellt värdefulla MIK-aktiviteter. 

Johansson (ibid) menar att skolbibliotekets stöd för elevernas lärande inte hade blivit 

bättre och det hade tydliga samband med både skolledningens och lärarnas bristande 

kunskaper och intresse, samt bibliotekariernas sätt att driva utvecklingsarbete. Henning-

Ingmarsson (2010) tar i Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt upp 

faktorer som kan begränsa samarbetet mellan skolbibliotekarier och pedagogisk personal. 

Hon tar som exempel att ena parten har informationskompetens och andra parten har 

ämneskompetens. Traditionella föreställningar om professionerna och osäkerhet i 

rollfördelningen kan ha en hindrande effekt i användandet av skolbiblioteket och på det 

viset försämra informationsundervisningen.  

 

Anledningen till att inte fler undersökningar tar upp digitala aspekter av 

skolbiblioteksverksamhet kopplat till lärande är att det studeras som underordnat andra 

teman som exempelvis tillgång till skolbibliotek eller skolledningens syn på skolbibliotek 

(Jonsson, 2010). Maud Hell skriver i Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling (2011) att 

vi måste lära oss att använda de nya pedagogiska redskapen. Hell menar att skolans 

praktik ofta säger till eleverna att inte använda sina apparater i skolan. Hell tror starkt på 

att ge eleverna möjligheter att ägna sig åt kunskapsbyggande genom bloggar och 
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internetdagböcker, wiki, podsändningar, videobloggar, RSS, taggning och folksonomier. 

Hur dessa verktyg appliceras pedagogiskt är upp till lärarna och skolbibliotekarierna att 

samverka kring eftersom verktygen redan finns på plats.  

 

Haider och Sundin skriver i Algoritmer i samhället (2016) att skolans läroplan innehåller 

många kunskapsmål som har med sökning och källkritik att göra, men de menar att 

läroplanen behandlar sökning som en ”neutral teknik” och de speciella förutsättningar för 

källkritik som sociala medier eller sökmotorer för med sig berörs i mindre utsträckning. 

Haider och Sundin menar att skolan inte lyckas med sitt uppdrag att vara utjämnande på 

IT-området. Däremot vill de påpeka att den svenska skolan utgör idag ett stort 

laboratorium där det går att hitta såväl goda som mindre goda exempel på undervisning 

för att stödja elevers MIK. För att lyfta den något svartmålande bilden så finns det många 

skolor i Sverige som har en progressiv syn på teknikens möjligheter i undervisningen. 

Skolans läroplaner bör utvecklas så att de tydligare innefattar kunskaper om dagens 

informationsstruktur, detta innebär att aktörer måste utveckla en ökad kritisk förståelse för 

den underliggande informationsstrukturen. Loertscher (2000) beskriver i Taxonomies of 

the School Library Media Program hur skolbiblioteken skiljer sig åt när det kommer till 

hur välutvecklade de är, vilket i sin tur påverkar deras betydelse i undervisningen. Han 

talar om fyra olika områden i sin taxonomi som har påverkan på undervisning, samarbete 

är ett av dem. Han menar att samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare kan bidra till 

att elevers studieresultat höjs.   

 

2.2 Montiel-Overalls samarbetsteori 

Montiel-Overall (2005) skriver i A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian 

Collaboration att samarbete är en vanligt förekommande term som har blivit definierad på 

ett antal olika sätt, beroende på vilken kontext man talar om. Utifrån detta har Montiel-

Overall undersökt hur samarbete kan definieras mellan lärare och skolbibliotekarier. 

Samarbete är ett bra arbetssätt gällande flesta professioner. För att förstå hur ett samarbete 

fungerar och kan tillämpas på ett effektivt sätt behövs det en teoretisk struktur och 

ramverk för att kunna leda individer och grupper mot fungerande former av samarbete.  

 

Montiel-Overalls teori bygger på socialkonstruktivistiska teorier utvecklade främst av 

Dewey, Bruner och Vygotsky. Det socialkonstruktivistiska perspektivet av utbildning har 

som mål att utveckla nya metoder av lärande för eleverna, baserat på ett ökat samarbete 
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mellan - i den här kontexten - skolbibliotekarier och lärare. Montiel-Overall skriver att 

Vygotsky (1978) bidrar med den teoretiska strukturen genom sin tes att samarbete är en 

social process där meningsfullt lärande skapas och konstrueras genom diskussioner och 

samtal inom den berörda gruppen. Vygotsky menar att den här typen av 

lärandeupplevelser bygger på att någon eller några med högre kompetens ska leda de med 

mindre förståelse för ämnet, för att hjälpa till att skapa förståelse för mer svårgreppade 

koncept. Det här kallade han för the Zone of Proximal Development (ZPD), som på 

svenska översätts till den proximala utvecklingszonen. ZPD används oftast i didaktiska 

sammanhang som handlar om barns lärande, men konceptet har expanderats till att även 

kunna appliceras på vuxna människor. Montiel-Overall menar därför att ZPD även kan 

användas inom en bibliotek- och informationsvetenskaplig (BIV) kontext gällande 

arbetsrelationen mellan lärare och skolbibliotekarier.  

 

Inom utbildning menar Montiel-Overall att ett samarbete skall ha som avsikt att sikta på 

den mest effektiva utlärningsmetoden för så många elever som möjligt. Vilket enligt 

Russell (2002) bygger på att ett samarbete i en utlärandekontext måste baseras på delade 

mål, delad vision, ett bra arbetsklimat, tillit, ömsesidig respekt och samplanering i 

läroplaneringen. För att belysa detta lyfter Montiel-Overall in ett citat av Donham (1999): 

 
When teachers and library media specialists work together to identify what students need to know about 

accessing, evaluating, interpreting, and applying information; when they plan how and where these skills 

will be taught and how they relate to content area learning; when they co-teach so students learn the 

skills at a time when they need them; and when they assess the students’ process as they work with 

information as well as the end product, they have truly collaborated (Montiel-Overall, 2005, s. 4). 
 

Läraren bidrar här med vetskapen om vad som ska läras ut och hur dennes elever fungerar 

som grupp, medan skolbibliotekarien bidrar med en djup förståelse för MIK samt tankar 

och idéer om vilka metoder som kan passa för att integrera detta i lärarens läroplanering.  

 

2.2.1 Samarbetsmodeller 

Utifrån Loertschers (1982) taxonomi och extensiva litteraturgenomgångar har Montiel-

Overall arbetat fram fyra modeller som beskriver olika nivåer av samarbete och hur dessa 

kan se ut i praktiken. Dessa modeller förutsätter att aktörerna, lärarna och 

skolbibliotekarierna redan har ett visst nätverkande och kommunikation sinsemellan. 

Modellerna involverar dessutom ett gemensamt mål som ger deltagarna en anledning att 

samarbeta. Modellerna kan bygga på varandra, men det är varken självklart eller en 

förutsättning. Exempelvis måste inte en modell redan vara på plats för att de andra 
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modellerna skall kunna tillämpas, däremot kan det vara så att en modell är utgångspunkt 

eller insteg till ett djupare samarbete i ett senare skede, som i sig har andra egenskaper än 

utgångspunkten. Forskningen indikerar att när aktörerna inom ett samarbete blir mer 

involverade i varandras arbete ökar även tilliten, ansvaret och kunskapen hos respektive 

aktör. 

 

Primärt är det tre faktorer som skiljer modellerna åt: 

1. Avsikten med samarbetet eller anledningen att samarbeta. 

2. Nivån av engagemang och deltagande hos aktörerna. 

3. Intresset att fokusera arbetet till elevernas måluppfyllelse. 

 

• Modell A: Coordination – Den här modellen representerar den vanligaste och 

lägsta nivån av samarbete där man för samman grupper, organisationer eller 

individer för ett utbyte av information. Människor kommer samman för att hjälpa 

varandra eller för att effektivisera sitt arbete. Exempelvis planerar man 

gemensamma scheman för att samarbeta kring aktiviteter och dylikt. Ford (1996) 

skriver att lärare och skolbibliotekarier har en lång historia av samarbete på den 

här nivån där man går samman och planerar aktiviteter för eleverna som läraren 

ensam inte skulle kunna utföra. Detta blir högst relevant om läraren själv har 

bristande kunskaper inom MIK och/eller inte finner tid att själv planera aktiviteter. 

Koordinationsmodellen kan skapa ett effektivt flöde av aktiviteter för en större 

skara elever, än om exempelvis bibliotekarien eller läraren hade arbetat på egen 

hand. Under denna modell förväntas inte en djupare kontakt, kommunikation eller 

förtroende mellan skolbibliotekarien och läraren. Montiel-Overall skriver att det 

här är den lägsta nivån av engagemang och hon menar att det oftast ändå är en 

individ som administrerar det mesta. Enligt Montiel-Overalls beskrivning kan den 

här samarbetsformen påverka elevers måluppfyllelse, men troligtvis inte lika 

mycket som de följande tre andra modellerna 
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Figur 2. Modell A: Coordination (Montiel-Overall, 2005, s. 36) 

 

• Modell B: Cooperation/Partnership – Lärare och skolbibliotekarier arbetar 

tillsammans men båda måste inte vara involverade i planeringsprocessen för MIK-

aktiviteter som skall genomföras, trots att man har ett gemensamt mål. Montiel-

Overall kommenterar att resultaten i tidigare samarbeten genererar bättre resultat 

när båda parter planerar tillsammans snarare än individuellt mot ett gemensamt 

mål, vilket i den här kontexten är MIK-aktiviteter som ska bidra till elevers 

måluppfyllelse. Den här modellen kräver att individerna på var sitt håll är 

kompetenta och engagerade, vilket måste byggas på tillit till varandra eftersom 

man inte planerar tillsammans. I jämförelse mot modell A så förväntas både lärare 

och skolbibliotekarie ha befintliga kunskaper inom MIK. Fungerar inte det så kan 

det leda till en obalans i hur stor insats de olika parterna gör. I Loertschers 

taxonomi (1982) reflekterar ofta skolbibliotekariens engagemang och villighet att 

hjälpa till, hur bra samarbetet fungerar för en gemensam slutprodukt, vilket är 

MIK-pedagogiska insatser i form av aktiviteter som bidrar till elevers 

måluppfyllelse. 

 

Figur 3. Modell B: Cooperation/Partnership (Montiel-Overall, 2005, s. 37) 

 

• Modell C: Integrated Instruction – Lärare och skolbibliotekarie arbetar tätt 

tillsammans. De planerar, reflekterar kring och utvärderar sitt MIK-arbete 
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gemensamt. Här blir de två parterna nästan kollegor i den mån att de tillsammans 

skapar en lärandeupplevelse för eleverna. Båda parter i samarbetet tar med sig sin 

expertis för att utveckla lärometoder: lärarna har ämneskunskaperna som är 

relevanta för eleverna och har kunskaper om gruppens dynamik medan 

skolbibliotekarien bidrar med sina MIK-kunskaper, på så vis blir båda parters 

kunskapsområden integrerade i undervisningen. Här blir parterna starkare genom 

samarbetet än de hade kunnat vara genom individuellt arbete. Ett sådant samarbete 

kan i praktiken fungera bättre än modell B om båda parter inte har extensiva 

kunskaper och erfarenheter, vilket krävs för att uppnå ett gott resultat enligt modell 

B. En skillnad från modell B är att lärare och skolbibliotekarier tillsammans 

bestämmer de bakomliggande målen och syftet med undervisningen.  

 

Figur 4. Modell C: Integrated instruction (Montiel-Overall, 2005, s. 37) 

 

• Modell D: Integrated Curriculum – Den här modellen inkorporerar alla faktorer 

från modell C. Skillnaden är att lärare och bibliotekarier integrerar MIK inom alla 

kurser som läraren ansvarar för och de är i stort sett lika medarbetare. En till 

nyckelskillnad är att även rektorn måste förstå och vara engagerad i vilka positiva 

effekter – exempelvis bidrag till elevers måluppfyllelse - som ett framgångsrikt 

samarbete kan leda till för att integrera skolbibliotekarierna i pedagogernas 

arbetsgrupper. Montiel-Overall menar att den här modellen är närmast det utopiska 

samarbetet, men är väldigt sällsynt eftersom det kräver väldigt mycket av alla tre 

parter – ledning, skolbibliotekarier och lärare – och det kan behövas flera år av 

utveckling för att uppnå detta. Under den tiden bygger man gärna upp samarbetet 

eventuellt genom vad som beskrivs i de andra modellerna, tills man kanske kan 

uppnå detta. På det sättet är modell D snarlik modell C, den största skillnaden är 

att även skolledningen måste vara med i samarbetsprocessen på ett mer involverat 

sätt. 
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Figur 5. Modell D: Integrated Curriculum (Montiel-Overall, 2005, s. 38) 

 

Tanken är att använda dessa modeller för att analysera samarbetssituationer från mitt 

empiriska data.  
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3. METOD 

Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att kvalitativa studier 

bygger på forskning där vikten oftast ligger på ord än kvantifiering vid datainsamlingen. 

Studien hade en tydligt kvalitativ karaktär och krävde därför en metod som kunde ta vara 

på både skolbibliotekariernas såväl som lärarnas upplevelser och attityder. Jag valde 

därför att utgå från en forskningstradition som Bryman (2011) benämner som 

emotionalism, vilket jag tolkar som synonymt med fenomenologi. Detta bygger på 

forskarens intresse för subjektivitet och en strävan efter att fånga insidan av upplevelser 

och erfarenheter som har en inriktning på människors inre verklighet (ibid). 

 

3.1 Den semistrukturerade intervjun 

Datainsamling genom djupintervjuer kändes som det naturliga valet med tanke på arbetets 

frågeställningar. Aksel Tjora (2012) menar att djupintervjun som metod är en väg in i 

respondentens upplevelsevärld och erfarenheter vilket gör att man kan ta tillvara på 

personliga reflektioner och attityder. Jag tänkte att detta är det bästa sättet att gå tillväga 

eftersom bibliotekarier – enligt mina upplevelser – inte alltid har en allmän och gemensam 

kunskapsgrund. Jag har upplevt genom samtal med bibliotekarier att det finns en väldigt 

varierad utbildningsbakgrund och olika kunskaper förvärvade genom 

arbetslivserfarenheter. Således kan bibliotekariernas kompetens vara väldigt varierande 

från individ till individ. Tjora (2012) skriver att vid studier av organisationer, vilket i det 

här fallet är olika former av skolbibliotek och skolor, kommer man att vara intresserad av 

vilka förändringar de anställda har varit med om, vad de eventuellt gjort för att tackla 

problem som har dykt upp, hur denna hantering har skett, men fokuspunkten ligger på 

upplevelsen hos respondenter av företeelser som är av intresse för forskningens 

frågeställningar. Dessutom undersöker man om erfarenheterna är knutna till själva arbetet 

eller speciella förhållanden på arbetsplatsen. Djupintervjuer blir därför i mina ögon ett 

logiskt val för att fånga upp eventuella nyanser och skillnader mellan respondenternas 

intervjudata. 

 

Med detta i åtanke kändes den semistrukturerade intervjun som en rimlig intervjumetod. 

Detta innebär att man som intervjuare har en intervjuguide, men är flexibel och lyhörd i 

utförandet. Man kan alltså anpassa frågornas ordning och skapa egna följdfrågor under 

intervjuns gång. På så vis skapar man en dialog vilket i sin tur kan leda till att 

respondenten även kommer till nya insikter under intervjuns gång. Även att man som 

forskare kan hitta nya ingångar eller inriktningar i ämnet (Ahrne & Svensson, 2015).  
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Man sätter alltså upp ramarna genom att ha en intervjuguide med relevanta teman och 

några konkreta frågor med färdiga förslag på eventuella följdfrågor. I kontrast till den 

strukturerade intervjun låter man istället respondenten styra fokus mer än en själv som 

intervjuare. Detta kan eventuellt vara mer tidskrävande och riskabelt, men eftersom antalet 

respondenter inte nådde ett stort antal ansåg jag att detta format var fullkomligt rimligt att 

genomföra. I ett vidgat arbetsomfång skulle jag gärna använda mig av deltagande 

observation i de olika aktiviteterna, men även fokusgrupper då både skolbibliotekarier, 

rektorer, lärare och diverse skolpersonal skulle kunna samtala fritt och på vis få in ett 

eventuellt bredare perspektiv. 

 

Jag lät respondenterna få en sammanfattning i förväg på vilken typ av frågeställningar och 

teman som skulle behandlas. Jag valde att göra detta eftersom jag utgick från ganska 

generella huvudfrågeställningar. Därför tänkte jag att respondenten kan ge mig mer och 

bättre data om denne hinner fundera minst ett dygn i förväg över vilka teman vi 

tillsammans skulle diskutera. Jag skickade i förhand ut ett mail till respondenten 

innehållande kort information om mig och studien. Där informerade jag även om att 

deltagande är helt och hållet frivilligt,  

 

Intervjuguiden skall innehålla centrala teman och frågor som tillsammans täcker det 

viktigaste områdena för studien (Dalen, 2015). Min intervjuguide (bilaga 1.) byggdes upp 

enligt Aksel Tjoras (2012) tre faser: uppvärmning, reflexion och avrundning. Jag började 

med enkla konkreta frågor om ålder, arbetsuppgifter, tidigare arbetslivserfarenhet och 

utbildning. Sedan övergick jag till huvudfasen som är reflexionsfrågorna, vilket enbart 

skall handla om de teman som behandlas. Exempelvis ställde jag frågor av utforskande 

karaktär som: vilken roll har du som skolbibliotekarie i det pedagogiska MIK-arbetet? För 

att sedan ställa följdfrågor baserat på svaret. Avslutningsvis ställde jag övergripande 

frågor där respondenten fick tillfälle att eventuellt komplettera tidigare svar och dessutom 

prata fritt om vad som helst gällande de teman vi tillsammans har diskuterat. Jag använde 

samma intervjuguide för samtliga intervjuer. Intervjuerna tog cirka 40–60 minuter.  

 

3.2 Urval 

En utgångspunkt är att antalet informanter inte kan vara för stort, eftersom både 

genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är en tidskrävande process 

(Dalen, 2015). Jag gjorde därför ett målstyrt urval. Detta innebär att jag valde ut enheter – 
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individer och organisationer – med direkt relation till de forskningsfrågor som har 

formulerats (Bryman, 2011). Monica Dalen skriver i Intervju som metod (2015) att valet 

av informanter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ intervjuforskning. I mitt arbete 

med att skapa ett urval lyckades jag identifiera fem respondenter med relevanta 

erfarenheter. Jag gjorde detta genom att ringa ett antal olika skolbibliotek. På 

skolbiblioteken frågade jag runt bland personalen om vem som ansvarade för vilka 

arbetsuppgifter och lyckades på så vis bli hänvisad till några personer av intresse. 

Dessutom frågade jag respondenterna vid intervjuerna om de kunde tipsa om eventuella 

kontakter för vidare sökning i urvalet. Därefter tog jag kontakt med dessa personer 

antingen genom att besöka deras bibliotek, ringa eller mejla och sedan bestämma tid och 

plats för intervjuerna. På så vis skedde ett slags snöbollsurval. Vilket innebär att man 

intervjuar en person som man fått kännedom om och som har erfarenheter eller 

upplysningar. I samband med intervjun frågar man om namn på andra personer som 

eventuellt innehar liknande erfarenheter och kan ge ytterligare information. På så sätt kan 

man efterhand få ett tillräckligt antal personer att intervjua (Ahrne & Svensson, 2015). 

Riskerna med detta var att de respondenterna som tipsar kan antas ha kontakt med den de 

tipsade om. Därför fanns möjligheten eller risken att respondenterna hade likartade 

erfarenheter eller attityder, vilket eventuellt kunde resultera i att fältmaterialet inte blev 

tillräckligt mångsidigt. Jag ville från början även ta med både lärare och rektorer i urvalet. 

En stor problematik med detta uppstod eftersom inga av dessa ville ställa upp, med 

varierande orsaker till varför de avböjde. Det vanligaste var tidsbrist. Därför tvingades jag 

att avgränsa mig till skolbibliotekarier. 

 

Populationen var en heterogen grupp inom samma arbetsfält, vilket i det här fallet var 

bibliotekarier som arbetade inom olika former av skolbibliotek. Populationen blev således 

tre skolbibliotekarier och två folkbibliotekarier med särskilt uppdrag eller ansvar för 

skolbiblioteksverksamhet. På det viset kunde jag få en bredare bild av hur samarbeten 

mellan skolbibliotek och lärare kan se ut i olika organisationsformer. Organisationerna i 

studien där respondenterna arbetade var renodlade skolbibliotek eller integrerade folk- och 

skolbibliotek. Målgrupperna inom dessa bibliotek hade även diversitet i ålder beroende på 

vilken skola biblioteken befann sig på, exempelvis årskurs 1–3 på en gymnasieskola samt 

förskola till 9:an på de integrerade skol-och folkbiblioteken. 
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3.3 Bearbetning av intervjuerna 

Jag spelade in intervjuerna på min mobiltelefon eftersom att det vid genomförandet av 

kvalitativa intervjuer är viktigt att få med respondenternas egna ord (Dalen, 2015). 

Därefter förde jag över dem till datorn och gjorde en fullständig transkribering. Förutom 

transkriberingen gjorde jag även minnesanteckningar direkt efter intervjuerna för att 

kunna komma ihåg vissa nyanseringar som jag upplevde på plats, vilka på sätt och vis kan 

gå förlorade i texten. När transkriberingen var klar gjorde jag en kodning av det 

bearbetade intervjumaterialet. Kodningen skedde i form av vad Fejes och Thornberg 

(2015) benämner substantiv kodning. Detta innebär att man ”upptäcker” koder i data. 

Analysarbetet ligger således mycket nära datamaterialet, de koder man konstruerar bygger 

på och vägleds av innehållet i det data man samlar in.  

 

3.4 Etiska principer och riktlinjer  

Tjora (2012, s. 29) tar upp ett citat som jag utgick från gällande det generella kravet på 

etik i samhällsforskning som formulerats av Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH):  

 
Som huvudregel ska forskningsprojekt som förutsätter aktivt deltagande bara igångsättas efter 

deltagarnas informerade och fria samtycke. Samma regel gäller forskning som innebär en viss risk för 

belastning på deltagarna. Informanterna har hela tiden rätt att avbryta sitt deltagande utan att detta får 

negativa konsekvenser för dem. 

 

För att hålla en god etisk sed informerade jag respondenterna i förväg om informations-, 

samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet. Det grundläggande 

individskyddskravet består av dessa delar och vilka överväganden man bör lägga fokus på 

beror på vilken studie man genomför (Vetenskapsrådet, 2017). Slutligen informerade jag 

respondenterna om var resultaten kommer att publiceras samt erbjöd mig att skicka en 

kopia på uppsatsen vid färdigställande. 

 

Eftersom jag inte behandlade känslig eller personlig information kunde jag inte identifiera 

några särskilda etiska dilemman rörande informationsbehandlingen. Den utlovade 

anonymiseringen till biblioteken och respondenterna skedde genom fingerade namn.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Första delen av det här kapitlet kommer att handla om hur mitt empiriska data från 

intervjuerna visar lärares och skolbibliotekaries samarbete gällande MIK-pedagogik och 

hur det manifesteras genom Montiel-Overalls fyra samarbetsmodeller: Modell A: 

Coordination, Modell B: Cooperation/Partnership, Modell C: Integrated instruction och 

Modell D: Integrated curriculum. Andra delen kommer att bestå av ett sammandrag av 

vilka begränsande eller möjliggörande faktorer för samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarier gällande MIK som har kommit fram genom data. Löpande genom 

kapitlet kommer även den tidigare forskningen kopplas till resultatet. Namnen på 

respondenterna och skolorna är fingerade.  

 

4.1 Modell A: Coordination 

Den här modellen representerar den vanligaste och lägsta nivån av samarbete där man för 

samman grupper, organisationer eller individer för ett utbyte av information. Det 

innefattar synkroniserandet av olika aktiviteter och händelser. Lärare och bibliotekarier 

hjälper varandra med viss planering av undervisning inom MIK för att effektivisera sitt 

eget arbete. Koordinationsmodellen kan skapa ett effektivt flöde av aktiviteter för en större 

skara elever.  

 

Anna är skolbibliotekarie jobbar ensam på tre olika skolbibliotek samtidigt, hon fördelar 

sin tid mellan dessa. Hon har ungefär 15 års erfarenhet av skolbiblioteksarbete. Samtliga 

bibliotek i hennes område är integrerade folk- och skolbibliotek. Det är inom ett och 

samma skolområde, geografiskt är det relativt nära.   

 

Ehm. Ja. Det ser ju lite olika ut på de olika skolorna. På Tallskolan finns det ett skolbibliotek. Det är en 

F-9-skola och så är det särskola, grundsärskola. Där är jag två dagar i veckan. Då har jag biblioteket 

öppet. Men inte hela tiden, jag lämnar ju biblioteket ibland också. Då blir det mycket att alla vill passa på 

att komma och låna böcker, lämna tillbaka böcker och ställa massa frågor. Jag lånar även ut läromedel 

för mellanstadiet och högstadiet. Så att då är det inte jättemycket tid. Sen är jag på Granskolan, det är en 

F-9-skola som är lite fördelad på två skolor. Norra och södra. Det är många elever i varje klass. 

 

Man märker direkt att Anna arbetar med en väldigt stor målgrupp helt själv. Hon säger att 

hon arbetar efter sitt skolbiblioteks plan där MIK finns med, denna plan gäller för hela 

skolområdet. Anna säger att hon samarbetar med vissa lärare, men att det ser väldigt olika 

ut beroende på skola, trots att det är samma allmängiltiga biblioteksplan.  
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Det ser ganska olika ut. Det är ganska lärarbundet. Tyvärr är det så att jag samarbetar olika mycket med 

vissa lärare. Det är inte alltid inskrivet att jag alltid går in i alla klasser och gör det här, det står i 

skolbiblioteksplanen men varierar ändå. Det är väldigt olika beroende på hur mycket lärarna gör och hur 

mycket de gör själva. Det kan vara lärare som kommer och säger skulle du kunna komma och prata eller 

hålla lektioner/föreläsningar med eleverna? Det är främst källkritik de vill ha hjälp med. Sen är det 

många som gör mycket själva 

 

Jag tolkar detta som att hon samarbetar med lärare och ser sig själv i en någotsånär 

pedagogisk roll.  Det ter sig som att hon fungerar som en slags extern resurs i lärarnas 

MIK-arbete. Detta ser jag som väldigt nära relaterat till Modell A: Coordination. Anna 

jobbar inte tätt med lärarna, men är med vid behov. Hon är med när läraren själv inte har 

tid och kunskaper att lära ut MIK. Enligt Montiel-Overall (2005) inordnas detta under 

Modell A: läraren och skolbibliotekarien arbetar tillsammans för att planera aktiviteter 

som läraren ensam inte skulle kunna utföra på grund av att läraren har bristande MIK-

kunskaper och behöver därför extern hjälp av Anna. En djupare kontakt för att genomföra 

det här arbetet behövs inte, och regelbundenhet förekommer inte. Enligt Montiel-Overall 

kan den här samarbetsformen påverka elevers måluppfyllelse positivt. Anna har heller inte 

någon rektor som hjälper henne, vilket förekommer i andra modeller men inte i modell A. 

Hon har istället en områdeschef som är hennes överordnade.  

 

Anna menar att vissa lärare är engagerade, men engagemanget varierar kraftigt från lärare 

till lärare.  

 

Nej, men det är väldigt olika. Vissa lärare är absolut engagerade, jag tror även att det handlar om att de 

inte alltid… i vissa fall kan det vara så att de vill göra det själv andra kanske inte tänker på det. Det är 

inte att de inte vill. Jag har svårt att hålla kontakt eftersom det är väldigt många lärare eftersom det är tre 

skolor… många stadier. Jag jobbar inte bara mot exempelvis högstadiet eller mellanstadiet. Det är 

väldigt mycket. Det är väldigt svårt att kunna ha… jag kan ju som inte gå in i en klass varje vecka eller 

varje dag under en period. Ofta är det enstaka nedslag som att jag kommer och har en lektion om 

källkritik, sen kommer jag några veckor senare och håller en lektion om upphovsrätt eller så… i samma 

klass. Men det är sällan man kan komma flera lektioner i rad. På det sättet skulle man kunna jobba mera- 

samarbeta mer och vara ännu mer av en pedagogisk… eller att skolbiblioteket skulle kunna ha en mer 

pedagogisk roll. Nu blir det lite av de här nedslagen… att man ska bocka av saker i planen och så. Det 

har mycket med tid att göra. 

 

Här kan man se en låg nivå av samarbete där Anna endast kommer in och används 

pedagogiskt av lärarna vid enstaka aktiviteter som att hålla en lektion om källkritik, för att 

sedan komma in några veckor senare och prata om upphovsrätt i samma klass. Precis som 

Kühne (1993) skriver så förväntas skolbibliotekarien att anta en pedagogisk roll. Eftersom 

Anna rör sig i så många klasser finns det därför inte möjlighet att skapa ett djupare 

samarbete med lärarna än såhär. Detta ter sig fungera som beskrivet i modell A, ett 

effektivt flöde av aktiviteter för en större skara elever än om läraren hade arbetat på egen 
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hand, på så sätt har arbetet effektiviserats för båda parter, trots att någon djupare form av 

samarbete eller samplanering inte skett. Anna säger att det inte finns någon beskrivning 

om hur hon ska samarbeta med lärarna gällande MIK. Hon har varit med och planerat 

vissa små moment med lärarna, men det har skett ganska informellt. 

Hon menar att hon och lärarna har pratat ihop sig, men inte direkt skrivit ner något 

konkret om hur de ska skapa exempelvis en samarbetspraxis. Anna tycker att det blir som 

ett nytt projekt varje gång hon ska samarbeta med lärarna eftersom det inte finns några 

nedskrivna direktiv.  

 

Men jag går på lärarmöten när jag får möjlighet till det. Det är egentligen det bästa för då hinner man… 

men på lärarmötena är det jätteofta stressigt de har många saker som ska avhandlas. Jag kanske få en 

kvart på mig att prata och eventuellt boka in något. Exempelvis frågar lärarna om jag kan komma här och 

då skriver man in det. Det är sällan man liksom hinner sitta ner en längre stund och planera. Och hade 

jag gjort det hade det främst varit läsfrämjande aktiviteter. 

 

Precis som i modell A är hon endast med på lärarmöten när tillfället ges, och då får hon 

väldigt lite utrymme, på grund av detta prioriteras läsfrämjande aktiviteter istället för 

MIK. Detta kan tolkas som att det i sin tur leder till att elevernas måluppfyllelse inom 

MIK blir lidande. Aktiviteterna som Anna planerat hinner heller inte ofta fram till målen 

på grund av tidsbrist och även bristande engagemang från lärarnas sida. Anna konstaterar 

att det nästan bara är SO- och svensklärare som är intresserade av att använda henne som 

MIK-resurs. Hon menar att dessa lärare har mest erfarenhet att jobba med skolbiblioteket 

och på så vis blir det även enklare för henne att anta en pedagogisk roll. Detta tas även upp 

av Kühne (1993) och Folkesson (2007) i kontexten av att lärares attityder till 

skolbiblioteket påverkar samarbetet och att dessa attityder kan påverka elevernas relation 

till det. I det här fallet blir det enklare för Anna att samarbeta och utföra sitt arbete om 

lärarna har en god attityd till skolbiblioteket. Hela pedagogiska arbetslaget har ett möte 

varje vecka, men hon är aldrig inbjuden utan måste ta eget initiativ för att bli inkluderad.  

 

Jag tycker att det är jättebra att vi kan gå in för att vi inte har haft någonting alls tidigare om just 

källkritik eller informationssökning. Det känns jättebra. Informationssökning märker man verkligen 

behövs mer, vi har pratat om Google exempelvis. Om man får in det mer i lägre åldrar så kan det ge bra 

resultat. På högstadiet har man gärna mer om sociala medier eftersom lärarna vill det bland annat. Så 

informationssökning har jag också, främst på låg- och mellanstadiet. Det finns många bitar. Sen är jag 

ganska mycket med eleverna i biblioteket när de lånar böcker så jag har inte möjlighet att ha en tjänst 

som endast går ut på MIK. 

 

Anna tycker att det har blivit bättre på senare år trots att samarbetet kring MIK inte 

fungerar särskilt bra med lärarna. De MIK-aktiviteter som inordnas under den här 

samarbetsmodellen tycks mest bestå av punktinsatser med föreläsningar om 
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informationssökning, källkritik, upphovsrätt, samt sociala medier i de högre årskurserna. 

Detta stärker Todd och Kulhthaus (2005) uppfattning om att skolbiblioteket är betydande 

för elevernas kunskapsutveckling. Aktiviteter som inte behöver en djupare nivå av 

samarbete med läraren och inkluderar inte mer än två parter, skolbibliotekarien och 

läraren. Dessutom är det ofta skolbibliotekarien som står för merparten av arbetet. Detta 

överensstämmer med Montiel-Overalls uppfattning om att det oftast ändå är en individ 

som administrerar det mesta inom modell A. 

 

Robert arbetar med lärarna kring MIK i en liknande situation som Anna. Han är 

skolbibliotekarie och arbetar med många förskoleklasser under tre skolbibliotek inom ett 

närliggande geografiskt område. Robert har cirka 8 års erfarenhet av skolbiblioteksarbete. 

Han arbetar ensam och biblioteken innefattar totalt 1100 elever och 45 klasser.  

 

Delvis finns det nedskrivna mål för MIK-arbetet. IT-pedagogen på området håller på att arbeta med 

det… från förskoleklass till trean. I den här finns aktiviteter som källkritik, informationssökning, 

programmering… allt möjligt. I skolbiblioteksplanen finns det inte detaljerat nedskrivet, utan vi… 

exempelvis att vi ska lära eleverna källkritik i trean, att vi ska ha upphovsrätt i åttan och nätetikett i nian. 

Men ingenting om hur det skall göras. Det står att det ska göras. 

 

Här kan man åter igen se att planen innefattar MIK, men det står ingenting konkret om hur 

samarbetet skall gå till. Men han samarbetar med IT-pedagogen för att ta fram aktiviteter 

och planer. Men han påpekar att det fortfarande inte finns någon definition om vem som 

skall göra vad, bara att MIK-aktiviteter skall genomföras. Återigen antas 

skolbibliotekarien anta en pedagogisk roll, som Kühne (1993) påpekar. De gånger Robert 

samarbetar med IT-pedagogen sköter Robert det otekniska, medan IT-pedagogen sköter 

det tekniska. Detta återkopplas till Todd och Kuhlthaus (2005) uppfattning om 

skolbibliotekets betydande för elevernas kunskapsutveckling. Detta kopplas till modell A i 

och med att IT-pedagogen använder Robert vid behov eftersom denne eventuellt har 

bristande kunskaper gällande informationssökning eller dylikt. Enligt Robert så sker inget 

djupare samarbete trots att det finns en plan om det pedagogiska MIK-arbetet. 

Skolbiblioteksplanen för den här skolan säger följande under rubriken ”Medie- och 

informationskunnighet - MIK”: 

 
Kursplanerna för grundskolan framhåller inom flertalet ämnen vikten av att eleverna lär sig att söka och 

värdera information från olika källor. Med mediekunnighet avses att eleverna förstår mediernas 

funktioner, kan värdera dess innehåll och på ett genomtänkt sätt kan använda dem. 

Informationskunnighet avser förmågan att söka, hitta, kritiskt värdera och kreativt använda information. 

Skolbiblioteket tillhandahåller lektioner och information om MIK till både elever och pedagoger.  
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Dessutom står det under rubriken ”Övergripande mål för skolbiblioteksverksamheten” att:  

 

Biblioteken ska vara en aktiv del i elevens lärandeprocess och ha en central roll för att möta varje elevs 

individuella behov. Elever ska utveckla sin förmåga att söka, sortera och kritiskt granska information och 

genom detta öka sin kunskapsinhämtning. 

  

Detta ger skolbibliotekarien, Robert i det här fallet, ett klart pedagogiskt uppdrag, men det 

finns fortfarande inga klara definitioner om exakt hur skolbiblioteket skall användas av 

lärarna än att man kan boka en skolbibliotekarie för lektioner. Trots att det verkar finnas 

en större vilja för MIK-undervisning på det här skolbiblioteket än Annas bibliotek tycker 

jag inte att man når längre i samarbetet än modell A. Skolbibliotekarien planerar det mesta 

på egen hand och IT-pedagogen försöker ibland hjälpa till med att skriva planer, men detta 

sker inte regelbundet eller särskilt konkret. Precis som Montiel-Overall skriver inom 

ramen av modell A så går personalen samman och planerar aktiviteter för eleverna för att 

kunna täcka in ett stort antal elever, vid behov. Dessutom sker en effektivisering av arbete 

då, som Robert beskriver, IT-pedagogen ska stå för det tekniska medan Robert står för det 

otekniska. På så sätt sker en komplettering av varandra i samarbetet för måluppfyllelsen 

inom MIK. På det här sättet sker ett oregelbundet samarbete som inte når till en djupare 

nivå.  

 

4.2 Modell B: Cooperation/Partnership 

 I modell B arbetar lärare och skolbibliotekarier tillsammans, men båda måste inte vara 

involverade i planeringsprocessen för MIK-aktiviteter som skall genomföras, trots att man 

har ett gemensamt mål. I den här modellen arbetar ofta individerna på var sitt håll och är 

väldigt kompetenta och engagerade, vilket är en skillnad mot modell A. Här förväntas 

både lärare och skolbibliotekarie ha befintliga kunskaper inom MIK. Vilket skapar ett 

annorlunda samarbete eftersom att lärare och skolbibliotekarie inte hela måste komplettera 

varandra, trots att man fortfarande samarbetar.  

 

Trots att majoriteten av Annas samarbete med lärare kan beskrivas med modell A, kan 

man även se att hennes olika samarbeten inte är statiska. Jag tolkar följande citat som 

närmare modell B än A eftersom hon arbetar närmare med lärarna gällande MIK än i de 

andra situationerna hon beskrivit.  

 

Nä, men planera… det är mer som att man suttit… de säger mer vad de skulle vilja att jag tog upp för 

någonting med eleverna… typ det här och det här har hänt i klassen, skulle du kunna prata lite om 

nätetik? Det är kopplat till det här [lärarnas ämne]. Så då har man gjort det. Men det har blivit ganska 
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mycket de här nedslagen med källkritik. Nu i höst har vi haft källkritik med treorna, men det var ett 

samarbete med fritids. Men då har jag suttit med fritidspedagogerna och planerat. Det började med att 

jag gick in och hade en lektion i källkritik där jag pratade om källkritik. Då fick de bamsetidningar som 

handlar om källkritik. Och så sen så pratade jag med pedagogerna och gav förslag på hur de kan jobba 

vidare själva. Sen har de gjort det och vi har haft lite kontakt. Som såhär att de berättar hur det har gått 

och sådär… vi bestämde att jag senare ska ha uppföljning och ha en lektion till med klassen. Och då 

kommer vi prata om hur vi ska lägga upp det då. Så de har jobbat på själva under hösten. Samarbetet då 

var att jag gav förslag på hur jag tänker att de kan jobba sen tyckte pedagogerna att det lät bra. 

 

Här kan man se att samarbetet har antagit en annan karaktär eftersom Anna arbetat för 

elevernas måluppfyllelse inom MIK då hon nödvändigtvis inte arbetat tillsammans med 

lärarna, men ändå kring samma mål. Anna har enligt modell A initierat samarbetet med att 

gå in och göra punktinsatser som senare utvecklats till modell B allt eftersom tilliten 

mellan lärarna och Anna har ökat. När lärarna kan lita på skolbibliotekarien och vice versa 

så fungerade det bra att sätta upp gemensamma mål, samt att Anna har lärt lärarna att 

arbeta på egen hand med MIK. Limberg (2013) skriver att forskningen om 

användarundersvisning i skolbiblioteken visar att för att stödja eleverna i att utveckla 

MIK, behöver skolbibliotekarie och lärare tillsammans djupa kunskaper om lärande, 

samspel och elevers förutsättningar och behov, liksom kunskaper om 

informationssökning, informationsanvändning och värdering av information. På så vis har 

ett slags partnerskap uppstått just i den här situationen. Då fungerade modell A som ett 

insteg till ett djupare samarbete.  

 

Eva är en skol- och barnbibliotekarie med närmare 30 års erfarenhet av skolbibliotek och 

arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek. Hon hanterar flera förskolor och har därför 

väldigt många elever i sitt område. På hennes bibliotek finns det andra bibliotekarier, men 

det är endast hon som har ett särskilt uppdrag med skolbiblioteksverksamheten. På Evas 

bibliotek finns en skolbiblioteksplan som är framtagen med utgångspunkt i Läroplanen för 

grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet och Riktlinjer för 

skolbiblioteksverksamheten i Umeå Kommun. Följande är taget ur Skolbiblioteksplanen 

för Björkskolan – förskoleklass till årkurs 9. 

 

Vi vill att eleverna efter genomgången grundskola skall vara media- och informationskunniga […]. Det 

skall vara en resurs för elevernas lärande och stödja pedagogerna i deras arbete med elevernas 

kunskapsutveckling. Skolbiblioteket och pedagogerna skall samarbeta för att skolbiblioteksplanens mål 

skall uppnås. Ytterst ansvarig för samverkan mellan skolbibliotek och skola är rektor. 

Skolbiblioteksplanen skall revideras tillsammans med pedagogerna årligen. 

 

På Evas skola finns det nedskrivet att skolbiblioteket och pedagogerna skall samarbeta för 

att skolbiblioteksplanens mål skall uppnås. Dessutom sker regelbunden revidering 
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tillsammans med lärarna i början av terminerna. I planen står det konkret vilka aktiviteter 

man ska arbeta med i skolbiblioteket och vad lärarna ska inkorporera gällande MIK i 

undervisningen. På så vis arbetar Eva och lärarna på var sitt håll, men mot samma mål: 

elevernas MIK-måluppfyllelse. Aktiviteterna består av informationssökning, nätsäkerhet, 

källkritik, databasträning, sociala medier, upphovsrätt, creative commons och så vidare. 

Komplexiteten av aktiviteterna ökar linjärt med högre årskurser. Detta skapar ett 

partnerskap nära hur Montiel-Overall beskriver modell B. Det är uppenbart att Eva är 

väldigt engagerad för skolbiblioteket och MIK, i kombination med hennes långa 

erfarenhet vet hon vad som är gångbart. Många lärare litar på hennes kunskaper och 

pedagogiska förmåga vilket tillåter ett samarbete enligt modell B. Loertscher (2000) 

menar att denna modell ofta reflekterar skolbibliotekariens engagemang och villighet att 

hjälpa till för den gemensamma slutprodukten, vilket i den här kontexten är MIK-

aktiviteter som är i enlighet med läroplanen.  

 

En uppfattning som jag har är att de ungdomarna som finns idag är infödda i det här så de tycker att de 

kan allt redan och då märker jag ibland att de blir uttråkade för att de redan kan något, men man märker 

att de också blir förvånade när de upptäcker att de faktiskt inte kan allt. Jag tycker att det har blivit en 

väldigt stor skillnad på de här lektionerna, bara på de sista tio åren. För att de här ungdomarna som går 

nu är födda in i det här. Det är en sorts vi kan-attityd, och de kan också väldigt mycket, ibland mer än 

mig om vissa saker gällande det tekniska. Men kanske inte gällande rättigheter på internet. Det upplyser 

jag om, och då blir det en aha-upplevelse. Då fyller man ändå en funktion. Min uppfattning är att det har 

ändrats över tid, de kan mycket men kanske tror att de kan mer än vad de egentligen gör. Det är klart att 

eleverna idag är mer kompetenta idag än för exempelvis 10 år sedan. 

 

Här ser man klart och tydligt att Eva har en pedagogisk roll i relation till måluppfyllelsen 

inom MIK. Hon arbetar aktivt med lektioner, ofta oavhängig lärarna. Evas upplevelse är 

att hennes insatser kring MIK är att eleverna kan mycket, men att man inte ska anta att de 

kan allting bara för att de är infödda i teknologin. På det här viset fyller skolbiblioteket i 

hålen där lärarna missar, exempelvis när det gäller upphovsrätt och dylikt. För att detta 

skall fungera måste lärarna vara införstådda i skolbibliotekets potential och lita på 

personalens, i det här fallet Evas, kompetens. Hon säger att hon har fått fria händer för att 

lärarna har varit nöjda och därför har hon även fått uppdrag att hålla föreläsningar för 

endast lärarna.  

 

Maria har jobbat på samma skolområde i 10 år. Det är fyra olika skolor. Tre av dem är 

förskola till årskurs 6-skola som har var sitt litet bibliotek som bara hon sköter om. Den 

fjärde skolan är en högstadieskola som har ett integrerat folk- och skolbibliotek. Där finns 

det fler bibliotekarier som jobbar, men det är bara hon som är anställd av skolan. Det har 
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framarbetats en skolbiblioteksplan som bygger på Läroplan för grundskolan samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 (LGR11) och samma kommunala riktlinjer 

som på Evas bibliotek. Maria påpekar att planen är närmare 9 år gammal, men att MIK är 

ungefär halva planen. Däremot har Marias skolor IT-planer och IT-strategier, vilket saknas 

på alla andra respondenternas skolor. Hon menar att det är både bra och dåligt eftersom 

det skapar en utmaning i att kombinera skolbiblioteksplanen och skolornas IT-plan. Maria 

tycker att skolbibliotekets roll bör skrivas in i IT-planen istället för att ha en egen 

skolbiblioteksplan gällande MIK. 

Det är väldigt olika hur långt skolorna har kommit. Det är en skola som jag jobbar på som har en IT-pe-

dagog, som har kommit långt och är ansvarig för att utveckla IT-planen. Hon har jobbat väldigt mycket 

med det. Jag har jobbat väldigt nära med henne. Där har jag kunnat… det har blivit sådär som jag tyckt 

att det ska vara i så många år. Det blir så mycket mer genomtänkt, strukturerat och vettigt att min roll 

ingår i skolans plan eftersom det ändå ska vara en del av skolans arbete. Min erfarenhet av att ha en egen 

plan är att man måste jobba hårt för att folk ska komma ihåg den överhuvudtaget. Det finns ju mål för 

IT-arbetet på alla skolor, men det är väldigt olika hur det ser ut.  

Här ser man att Maria har jobbat enligt modell B. En av skolorna hon jobbar på har en IT-

pedagog som jobbar på sitt håll, men ändå i enlighet med samma mål som Maria. Här 

skapas ett samarbete där båda deras arbetsroller är inskrivna i skolplanen och 

skolbibliotekarien antar parallellt med IT-pedagogen en pedagogisk roll i MIK-arbetet.  

Exempelvis har hon varit med och hjälpt elever med temaarbeten kring idrottsskador. Då 

jobbar eleverna med grupparbeten och hon kan vara med och ta in källkritik och hur man 

ska tänka kring pålitliga källor, samt hur man söker information om specifika teman som 

idrottsskador i det här fallet. Denna typ av arbete har klart och tydligt en större kontinuitet 

gällande MIK än punktinsatserna i modell A. 

 

Min roll enligt alla teorier att vara så involverad som möjligt i skolans MIK-arbete och inte minst 

gällande källkritik och informationssökning. Men det är lite av ett pusslande eftersom i verkligheten har 

skolbibliotekarierna sjukt många elever… åtminstone här i norr. Jag har kanske 1000 elever, ungefär. Jag 

har fyra skolor. Så att vara så involverad som teorierna säger för att skapa ett bra resultat är nästan 

omöjligt för att vi är för få skolbibliotekarier. Det blir ett magiskt tänkande. Det ser inte ut som man 

önskar. DIK och Svensk biblioteksförening som gick ut och sa att en skolbibliotekarie i grundskolan bör 

ha cirka 300 elever per tjänst, då skulle man kunna vara mycket mer involverad i projekt då klasserna ska 

jobba självständigt och istället vara med och hjälpa till. Nu blir det mer punktinsatser, att man håller pass 

i källkritik och informationssökning. Det blir otillfredsställande eftersom man inte hinner följa upp. 

 

Trots att hon under vissa förhållanden når upp till samarbetet i modell B, tycks ändå 

majoriteten av samarbetena närmare modell A. En enorm problematik som har uppdagats 

både hos Maria och Robert är att de har över 1000 elever var i sitt område medan Maria 

säger att det endast ska vara cirka 300 elever per skolbibliotekstjänst. Därför menar hon att 

det inte är realistiskt att kunna vara så involverad i skolans MIK-arbete som hon kanske 
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skulle vilja. Därför reduceras hennes involvering ofta till punktinsatser istället för att 

kontinuerligt arbeta med MIK-insatser, som hon kunde göra enligt modell B med IT-

pedagogen. Maria ser sig ändå som en viktig pedagogisk resurs eftersom hon varit ute i de 

flesta klasserna. Lärarna som jobbat på skolorna i ett par år känner igen henne, men det är 

ett kontinuerligt problem att arbeta in sig jämsides med pedagogerna. Hon menar att det är 

ett fortgående problem eftersom rektorer och lärare byts ut väldigt ofta. Maria får jobba 

hårt för att folk ska känna till henne och hennes kompetenser. 

 

Jag kommer ihåg i början att det var en skola som skrev i sin IT-plan att skolbibliotekarien har ansvar för 

elevernas källkritiska förmåga. Det är bara löjligt. Läser man läroplanen står det i nästan varenda kurs att 

källkritik ingår. Det ingår i alla ämnen över hela läroplanen. Det ska genomsyra undervisningen, då kan 

jag komma och hjälpa till och ha pass som kanske förstärker eller att man kommer in med en annan 

vinkel. Det finns ju beskrivningar hur vi ska arbeta med lärarna, men vi har fått beskriva det själva. 

Därför ser det olika ut på alla skolor. Det finns ingen läroplan för skolbibliotekarier. Det finns ingen 

riktig överbyggnad i kommunen heller, vi har ingen gemensam chef för skolbibliotekarier som säger hur 

vi ska jobba. Vi får skapa det själva. Det blir väldigt många lokala dokument. 

 

Maria menar att det är svårt att nå till de djupare samarbetena eftersom det inte riktigt 

finns någon läroplan för skolbibliotekarier och ingen kommunal samordning gällande 

skolbiblioteken, samt att lärarna borde ta större ansvar för MIK-insatser. Hennes 

arbetssituation ter sig kaotiskt på grund av att skolbibliotekarierna måste på sätt och vis 

kämpa i motvind på grund av bristen på organisation gällande MIK. Maria tycker inte att 

det behövs fler planer, snarare en sammantagen plan som ger en mer likvärdig utbildning 

för eleverna och att skolbibliotekets MIK-pedagogiska roll ska vara inskriven tätare med 

pedagogerna. Precis som de andra respondenterna är hennes samarbete bäst med 

svensklärare och SO-lärare. Hon menar att de är bäst på att jobba med källkritik och MIK 

överhuvudtaget och att ett begynnande partnerskap börjar växa fram över åren. Marias 

vision över vad som skapar framgång gällande MIK-undervisningen är att ha en IT-

pedagog och en skolbibliotekarie som arbetar parallellt och hjälper lärarna. 

 

4.3 Modell C: Integrated instruction och Modell D: Integrated Curriculum 

Jag valde att slå samman dessa modeller under samma rubrik eftersom mitt datamaterial 

inte gav någon större distinktion mellan hur dessa ser ut i det praktiska arbetet. 

Modellerna C och D har även ett väldigt snarlikt utförande. Enligt modell C arbetar lärare 

och skolbibliotekarier tätt tillsammans. De planerar, skissar på och utvärderar sitt MIK-

arbete gemensamt, till skillnad från modell B där parterna jobbar själva i stor mån. Här 

blir de två parterna kollegor i den mån att de tillsammans skapar en lärandeupplevelse 

tillsammans. Både lärare och skolbibliotekarie bidrar med sin expertis för att integrera 
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båda parterna i MIK-undervisningen. Poängen med den här modellen är att ett sådant 

samarbete kan i praktiken fungera bättre än modell B för att det inte kräver att båda 

parterna har extensiva kunskaper och erfarenheter. Exempelvis om man ofta byter lärare i 

pedagoggrupperna, som i Marias situation. Då kan man anta att det går snabbare för 

läraren att förstå MIK-arbete om en erfaren skolbibliotekarie kan integreras i 

undervisningen och vice versa. Modell D inkorporerar allt som modell C gör. 

Nyckelskillnaden är att rektorn måste vara aktivt engagerad i skolbiblioteket och vilka 

positiva effekter ett framgångsrikt samarbete mellan lärare och skolbiblioteket kan leda 

till. Montiel-Overall (2005) menar att detta är närmast det utopiska samarbetet, men 

väldigt sällsynt. Det kan behövas många år av utveckling för att uppnå detta. Därför 

bygger man gärna upp samarbetet genom de andra modellerna först.  

Fredrik är verksamhetsledare och skolbibliotekarie på en gymnasieskola med 2500 elever 

som har en stor och varierande målgrupp. Han har jobbat inom skolbiblioteksvärlden i 30 

år. På det här skolbiblioteket jobbar fem andra skolbibliotekarier, vilket är helt annorlunda 

jämfört mot de andra respondenterna som jobbar mest på egen hand. Dessutom är rektorn 

ansvarig för skolbiblioteket. 

 

Rektorn är numera pedagogiskt ansvarig för skolbiblioteket. Det är inte så många år sedan det kom till 

nya läroplanen. Under ett och ett halvt år har vi haft en ny rektor som är otroligt intresserad av 

skolbibliotek. Tillsammans med henne så har vi jobbat i arbetsgrupper, tillsammans med lärare för att 

åstadkomma en slags plan för hur vi ska arbeta utåt i skolan. I den är det mycket MIK om man säger så. 

Huvuddelen är MIK, men man pratar även om läsinsatser. 

 
 

Fredrik beskriver sin arbetssituation som väldigt positiv eftersom rektorn är djupt 

involverad i skolbiblioteket. Vilket är en vital del för att kunna inordnas i modell D. I 

kontrast till Anna i modell A så är huvuddelen MIK och läsinsatser tar istället en lägre 

position. Han blir inkluderad i arbetsgrupperna med lärare och kan på så vis arbeta fram 

planer över hur han ska arbeta tillsammans med lärarna. Han säger att skolbibliotekarierna 

alltid är involverade i de pedagogiska sammanhangen när personalträffar tar plats, de är 

med i den pedagogiska arbetsgruppen. Här ser man direkt en kontakt mellan alla tre parter, 

skolbibliotekarie, pedagogisk personal och rektor, precis som Montiel-Overall (2005) 

beskriver den djupaste nivån av samarbete.  

 

Vi har ju ingen pedagogisk utbildning idag, som i USA exempelvis där man har dubbel utbildning. Vi 

saknar det otroligt mycket, att vi inte har en pedagogisk utbildning. Men vi ses inte som servicepersonal 

som på en del bibliotek, där man inordnas tillsammans med vaktmästare och liknande. Det gör vi inte. Vi 

är med lärarna och ses som en pedagogisk resurs trots att vi inte har en formell utbildning i det. Vi är 

som pedagogisk personal gällande informationssökning och liknande MIK-undervisning. 
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Fredrik påpekar att skolbibliotekarierna har en avsaknad av formell pedagogisk 

utbildning. Han menar att alla skolbibliotekarier på den här skolan arbetar mycket med 

MIK eftersom det står i läroplanen. Fredrik säger att deras arbetsmetoder är starkt 

influerade av Carol Kuhlthaus informationssökningsprocess. De arbetar med att gå in på 

lektioner och prata med eleverna gällande sökteknik, källkritik, upphovsrätt och så vidare. 

Detta har även tagit plats inom ramarna för de andra modellerna. Det som inte förekommit 

i de andra modellerna är ett kontinuerligt arbete med liknande MIK-projekt som följande 

som inom följande citat.  

 

Ung Idag är ett samarbete mellan en skolbibliotekarie och en svensklärare. De lägger upp det här 

projektet tillsammans. Ung Idag står för ett tema bland ungdomslitteratur. Då presenterar 

skolbibliotekarien de här böckerna och sen är det meningen att eleverna ska läsa dem, sen presenterar 

skolbibliotekarien ett par databaser som de ska lära sig att söka artiklar inom samtidigt. Vi lär dem att 

söka lite mer professionellt.  De väljer själva ut ett tema från böckerna, exempelvis HBTQ, och sen ska 

de hitta artiklar på det här temat. Då ska eleverna analysera böckerna i förhållande till vilket tema de valt. 

Då är skolbibliotekarierna med och hjälper med sökningarna och ser till att de hittar relevanta artiklar 

som går att jobba med. Då går vi in och ut i det projektet. Vi har varit till cirka 10–15 klasser under 

hösten och jobbat med det här. 

 

Här ser man exempel som ytterligare stärker Fredriks arbete inom ramarna för modell D. 

Projektet Ung Idag förankrar MIK till en uppgift eller intresse, vilket är viktigt för att göra 

projektet angeläget och engagerande för eleverna (Limberg, 2003). Skolbibliotekarierna 

arbetar sida vid sida av lärarna och med rektorn som överordnad administratör. Detta 

överensstämmer med Loertschers (2000) idé om att skolbiblioteken skiljer sig åt när det 

kommer till hur välutvecklade de är, vilket i sin tur påverkar deras betydelse i 

undervisningen. Fredriks skolbibliotek är bevisligen välutvecklat och därför kan de 

påverka undervisningen inom MIK. Det är intressant hur man lyckas inkorporera både 

MIK och läsfrämjande i samma projekt utan större problem. Detta tyder på att 

skolbibliotekarierna är väldigt kompetenta och lyckas kombinera aktiviteter för elevers 

måluppfyllelse. UNESCO (2011) menar att lärare kommer att lättare ta till sig MIK-

metoder om det kopplas till pedagogiska strategier som hjälper dem att förbättra sin 

undervisning i traditionella skolämnen. Detta påminner om Haider och Sundins (2016) 

inlägg om att den svenska skolan utgör ett stort laboratorium där det går att hitta goda 

exempel inom skolbiblioteken på undervisning som stödjer elevers MIK. Fredrik menar 

att detta även utbildar lärarna eftersom användningen av digitala resurser är ett 

obligatoriskt inslag och ett växande fält. Även här kommer det fram att det bästa 

samarbetet är med svensklärarna.  
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Det bästa samarbetet är med svensklärarna och det vi önskar är att vi inte hade ett bättre samarbete med 

samhällskunskapslärarna. De svåraste att jobba är med naturvetenskapsprogrammet. Det är lärare som 

tycker sig vilja jobba minst med skolbiblioteket, vilket är konstigt för att de skulle behöva jättemycket. 

Man försöker jobba mycket mer vetenskapligt nuförtiden och skulle hellre vilja luta sig mot UB, att 

använda deras resurser. 

 

Trots lyckade samarbeten så finns det fortfarande ett motstånd bland vissa pedagoger, 

vilket även har uttryckts bland de andra respondenterna. Detta kan tyckas märkligt 

eftersom naturvetenskapliga ämnen ofta innehåller höga krav på fakta och relevanta 

källor. Henning-Ingemarsson (2010) menar att traditionella föreställningar om 

professionerna och osäkerhet i rollfördelningen kan ha en hindrande effekt i användandet 

av skolbiblioteket. Eftersom de naturvetenskapliga lärarna hellre skulle vilja använda sig 

av UB:s resurser kan man anta att de har väldigt liten tillit för skolbiblioteket. Detta bidrar 

till Limbergs (2003) kommentar om att skolbibliotekets roll berörs av enskilda lärare och 

deras sätt att undervisa, vilket är beroende av lärarnas egen syn på lärande, kunskap och 

pedagogiska metoder. Fredrik uttrycker även att skolbibliotekarierna är medvetna om att 

eleverna inte har befintliga kunskaper när det kommer till att använda det material och 

databaser som finns på skolbiblioteket. 

 

Vi vet att eleverna är rätt så dåliga på att använda det material och databaser som vi har. Vi kommer ut i 

årskurs tre och de kan fortfarande inte söka i vår katalog. Det är trist. Eleverna tycker att det räcker med 

att googla, vilket inte stämmer. Förutom det obligatoriska är det lärarna som initierar samarbetet. I det 

obligatoriska säger vi till de som är mentorer att vi kommer på de här olika datumen. Vi har fått till att 

det har blivit obligatoriskt. Det var bara några år sedan som det snarare byggde på frivilliga insatser. Det 

är våra rektorer som har hjälpt till med att arbeta fram dessa obligatoriska moment. Rektorn är den 

viktigaste parten i detta för att han kan peka med hela handen och säga till. Annars stångas man hela 

tiden. Man skulle absolut nå längre om man samarbetar med oss. 

 

Fredrik betonar att ännu bättre resultat kan nås om alla pedagoger skulle vara villiga att 

samarbeta med skolbiblioteket. Limberg (2003) understryker att samspelet mellan skolans 

aktörer ofta kan resultera i ett bidrag till elevers lärande. Därför är det absolut vitalt att 

rektorn är med och gör skolbiblioteket och dess resurser obligatoriskt för både eleverna 

och lärarna. Det här förstärker ytterligare Fredriks inordning under modell D, med tanke 

på rektorns enorma betydelse. Dessutom vill han påpeka att lärarna alltid får sista ordet 

eftersom det är in i deras klasser man ska. Skär sig samarbetet eller om man gör ett dåligt 

arbete blir man snabbt utesluten och blir inte tillfrågad igen. Därför menar han att det blir 

större press när det kommer lärare man inte jobbat med tidigare. Då måste man göra ett 

väldigt bra jobb för att få fortsätta med samarbetet. Han menar att de oftast får bra 

feedback eftersom skolbiblioteket deltar mycket i elevers projektarbeten i tredje årskurs på 

gymnasiet.  
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Boka en bibliotekarie brukar vara ett starkt stöd för elevers projektarbeten. Då får eleverna enskilt träffa 

oss och då hjälper vi med att hitta litteratur och sökningar. Där tror jag att vi gör en stor skillnad… att få 

igenom eleverna att klara sina gymnasiearbeten. Vi brukar ha ungefär 50 elever per år som kommer in 

och vill ha hjälp med informationssökning. Det kommer lärare med elever som inte har kommit igång 

och ber oss att hjälpa till. 

 

Här blir det uppenbart att skolbiblioteket på den här skolan har en aktivt pedagogisk roll 

och har en positiv effekt på elevers måluppfyllelse, vilket bekräftar Kühnes (1993) 

uppfattning om att skolbibliotekarien ska agera pedagog. Det som skiljer Fredriks 

arbetssituation åt från de andra respondenterna är att han framför allt har en engagerad 

rektor som involverar skolbiblioteket och dess bibliotekarier i den pedagogiska 

planeringen, vilket är nyckelskillnaden mellan modell D till modell A, B och C.  

 

4.4 Faktorer som möjliggör eller begränsar samarbeten 

Under analysen av respondenternas samarbetssituationer kom det fram några 

gemensamma faktorer som möjliggör eller begränsar samarbetet mellan lärare och 

skolbibliotekarier i MIK-arbetet. För att inte förlora dess betoning inordnar jag dessa 

under den här rubriken.  

 

• Kommunikation: Montiel-Overall (2005) skriver att dessa fyra modeller 

förutsätter att lärarna och skolbibliotekarierna, i det bästa fallet även rektorn, redan 

har ett vist nätverkande och kommunikation sinsemellan. Flera av respondenterna 

betonade hur viktigt det är att visa upp sig själv och sin verksamhet för lärarna och 

skolledningen för att ett samarbete skall ta plats. Anna blir aldrig inbjuden till 

möten utan måste bjuda in sig själv genom att prata med lärarna i informella 

situationer som exempelvis i fikarummet eller så måste hon självmant ta reda på 

när möten med MIK-relevans tar plats och försöka ta sig in. Hon får heller inte ta 

del av lärarnas utvärderingar inom olika ämnen. Anna menar att hon under tiden 

hon hade ett färre antal elever brukade hon vara ute och prata och nätverka bland 

lärarna, men har inte längre tid, vilket blir ett problem. Hon önskar att hon kunde 

kommunicera bättre, framförallt med skolledning. Även Eva är utelämnad från 

informationen om lärarnas olika arbeten och utvärderingar. Däremot deltar Eva i 

en fokusgrupp för skolbibliotekarier. Hon menar att den är gränsöverskridande och 

man kan kommunicera med personal från olika håll och 

organisationssammansättningar, vilket bidrar positivt till verksamhetsutvecklingen. 
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Maria menar att hon har tjatat år efter år för att lyckas kommunicera och nätverka 

med lärarna, men att det är en fortgående problematik eftersom lärare och rektorer 

byts ut. Hon måste hela tiden introducera sig till den nya personalen om och om 

igen, på så vis försvåras MIK-arbetet eftersom man hela tiden måste börja om. 

Även Robert uttrycker väldigt liknande problematik. Han har haft flera rektorer 

och många nya lärare nästan varje år. Av detta drar jag slutsatsen att 

kommunikation mellan de olika parterna i skolan är vitalt.  

 

• Organisering inom skola, skolledning och skolbibliotek: Alla respondenter 

uttrycker att det oerhört viktigt att ha en engagerad rektor och skolledning för att 

ett samarbete skall kunna ske på ett effektivt sätt. Anna menar att det bästa skulle 

vara om alla skolor inom ett och samma område har en rektor som är involverad i 

MIK och utvecklar konkreta planer med denne för att slippa så enormt många 

lokala dokument. Limberg (2013) skriver att ungdomars MIK i skolsammanhang 

bör ses i ljuset av skolans styrdokument och elevcentrerade arbetssätt. Anna menar 

att detta skulle effektivisera arbetet och skapa mer likvärdiga MIK-tjänster för 

eleverna. Haider och Sundin (2016) menar att skolan inte lyckas med sitt uppdrag 

att utjämnande på IT-området, vilket kan observeras i Annas situation. Eva 

påpekar att det är rektorn som ger uppdrag till sin personal och därför är denne en 

viktig del av ett lyckat samarbete. Hon har mött mycket problematik eftersom 

rektorerna ofta byts ut på arbetsplatsen och därför är det svårt att organisera 

skolbiblioteket. Robert uttrycker samma problematik i och med att rektorer 

kommer och går på hans arbetsplats också. Maria säger att det inte finns någon 

organisation för skolbiblioteksverksamheten i den här kommunen, planen som 

skrevs med en utvecklingsledare på skolkontoret har stått stilla i många år. Det 

finns ingen som har ansvar över att utveckla eller samordna verksamheten på 

kommunal nivå. Haider och Sundin (2016) menar att skolans läroplaner bör 

utvecklas så att det tydligare innefattar kunskaper om dagens informationsstruktur, 

detta innebär att skolans pedagogiska personal måste utveckla en ökad kritisk 

förståelse för MIK och dess effekter. Fredriks arbetsplats var den enda som kunde 

inordnas under den djupaste samarbetsmodellen, modell D. Han menar att rektorn 

är en vital del i allt samarbete mellan skolbibliotek och lärare. Fredrik jobbar 

väldigt nära med rektorn efter ganska systematiska förhållanden och når därför 
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goda resultat. Det behöver finnas en mer enhetlig vy på MIK-arbetet inom skolor. 

 

• Tidsbrist, överbelastning och resursbrist: Samtliga respondenter som inte 

inordnades under modell D, vilket är alla förutom Fredrik. Uttrycker ett starkt 

missnöje med det inte finns tid att göra det man vill. Anna har över 1000 elever på 

sitt område som hon förfogar över själv. Hon måste alltid klippa ner på lektioner. 

Robert har aldrig tid att genomföra sina planer på grund av samma problematik. 

Eva och Maria likaså. Trots DIK och Svensk biblioteksförenings rekommendation 

att endast ha cirka 300 elever per skolbibliotekarie har alla förutom Fredrik nästan 

1000. Fredrik har fyra kollegor på 2000 elever, vilket skapar ett mycket bättre 

samarbete och skapar tid för MIK-insatser. Maria menar även att hon har kämpat 

flera år för att få datorerna i skolbiblioteken utbytta, dessutom är det gamla 

biblioteksprogram som sätter käppar i hjulen. Även lärarna är överbelastade och 

har för lite tid över till MIK. Hell (2011) menar att vi måste erbjuda möjligheter 

för eleverna att ägna sig åt kunskapsbyggande genom digitala resurser. Detta 

försvåras av föråldrad teknologi. 

 

• Brist på utvärdering: Det kommer inte fram någonstans i datamaterialet att 

samarbetet mellan skolbiblioteket och pedagogisk personal utvärderas på ett 

jämlikt sätt för alla parter. Maria sa att man hon vet att det förekommer 

elevutvärderingar ibland gällande MIK-aktiviteter, men hon har aldrig fått ta del av 

det. Hon menar att det blir svårt att veta vad som fungerar och inte, därför behövs 

en skolbibliotekssamordnare för alla skolbibliotek i Umeå. Gärden (2017) skriver 

också att det finns väldigt få undersökningar som fokuserar på hur MIK-arbete i 

skolbiblioteken kan bidra till elevers lärande. Varför detta inte förekommer förblir 

ett frågetecken. Även Limberg (2003) skriver att flera forskare efterlyser nya 

förhållningssätt och arbetsmetoder från skolbibliotekens sida och att kunna visa på 

förbättrad måluppfyllelse hos eleverna blir en viktig professionell uppgift för 

bibliotekarier. Detta behövs för att påvisa vikten av ett professionellt bemannat och 

välutrustat skolbibliotek. 

 

• Motstånd bland lärare att jobba med skolbiblioteket: Trots det lyckade 

samarbetet på Fredriks skola så menar han att det finns ett motstånd bland vissa 

lärare kring att jobba inom skolbiblioteket med MIK-aktiviteter. Lärarna i 
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naturvetenskapligt orienterade ämnen använder inte skolbiblioteket alls. Samtliga 

respondenter har sina bästa samarbeten med svensklärare och 

samhällsvetenskapligt orienterade ämnen. Maria beskrev det som att man konstant 

stångas med pedagoger för att kunna ta sig in i klasserna. Enligt Limberg (2003) 

kan detta påverka elevernas möjligheter att ta vara på MIK-undervisning. 

 

• Vilja att utbilda lärare: Anna tycker att man borde satsa på att utbilda lärare 

också, inte bara elever. På det här sättet menar hon att MIK skulle bli ett 

obligatoriskt inslag samtidigt som man ger skolbibliotekarierna mer tid att planera 

och utföra aktiviteter i och med att så stort ansvar inte föll på dem. Anna tror att 

man skulle kunna effektivisera MIK-utbildningen på det här viset. Både Eva och 

Fredrik menar också att man borde satsa mer på att utbilda lärare så att man skapar 

en mer jämlik utbildning för eleverna och dessutom skapa ett större engagemang 

hos lärarna och skolledning. Vygtosky (1978) menar att den här typen av lärande 

skapas genom att de med högre kompetens ska leda de med mindre förståelse för 

ämnet för att hjälpa till att greppa nya koncept. I det här fallet skulle eventuellt 

skolbibliotekarierna kunna utbilda lärarna hur man använder MIK i 

undervisningen. Vygotskys koncept om ZPD kan således expanderas till en BIV-

kontext. 

 

• Positiv inställning till måluppfyllelse inom MIK: Samtliga respondenter är 

övertygade om att de bidrar till elevernas måluppfyllelse inom MIK, trots att ingen 

har kunnat uttrycka ett sätt att mäta detta. Anna menar att ett sätt hon har märkt det 

är att om en klass i en lägre årskurs fått MIK-utbildning så kommer det fram mer 

konkreta kunskaper i högre årskurser. Eva och Maria uttrycker samma känsla. 

Fredrik menar att det kommer fram genom att skolbiblioteket är tätt involverad 

med alla projekt kring MIK.  
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5. SLUTSATS 

Syftet med studien var att utifrån Montiel-Overalls samarbetsmodeller och den insamlade 

empirin skapa en djupare förståelse för vad som utgör ett gott samarbete mellan 

skolbibliotekarier och lärare i avseendet att tillämpa skolbiblioteket som en resurs för 

MIK-pedagogik. Kapitlet sammanfattar studiens slutsatser under respektive frågeställning. 

 

1. Analyserat genom Montiel-Overalls fyra samarbetsmodeller: hur ser 

samarbetet ut mellan lärare och skolbibliotekarier gällande MIK-

pedagogiska insatser på olika typer av skolbibliotek? 

    

Modell A: Coordination - Man kan passa in samtliga respondenter under modell A 

eftersom alla sysslade med likartad och enklare MIK-arbete i sitt vardagliga arbete. Detta 

sker i form av punktinsatser inom informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Denna 

modell ter sig vara en naturlig del av skolbibliotekariens vardag. Under modell A sker 

inget djupare samarbete med lärarna, men kan ändå bidra till elevernas måluppfyllelse 

inom MIK-lärande. Varför flera av respondenterna inte lyckades nå andra modeller av 

samarbete berodde på flera saker, mestadels på grund av överbelastning och tidsbrist. 

Coordination kan uppnås på kort tid och kräver inga större insatser. Det skedde ofta i 

början av terminer då skolbibliotekarierna träffade lärarna och planerade. 

Skolbibliotekarien antas ha en pedagogisk roll, precis som Kühne (1993) och Folkesson 

(2007) påpekar. Todd och Kuhlthaus (2005) uppfattning om att skolbiblioteket har en 

betydande roll för elevers kunskapsutveckling stärks i och med att alla skolbibliotekarier i 

studien arbetar mer eller mindre med MIK, beroende på varierande förutsättningar. 

 

Modell B: Cooperation/Partnership – I jämförelse mot modell A förväntas både lärare 

och skolbibliotekarie ha befintliga MIK-kunskaper för att kunna jobba på var sitt håll. Det 

mesta av Annas arbete nådde aldrig över modell A, men under vissa aktiviteter tyckte jag 

att man såg ett mönster som liknar modell B. Här jobbar man med lite mer avancerade 

aktiviteter och pågående projekt som kräver mer av parterna. Anna har lärt några lärare att 

arbeta själva med MIK och kan på så vis arbeta på annat håll samtidigt som både lärarna 

och Anna bidrog till elevernas måluppfyllelse inom MIK. Robert jobbade tillsammans 

med en IT-pedagog på några av sina skolor och skapade på det sättet ett partnerskap i och 

med att de båda kunde använda sin expertis för att bidra till elevers MIK-mål. Eva jobbade 

till stor del inom den här modellen. På hennes skola hade man konkreta mål och konkreta 
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aktiviteter som skall inkorporeras gällande MIK i undervisningen. På det viset kunde 

skolbibliotekarie och lärare arbeta på var sitt håll med MIK-undervisning. Aktiviteterna 

här bestod av databasträning, workshops med sociala medier, creative commons och så 

vidare. Komplexiteten ökar linjärt med högre årskurser. Detta skapar ett partnerskap inom 

ramarna för hur Montiel-Overall beskriver modell B. Loertscher (2000) menar att denna 

modell ofta reflekterar skolbibliotekariens engagemang.  

 

Modell C: Integrated instruction och Modell D: Integrated curriculum – 

Datamaterialet gav ingen större distinktion mellan dessa modeller. Den enda respondenten 

som nådde till den här modellen var Fredrik. Montiel-Overall menar att det här är det 

utopiska samarbetet. Det var inte direkt förvånande att det mest utvecklade skolbiblioteket 

med flest skolbibliotekarier är det som når upp till det bästa samarbetet. Fredrik beskrev 

arbetssituationen som väldigt positiv. En av de stora anledningarna var att rektorn är 

ansvarig för och väldigt involverad i skolbiblioteket, vilket i sin tur gör att Fredrik blev 

inkluderad i pedagoggrupperna och på så vis får en ingång att samarbeta tätt med både 

lärare och rektor. På vis bildades det utopiska samarbetet mellan rektor, lärare och 

skolbibliotekarie. Fredrik och hans kollegor var alltid involverade i de pedagogiska 

sammanhangen när personalträffar tar plats. De är med i den pedagogiska arbetsgruppen. 

Inom den här modellen kunde skolbibliotekarierna vara med i långvariga projekt inom 

MIK och dessutom delta i lärarnas ämnesundervisning. På vis skapades en kontinuitet i 

Fredriks samarbete med lärarna gällande MIK-arbetet snarare än punktinsatser. 

Skolbibliotekarierna arbetar sida vid sida av lärarna och med rektorn som överordnad 

administratör. Detta överensstämmer med Loertschers (2000) idé om att skolbiblioteken 

skiljer sig åt när det kommer till hur välutvecklade de är, vilket i sin tur påverkar deras 

betydelse i undervisningen. Fredriks skolbibliotek är bevisligen välutvecklat och därför 

kan de påverka undervisningen inom MIK. 

 

2. Vilka faktorer kan identifieras som möjliggör eller begränsar samarbetet 

mellan skolbibliotekarierna och lärarna? 

 

Respondenterna betonade hur viktigt det är att visa upp sig själv och sin verksamhet för 

lärarna och skolledningen för att ett samarbete skall ta plats. Samtliga respondenter 

uttryckte att det är oerhört viktigt att ha en engagerad rektor och skolledning för att ett 

samarbete skall kunna ske på ett effektivt sätt. Alla respondenter utom Fredrik uttryckte 
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ett starkt missnöje med att det inte finns tid nog att genomföra MIK-aktiviteter i den 

utsträckning de vill och behövs. Det kommer inte fram någonstans i datamaterialet att 

samarbetet mellan skolbiblioteket och pedagogisk personal utvärderas på ett jämlikt sätt 

för alla parter. Flera respondenter påpekade att det finns ett motstånd bland vissa lärare när 

det gäller att samarbeta med skolbiblioteket. Det framgår i analysen att det i största grad är 

svensklärare som är villiga att samarbeta gällande MIK-arbete medan det är 

naturvetenskapligt orienterade lärare som inte samarbetar. Det finns en vilja bland 

skolbibliotekarierna att utbilda lärare i hög grad för att effektivisera MIK-undervisningen 

samt inkorporera MIK inom alla ämnen. På så vis kan skolbibliotekarier lära lärare att 

vara bättre på att använda sig av digitala resurser. Samtliga respondenter är övertygade om 

att de bidrar till elevernas måluppfyllelse inom MIK, trots att ingen har kunnat uttrycka ett 

sätt att mäta detta.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

KONTEXT/BAKGRUND/ROLL 

1. Finns det nedskrivna mål för MIK-arbetet? Kan du säga lite mer om 

detta? (ex. är MIK-arbetet omnämnt i skolans lokala styrdokument? 

Nämns samarbete med lärare i detta sammanhang?) 

2. Vilken roll har du som skolbibliotekarie i det pedagogiska MIK-arbe-

tet? (ex. har du ett pedagogiskt uppdrag i relation till MIK?) 

3. Är skolbibliotekarien inräknad som pedagogisk personal när det gäller 

MIK frågor? 

4. Och hur kompletterar din roll den rollen som lärarna har? 

5. Har ni dokument eller liknande om hur samarbetet mellan biblioteket 

och lärare på skolan ska se ut gällande MIK frågor? 

SPECIFIKA PROJEKT OCH AKTIVITETER 

6. Kan du berätta om något tillfälle när du och lärare har planerat något 

MIK arbete tillsammans? (plus uppföljningsfrågor) 

7. Vem initierade detta samarbete? 

8. Vilka undervisningsaktiviteter har ni samarbetet över när det gäller 

MIK temat? (Lektioner, lekar, uppgifter och så vidare – kan du säga 

mer om dessa? Enbart svensk undervisning? Eller alla ämnen?) 

9. Kan du beskriva lite om hur eleverna upplevde MIK undervisningen 

som du (ev.) utarbetade tillsammans med lärare? 

10. Hur utvärderade ni detta samarbete kring MIK undervisning? (ex. ge-

mensamt i arbetsgruppen eller bara lärare?)  

11. Hur vet man om arbetet ledde till elevers måluppfyllelse inom MIK? 

12. Kan du berätta om något tillfälle när ni inte har sett på arbetet på exakt 

samma sätt? (plus säga lite mer om detta) 
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ALLMÄNT 

13. I vilken mån finns det en enhetlig syn här på skolan på vikten av MIK-

arbetet? Och på begreppet MIK? (vet ens alla vad MIK står för?) 

14. Hur skulle du beskriva rektorns engagemang i MIK frågor? Hur avgö-

rande är detta MIK samarbetet på skolan? 
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