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Abstract: The aim of this study was to map the school library research field for 

the last 20 years. 

The research questions asked were: 

1. Which researchers and publications can be identified in 

the research base of school library research in the time 

period 1995-2014, and what relations can be identified 

between them? 

2. Which researchers and publications can be identified in 

the research front of school library research in the time 

period 1995-2014, and what relations can be identified 

between them? 

3. Which terms can be identified in school library research in 

the time period 1995-2014? 

To answer these questions, a bibliometric study of the research field 

was done through publications retrieved from the database Web of 

Science. The metadata of the documents were analyzed in VOSviewer, 

a software program used to find relations between publications, 

researchers and subject terms. The research methods used were co-

citation analysis, bibliographic coupling and co-word analysis. 

The results indicate that Lance and Kuhlthau dominate the research base 

with their publications about information literacy, information searching 

and school library impact studies. The research front is focused on use 

of electronic resources, digital media and information literacy. Clyde 

and Montiell-Overall are the main researchers. 
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1 Innledning 

Bibliotek- og informasjonsvitenskap er et tverrfaglig og sammensatt forskningsområde 

med flere til dels ulike emner som omfatter alt fra bibliotekshistorie og 

litteraturformidling til informasjonsgjenfinning og -lagring. Denne oppgaven tar for seg 

en liten del av dette større forskningsfeltet, nemlig skolebiblioteksforskningen. Som alle 

andre forskningsfelt er skolebiblioteksforskningen en samling av mange mindre emner. 

Forskningen har mange forskjellige perspektiver, mål og fokusområder. Det finnes lite 

oversikt over den samlede forskningen om skolebibliotek. Hensikten med denne 

oppgaven er derfor å øke kunnskapen om skolebiblioteksforskningen ved å studere den 

vitenskapelige kommunikasjonen gjennom de forskere og publikasjoner, samt den 

terminologien, som til sammen kjennetegner og karakteriserer forskningsfeltet.  

Innenfor alle forskningsfelt er publisering av forskningsresultater en naturlig del av 

forskningsaktiviteten. Publiseringer er et uttrykk for denne aktiviteten, og en 

synliggjøring av hvilke tendenser som er aktuelle innenfor området. Publisering av 

forskningsresultater er en dokumentasjon på at området er i utvikling, og at utviklingen 

baseres på vitenskapelig forskning. Dette er med på å gjøre forskningsfeltet mer synlig 

og aktuelt. Forskernes siteringsmønster er med på å definere et forskningsfelt og 

avgrense det fra andre forskningsfelt ved at de forskerne som jobber innenfor samme 

forskningsfelt ofte siterer hverandre i høyere grad enn de siterer andre forskere (Chang 

& Huang 2012, s. 23). I denne oppgaven vil kartlegging av siteringsmønster gjøres i den 

hensikt å gi økt kunnskap om hvilke som er de mest etablerte forskerne og 

publikasjonene i skolebiblioteksforskningen – forskningsbasen. Hvilke som er de mest 

aktuelle forskerne og publikasjonene – forskningsfronten. Samt hvilke termer som 

brukes for å beskrive forskningens tematiske innhold. 

 

1.1 Bakgrunn 

I takt med den økte kunnskapsproduksjonen og informasjonsmengden i samfunnet 

skjerpes kravene og forventningene til vår evne til å finne, bruke, vurdere og tolke 

informasjon. Mer og lettere tilgjengelig informasjon betyr også at man i stadig yngre 

alder må tilegne seg kunnskaper om hvordan man skal håndtere denne informasjonen. 

Skolebiblioteket har en viktig rolle i denne sammenhengen.  

Bakgrunnen for at jeg ville se nærmere på skolebiblioteket som forskningsfelt, var en 

opplevelse av et stadig større gap mellom det som ser ut til å være både pedagoger og 

bibliotekarer sin oppfatning av den viktige ressursen et skolebibliotek er eller bør være, 

og de begrensede ressursene som brukes for å utnytte dette potensialet. Med bakgrunn i 

dette ønsket jeg å få en oversikt over hvilken forskning som finnes på området. 

I Norge kan man med jevne mellomrom lese debattinnlegg og artikler som viser at alle 

som jobber både i skole, bibliotek eller som på andre måter jobber med barn, lesing eller 

barns informasjonskompetanse er enige om at skolebiblioteket har avgjørende 

betydning for barn og unges læring (for eksempel Joron Pihl: Multiplisitet, 

myndiggjøring, medborgerskap Inkludering gjennom bruk av biblioteket som 

læringsarena). I skolen er leseferdigheter et større satsningsområde enn noen sinne. 

Informasjonskompetanse er på samme måte en ferdighet som vektlegges stadig mer i 

utdanningen helt fra skolestart til videregående opplæring. Dette kommer fram både i 



 

 

6 
 

læreplaner og nasjonale prøver i lesing (for eksempel LK06). Skolebiblioteket er i stor 

grad en del av dette arbeidet.  

Samtidig kan man også lese i media at skolebiblioteket ofte blir økonomisk nedprioritert 

noe som gir konsekvenser som lavere bemanning, kortere åpningstider og dårligere 

bestandsutvikling. Det finnes flere eksempler på dramatiske nedskjæringer i 

skolebibliotekene i flere kommuner, for eksempel Bærum kommune og Oppegård 

kommune som ville si opp alle skolebibliotekarene 

(http://skole.norskbibliotekforening.no). I Norge har det siden 1947 vært lovpålagt at 

alle elever skal ha tilgang til et skolebibliotek (St.meld. nr. 39 (2002-2003)). Loven gir 

imidlertid ingen definisjon av hva et skolebibliotek er eller hvilken funksjon det skal ha. 

Skolebibliotekene i Norge er i gjennomsnitt bemannet i 6 timer per uke, og under   30 % 

av skolebibliotekene har en utdannet bibliotekar (http://www.skolebibliotek.uia.no). I 

tillegg har endringen i den norske bibliotekloven som gjelder fra 2014, til forskjell fra 

den tidligere loven, ingen krav om at folkebibliotekene skal ha et samarbeid med 

skolebibliotekene, noe som er med på å svekke skolebibliotekenes støtte fra erfarne 

bibliotekarer (Folkebibliotekloven, 1985). 

Motivasjonen for å se nærmere på skolebiblioteket som forskningsområde er altså en 

opplevelse av at skolebibliotekets relevans ikke speiles i ressurstildelingen, og en 

overbevisning om at dette gapet kan tettes ved å vise til vitenskapelig dokumentasjon på 

at satsing på skolebibliotek gir uttelling i form av bedre leseferdigheter og 

informasjonskompetanse. Forskningsresultater som sier at det finnes en sammenheng 

mellom gode skolebibliotek og gode prestasjoner hos elevene vil kunne overbevise 

politikere og skoleledere om at investering i skolebibliotek vil gi uttelling i form av 

bedre læring. Forskningen bidrar også til at skolebiblioteksfeltet er i kontinuerlig 

utvikling. Forskning bidrar altså både til å forbedre kvaliteten på skolebibliotekene og 

til å synliggjøre dets relevans. Målet med denne undersøkelsen er å bidra til økt 

kunnskap om skolebiblioteksforskningen, og den vil forhåpentligvis bidra til å gi en 

oversikt over forskningsfeltet. 

 

1.2 Problembeskrivelse og problemstillinger  

Studiet av skolebiblioteksforskning er relevant for det biblioteks- og 

informasjonsvitenksapelige fagområdet på to plan: For det første er skolebiblioteket en 

viktig bidragsyter til bibliotekvesenets oppgave med å gi befolkningen tilgang til 

informasjon og kulturelle opplevelser. Skolebiblioteksforskningens oppgave er i denne 

sammenhengen å bidra til økt kunnskap slik at skolebiblioteket kan være en best mulig 

ressurs for elevers læring og opplevelser. For det andre er studier av forskningsaktivitet, 

publiseringsmønster og vitenskapelig kommunikasjon i seg selv relevant i en 

informasjonsvitenskapelig sammenheng fordi det gir kunnskap om 

informasjonsstrukturer og informasjonshåndtering.  

Både i Skandinavia og i resten av verden finnes det forskning både om skolebibliotekets 

effekt for læring, samarbeid mellom lærer og skolebibliotekarer og mange andre 

aktuelle temaer. Det er imidlertid vanskelig å danne seg et helhetsbilde av hvordan 

forskningen på området ser ut. For å skape et slikt helhetsbilde vil denne undersøkelsen 

kartlegge forskningsfeltet ved hjelp av bibliometriske metoder. Bibliometriske metoder 

bygger på teorier om at publisering av forskningsresultater i blant annet vitenskapelige 
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tidsskrifter og konferansepublikasjoner speiler forskningsaktiviteten innenfor et 

forskningsområde, og bruker derfor publikasjoner og tilhørende metadata for å beskrive 

hvordan forskningsområdene er strukturert, hvordan de har utviklet seg og hvordan 

publikasjoner og forfattere er relatert til hverandre (Persson 1991, s. 68). I tillegg til å 

bidra med økt kunnskap om et forskningsfelt vil resultatet av en bibliometrisk 

undersøkelse kunne bidra med informasjon om blant annet hva som bør prioriteres i den 

framtidige forskningen, om forskningen er mangelfull på noen områder og i hvilken 

grad forskningsfeltet henter kunnskap fra andre aktuelle forskningsfelt osv. På denne 

måten kan resultatet av en slik undersøkelse få konsekvenser for den framtidige 

forskningen. 

Siden forskningsresultater innen de fleste områder ofte blir synliggjort og distribuert 

gjennom publisering av artikler og konferansepublikasjoner, kan slike publikasjoner 

med tilhørende metadata brukes som indikatorer på hva som rører seg av nye ideer og 

tendenser innen et forskningsområde. Hensikten med denne undersøkelsen er å gi økt 

kunnskap om hvilke som er de mest etablerte og aktuelle forskerne, termene og 

publikasjonene innen skolebiblioteksforskningen i tidsrommet 1995-2014. Gjennom 

bruk av de bibliometriske metodene co-wordanalyse, co-siteringsanalyse og 

bibliografisk kobling vil tendenser i forskningen kunne identifiseres, og relasjonene 

mellom forskerne og de publiserte dokumentene påvises.  

Denne undersøkelsen gjelder for vitenskapelige artikler og konferansepublikasjoner som 

omhandler skolebibliotek, og som er publisert i løpet av de siste 20 årene. 

Skolebibliotek er i denne oppgaven definert som et bibliotek som er knyttet til en skole 

fra barneskole til videregående nivå, og som har som oppgave å bidra til at elevene når 

sine utdanningsmål. Forskning om universitet- og høyskolebibliotek er ikke en del av 

utvalget. Dokumentene i undersøkelsen er begrenset til de dokumentene som er 

tilgjengelige i databasen Web of Science. 

 

1.2.1 Problemstillinger 

Hensikten med denne undersøkelsen er å øke kunnskapen om 

skolebiblioteksforskningen gjennom bibliometriske analyser. Dette gjøres gjennom å 

studere publiserte dokument innenfor emnet, og dokumentenes bibliografiske 

opplysninger. Dokumentenes forfattere, titler, indekseringstermer og siteringer er 

viktige indikatorer når man skal kartlegge forskningsområdets struktur.  Analysen av 

disse indikatorenes innbyrdes relasjoner vil vise hva som er forskningsområdets mest 

etablerte forskere, publikasjoner og termer -forskningsbasen, og hva som er områdets 

mest aktuelle forskere, publikasjoner og termer -forskningsfronten. 

Problemstillingene for denne undersøkelsen blir følgelig: 

1. Hvilke publikasjoner og forskere kan identifiseres i forskningsbasen innen 

skolebiblioteksforskningen i tidsperioden 1995-2014, og hvilke relasjoner kan 

identifiseres mellom disse? 

2. Hvilke publikasjoner og forskere kan identifiseres i forskningsfronten innen 

skolebiblioteksforskningen i tidsperioden 1995-2014, og hvilke relasjoner kan 

identifiseres mellom disse? 

3. Hvilke termer kan identifiseres i skolebiblioteksforskningen i tidsperioden 1995-

2014. 
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1.3 Definisjoner 

Sitering og referanse: I denne oppgaven brukes først og fremst begrepet sitering. Det 

er likevel viktig å påpeke forskjellen mellom de to begrepene. Begrepene har ulikt 

perspektiv. Referanser har den siterende publikasjonens perspektiv, og peker bakover i 

tid på de publikasjonene som er blitt referert til. Siteringen har derimot den siterte 

publikasjonens perspektiv, og peker framover i tid mot siteringene (Nelhans 2013, s. 15) 

(se Teori). 

Publikasjon og dokument: I denne oppgaven brukes begrepene publikasjon og 

dokument synonymt. De brukes først og fremst om vitenskapelige artikler og 

konferansepublikasjoner, men også om for eksempel monografier. 

Forfatter og forsker: Begrepene brukes synonymt om forskere som har forfattet 

vitenskapelige publikasjoner/dokument.  

Term: Brukes om ord i publikasjonenes titler. Begrepet brukes først og fremst i 

forbindelse med co-wordanalysen. 

Kluster: Både i siteringsanalysene og i co-wordanalysen vil publikasjonene, forfatterne 

eller termene bli gruppert i kluster. Kluster er en gruppe av publikasjoner, forfattere 

eller termer som er nært relatert til hverandre enten fordi de ofte er co-siterte (co-

siteringsanalyser), fordi de har sitert de samme tidligere publikasjoner (bibliografisk 

kobling) eller fordi de har flere felles termer i tittelfeltet (co-wordanalyse) (Forsman 

2005, s. 79). 

 

2 Tidligere forskning  

Det finnes en mengde studier om forskning innen biblioteks- og informasjonsvitenskap 

med mål om å identifisere ulike emneområders forskningsbase og/eller forskningsfront. 

Mange bibliometriske undersøkelser bruker noen av de samme metodene som 

forliggende undersøkelse. Chang og Huang har undersøkt bruk av tverrfaglighet i 

Library and Information Science (LIS). De bruker tre bibliometriske metoder: direkte 

sitering, bibliografisk kobling og co-authorship. Resultatene viser at LIS-forskere først 

og fremst siterer andre forskere innenfor det samme fagfeltet, men at det også er tegn til 

økende samarbeid med andre fagfelt. De tre metodene viste imidlertid noe motstridende 

resultater, og forfatterne konkluderer derfor med at man alltid bør bruke flere 

bibliometriske metoder i samme studie for å kunne sammenligne resultatene (2012). 

Forskningsbasen og forskningsfronten på ulike områder er også undersøkt i flere a 

studier. Persson undersøkete for eksempel i sin studie fra 1994 artikler publisert i 

Journal of the American Society for Information Science (JASIS). Hans undersøkelse er 

basert på co-siteringsanalyse og bibliografisk kobling. Den konkluderer med at 

informasjonsvitenskapens forskningsbase er delt i to. En del med vekt på bibliometri, og 

en med vekt på informasjonsgjenfinning. Forskningsfronten mener imidlertid Persson 

har overraskende lite fokus på brukerstudier (Persson 1994). 

Bo Jarneving har i en undersøkelse av folkebiblioteksforskning brukt både 

innholdsanalyse, bibliografisk kobling og co-siteringsanalyser for å kartlegge 

forskningsområdet i tidsperioden 1986-2005. Målet var å identifisere den base-
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litteraturen som ble mest brukt i folkebiblioteksforskningen. Han fant at utviklingen har 

gått fra å sitere monografier til å sitere vitenskapelige artikler. Undersøkelsen viser også 

at forskerne på feltet ofte siterer dokumenter på andre forskningsfelt enn biblioteks- og 

informasjonsvitenskap, spesielt Computer science. Information systems. Det mest siterte 

tidsskriftet i undersøkelsen var Public libraries og den mest siterte forfatteren var C. R. 

McClure. Omtrent halvparten av dokumentene delte ingen referanser med de andre 

dokumentene, og ingen base av høyt siterte dokumenter kunne identifiseres. Jarneving 

konkluderer dermed med at forskningsbasen på området var fragmentert og lite 

konsistent over tid (2007). 

Metaforskning om skolebibliotek er et lite forskningsområde, og det er derfor svært 

begrenset antall publiserte dokumenter om dette emnet. Hvis man i tillegg ønsker å 

begrense seg til bibliometriske undersøkelser, blir utvalget enda mindre.  Laurel A. 

Clyde har imidlertid publisert en rekke dokumenter om et stort forskningsprosjekt som 

kartlegger skolebiblioteksforskningen fra 1991 til 2000 ved hjelp av innholdsanalyse av 

vitenskapelige artikler og konferansepublikasjoner innen emnet skolebibliotek.  Målet 

med undersøkelsen var å kartlegge den internasjonale skolebiblioteksforskningen med 

tanke på i hvilke land det ble forsket på skolebibliotek, hva slags type tidsskrifter 

forskningen ble rapportert gjennom, hvilke forskningsmetoder som ble brukt og hvilke 

aspekter ved skolebiblioteket som ble undersøkt. Utvalget bestod av alle relevante 

artikler som var publisert på engelsk i perioden, og ble hentet fra flere databaser og via 

online søkemotorer. Forskningsmetoden som ble brukt i undersøkelsen var basert på en 

teknikk utviklet av de finske forskerne Järvelin og Vakkari. Teknikken er utviklet for å 

kunne studere forskningsresultater i Library and Information Science (LIS), og for å 

kunne sammenligne resultatene over tid. Resultatene viste at publikasjonene var spred 

på veldig mange forskjellige tidsskrifter. De to tidsskriftene med flest publiseringer var 

School Libraries Worldwide og School Library Media Research.  De fleste av 

publikasjonene var knyttet til USA, Australia og Canada, og den mest representerte 

forskningsdesignet var survey-undersøkelser i hele tidsperioden. 20 % av dokumentene 

rapporterte om forskning knyttet til «information skills/literacy» og 13,5 % til 

«information technology» (Clyde 2003).  

Som en fortsettelse av Clydes undersøkelser har Marcia A. Mardis undersøkt 

forskningsdokumenter publisert i forbindelse med konferansen Research Forum fra 

1998-2009. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge i hvilken grad konferansen 

bidrar til forskning om skolebibliotek som kan relateres til den praktiske virksomheten. 

Konferansen blir arrangert av International Association of School Librarians (IASL). 

Dokumentene ble analysert i forhold til antall publiseringer i perioden 1998-2009, 

hvilke forfattere som hadde skrevet dem og hvilke nasjoner de tilhørte, hvilke emner de 

omhandlet og hvilke metoder som var brukt i forskningen. Mardis konkluderer med at 

antallet dokumenter var økende i tidsperioden, og at USA, Canada og Australia var de 

nasjonene som hadde flest forfattere representert. Det klart mest populære 

forskningsemnet var «information skills and literacy». Disse resultatene samsvarer altså 

med Clydes forskning. Mardis mener at Research Forum i framtiden bør ha en klarere 

profil på i hvilken grad de ønsker å være praksisorientert eller forskningsorientert 

(2011). 

Deler av Clydes tidligere nevnte forskningsprosjekt tok for seg skolebiblioteksforskere: 

Hvem publiserer dokumenter om skolebiblioteksforskning? Hvor mange forskere er det 

på feltet? Hva karakteriserer de ulike forskerne? Og hvilke emner er de mest opptatt av? 
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Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse, og utvalget bestod av forskere som 

hadde publisert minst tre dokumenter på engelsk i en femårsperiode. Clyde fant at feltet 

bestod av svært få aktive forskere, noe som kan skyldes at de publiserer innenfor flere 

emner. 85,5 % av forskerne publiserte bare en eller to dokumenter innen emnet 

skolebibliotek i perioden. De fleste forskerne jobbet i USA, Australia og Canada. De 

viktigste barrierene forskerne mente var knyttet til skolebiblioteksforskningen var 

mangel på tid og ressurser (2005). 

Det finnes også en bibliometrisk undersøkelse av tidsskriftet School Library Research 

in Nigeria. Undersøkelsen kartlegger skolebiblioteksforskningen i ett bestemt tidsskrift, 

knyttet til ett bestemt land ved hjelp av innholdsanalyse og bibliometriske metoder. 

Dette gir spesifikk kunnskap om det aktuelle nasjonale tidsskriftet, men gir ikke 

nødvendigvis et representativt bilde av skolebiblioteksforskningen i internasjonal 

sammenheng. Målet med undersøkelsen var å beskrive tidsskriftet når det gjaldt 

emneinnhold, forskningsmetode, forfatternes geografiske tilhørighet og kjønn, antall 

publikasjoner, samarbeid mellom forfattere, internasjonal synlighet og artiklenes språk. 

Det viste seg at alle forfatterne var Nigerianske og at de aller fleste artiklene var skrevet 

av bare èn forfatter. Undersøkelsene som ble publisert i tidsskriftet var oftest gjort ved 

hjelp av spørreundersøkelser, litteraturoversikter og case-studier. Undersøkelsen 

konkluderer med at tidsskriftet er lite internasjonalt synlig (Oyewusi 2012). 

   

3 Teori 

Vitenskapelig publikasjon er bygd opp av enheter som for eksempel forskere, ulike 

typer dokumenter og tidsskrifter.  Bibliometriske undersøkelser bygger på et sett med 

teorier og antagelser om hvordan vitenskapelige publikasjoner og tilhørende metadata 

gjennom ulike analyser kan gi oss informasjon om forskningens overordnede struktur 

og utvikling. Disse teoriene er nyttige når man skal tolke resultatene av ulike 

bibliometriske undersøkelser. De hjelper til med å relatere resultatene til tidligere 

bibliometrisk forskning, ramme inn og avgrense målingenes validitet og sette dem i en 

større sammenheng.  

I bibliometrisk forskning brukes ulike indikatorer som mål på vitenskapens aktivitet, 

struktur, utvikling og kvalitet. Indikatorene hentes fra publikasjonene og deres metadata, 

og brukes for å beskrive forskningsaktiviteten. Aktuelle indikatorer i bibliometrisk 

forskning er tittel, forfatter, indekseringstermer, siteringer, publiseringsår, 

publikasjonstype, publikasjonssted, navn på publikasjonsressurs (for eksempel tidsskrift 

eller konferanse). I denne undersøkelsen er publikasjonenes titler, forfattere og 

siteringer de mest aktuelle indikatorene. 

Bruk av siteringer kan spores helt tilbake til antikken, og moderne vitenskapelig bruk av 

siteringer ble utviklet på 1600- og 1700-tallet (Hellqvist 2010, s. 311). Både Nelhans og 

Hellqvist påpeker et viktig skille mellom begrepene sitering og referanse. Begrepene 

brukes ofte som synonyme, men skiller seg fra hverandre i forhold til perspektiv. 

Referanser blir gitt, mens siteringer blir mottatt (Hellqvist 2010, s. 310). Referanser har 

dermed de siterende publikasjonens perspektiv, og peker bakover i tid på de 

publikasjonene som er blitt referert til. Siteringen har derimot den siterte publikasjonens 

perspektiv, og peker framover i tid mot siteringene. Siteringer er dermed dynamiske 

siden en publikasjon alltid kan siteres igjen (Nelhans 2013, s. 15). 
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       REFERANSER:        Tid          SITERINGER:       Tid 

 

 

 

 

 

Illustrasjon 1: Referanser og siteringer     

(Nelhans 2013, s. 15) 

Siteringer kan brukes både for å overvåke den vitenskapelige aktiviteten, som 

kvalitetsmål, som indekseringsverktøy og som ledd i bestandshåndtering. Som 

indekseringsverktøy bidrar bruk av siteringer til å gjøre indeksering dypere, mer 

økonomisk og mindre komplisert. Ved å indeksere ved hjelp av siteringer får man 

enkelt tilgang til mange publiseringer innenfor samme emne uten å måtte gå via en 

indekseringsprosess der en indekserer, gjennom subjektive vurderinger og en tid- og 

kostnadskrevende prosess, tilordner emneord til publikasjoner (Garfield 1979, s. 1). 

I tillegg kan man også bruke siteringsanalyser som kartleggingsverktøy for å skape 

oversikt over forskningsområder. Siteringsanalyser kan brukes både på dokument- 

forfatter- og tidsskriftnivå for å synliggjøre relasjoner og forskningens utvikling over tid 

(Jarneving 2005, s. 16). Siteringsanalyser er studier av relasjoner mellom ulike enheter i 

den vitenskapelige litteraturen. De bygger på prinsippet om at siteringer lenker sammen 

siterte og siterende publikasjoner (Nelhans 2013, s. 9). 

Robert K. Merton har beskrevet vitenskapen ved hjelp av en modell som forklarer 

hvordan den vitenskapelige forskningen fungerer. Mertons modell er en beskrivelse av 

vitenskapens normative struktur, og bygger på fire regler: 

1. Vitenskapen må kunne vurderes ut fra allmenngyldige kriterier (universalisme)  

2. Vitenskapelige resultater er allmenn eiendom (kommunisme) 

3. Vitenskapelig kunnskap skal ikke påvirkes av personlige faktorer (uegennytte) 

4. Vitenskapelige resultat skal kunne underkastes vitenskapelig gransking (systematisk 

tvil) 

I følge Mertons modell er vitenskapen noe offentlig og felles hvor forskerne bidrar til 

fellesskapet gjennom å publisere sine egne forskningsresultater. Siteringer av andre 

forskere er i denne sammenhengen en form for betaling av intellektuell gjeld og 

anerkjennelse til andre forskere (Kärki & Kortelainen 1998, s. 64f). Ideelt sett siterer 

forskere andre publikasjoner fordi de er relevante og nyttige som bakgrunn for deres 

egne studier, og fordi de vil anerkjenne andre forskeres arbeid. 

Et konstruktivistisk syn på vitenskapen innebærer, i motsetning til den klassiske 

vitenskapssosiologien som ser på vitenskapen som objektiv og sann, at vitenskap ikke 

kan isoleres fra andre aspekter i samfunnet, og at den dermed kan påvirkes av en rekke 

ytre faktorer. Det konstruktivistiske perspektivet innebærer dermed at sitering av andres 

arbeid er en handling som i likhet med andre handlinger blir påvirket av blant annet 
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kognitive og sosiale faktorer. Det kan derfor ikke antas å være gjort utelukkende på 

bakgrunn av intellektuelle årsaker (Nelhans 2013, s. 18). Smith (1981) har pekt på at 

alle bibliometriske metoder bygger på en del grunnleggende teoretiske forutsetninger og 

antagelser som synliggjør både metodenes styrker og begrensninger. Disse antagelsene 

er nødvendige for å kunne bruke siteringsanalyse som verktøy, selv om de også kan 

være problematiske:  

1. Sitering av et dokument innebærer at dokumentet et brukt av den siterende 

forfatteren 
For det første påpeker Smith at siteringsanalyser baseres på antagelsen om at siterte 

dokumenter er brukt. I virkeligheten er dette ikke alltid tilfelle. Ofte er bare en liten del 

av dokumentet lest (Smith 1981, s. 87).  I tillegg er i følge MacRoberts og MacRoberts 

siteringen i mange publikasjoner svært mangelfull. Mange kilder får dermed ikke den 

anerkjennelsen som de burde hatt gjennom siteringer (1989, s. 343). 

2. Siteringen av et dokument, en forfatter, et tidsskrift osv. reflekterer 

dokumentets forfatterens, tidsskriftets osv. verdi 

3. Siteringer gjøres til de beste arbeidene 
Mest omdiskutert er bruk av siteringer for å måle kvaliteten i forskningen. Kvalitetsmål 

på bakgrunn av antall siteringer brukes som redskap for blant annet forskningspolitiske 

bedømminger og tildeling av forskningsmidler (Persson 1991, s. 3). Kritikken mot 

denne måten å bruke bibliometriske analyser på handler blant annet om hva antallet 

siteringer egentlig indikerer. Mange siteringer indikerer snarere synlighet og 

forskningsaktivitet enn forskningskvalitet. Selv om forskningsresultater tradisjonelt sett 

spres ved publisering i vitenskapelige artikler, finnes det også andre måter å dele 

forskningen på, som for eksempel seminarer eller forelesninger. Denne typen forskning 

vil ikke bli anerkjent dersom man utelukkende bruker bibliometriske metoder basert på 

siteringer som kvalitetsmål (Persson 1991, s. 3). Siteringsanalyser brukt som 

kvalitetsmål antar at antall siteringer reflekterer publikasjonens kvalitet, og at forskere 

alltid siterer de beste publikasjonene. Flere forskere har imidlertid funnet at det ofte 

ligger andre motiv enn de rent intellektuelle bak en sitering. Garfield har blant annet 

studert hvilke motiv som ligger bak siteringer og funnet at mange av kriteriene ikke 

nødvendigvis er en anerkjennelse av en forskers resultater, men like gjerne kan være 

kritikk. Garfield mener at motiveringer som ligger bak en sitering kan være:  

  

1. Å gi anerkjennelse til pionerer innenfor forskningsfeltet 

2. Å gi anerkjennelse til relatert arbeid  

3. Å identifisere metodikk ol. 

4. Å gi bakgrunnslesing 

5. Å korrigere eget arbeid 

6. Å korrigere andres arbeid 

7. Å kritisere tidligere arbeid 

8. Å underbygge påstander 

9. Å annonsere kommende arbeid 

10. Å tilby forbedring av dårlig formidlet, dårlig indeksert eller ikke-sitert arbeid 

11. Å autentifisere data og fysiske konstanter etc.  

12. Å identifisere originale publikasjoner hvor en idé eller konsept var diskutert 

13. Å identifisere originale publikasjoner eller annet arbeid som beskriver et konsept  

14. Å dementere andres arbeid eller ideer  

15. Å bestride andres påstander      (Garfield 1970, s. 85) 



 

 

13 
 

Smith hevder også at tilgjengelighet er en viktig faktor for hvor mange siteringer et 

dokument får. Man kan heller ikke anta at lite siterte publikasjoner er av dårlig kvalitet, 

og man bør derfor se siteringsanalyser i sammenheng med andre kvalitetsindikatorer 

(1981, s. 88). I tillegg varierer siteringspraksis for ulike forskningsområder og er derfor 

ikke nødvendigvis sammenlignbare (Forsman 2005, s. 80). 

4. To dokumenter er relatert fordi de er bibliografisk koblet, eller fordi de er co-

sitert. 

Dette mener Smith er usikkert blant annet fordi to artikler som for eksempel siterer 

samme bok ikke nødvendigvis siterer samme del av boka. Bibliografisk kobling og co-

siteringer bør derfor bare brukes som en indikasjon på en mulig likhet mellom 

dokumentene (1981, s. 88). 

5. Alle siteringer er likeverdige 

Når man bruker siteringer som grunnlag for å analysere et vitenskapsområde antar man 

at alle siteringer er likeverdige. Det tas ikke hensyn til i hvilken grad publikasjonen er 

brukt. Publikasjoner som er nevnt kort gis dermed samme «verdi» som en som er brukt i 

stor grad (Smith 1981, s. 89).  

 

En annen viktig faktor som påvirker hvor ofte et dokument blir sitert er hvor mange 

siteringer det har fra før. Et dokument som allerede har mange siteringer har større 

mulighet for å få nye siteringer enn et dokument som ikke er sitert tidligere. Dette 

fenomenet kalles Matteuseffekten, og ble første gang brukt i denne sammenhengen av 

Robert Merton i 1968 (s. 6f). Navnet er inspirert av et sitat fra Matteusevangeliet: 

 

For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt 

selv det han har. 

 (Matteus 25, 14-30) 

Selv om bruken av siteringer er omdiskutert er det liten tvil om at de har stor betydning 

i studien av vitenskapelig kommunikasjon, eller som Hellqvist sier det: 

Regardless of how scholars view the citation, they agree on citation practices being 

important objects to study in scholarly communication and the sociology of science. 

(2010, s. 310) 

Til tross for siteringsanalysens mange bruksområder, har den altså som alle metoder en 

del begrensninger. Metoden gir et forenklet bilde av en komplisert virkelighet, og tar 

ofte bare hensyn til den forskningen som er publisert i anerkjente tidsskrifter (Persson 

1991, s. 4). Det er ikke den totale forskningsaktiviteten som studeres, men den delen av 

forskningsaktiviteten som kommer til uttrykk gjennom for eksempel en bestemt 

database (Persson 1991, s. 11). Uformelle kilder, blir selv om de antas å være en større 

del av kommunikasjonen enn den formelle, ikke tatt hensyn til i siteringsanalyser 

(MacRoberts og MacRoberts 1989, s. 344). MacRoberts og MacRoberts påpeker også at 

selvsiteringer og flere forfattere til samme publikasjon er problemer som gjør at 

resultatet av siteringsanalyser alltid må sees i en større sammenheng (1989, s. 345). Det 

er viktig å være klar over at de ikke nødvendigvis speiler hele virkeligheten.  

I diskusjonskapittelet vil resultatene av denne undersøkelsen tolkes i lys av de nevnte 

teoriene som er grunnlaget for bibliometriske metoder. Teoriene vil være et viktig 
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verktøy for å ramme inn analysen og sikre til at resultatet blir tolket innenfor rammen av 

de bibliometriske metodens begrensninger. 

 

4 Metode 

Selv om de bibliometriske metodene, i likhet med andre forskningsmetoder, har en del 

begrensninger, ble disse ansett som de beste metodene for å kartlegge 

forskningsområdets struktur. Metodenes begrensninger består først og fremst av de 

antagelsene som ligger bak teoriene, og som på ulike måter være problematiske. Dette 

er beskrevet nærmere i teorikapittelet. De bibliometriske metodene er kvantitative og 

objektive. Dette har de fordelene at man har mulighet til å studere et stort datamateriale, 

og at man unngår subjektive vurderinger. Metodene er også i høy grad etterprøvbare 

(Bryman 2011, s. 169). På den annen side gir metodene et statisk resultat som ikke tar 

hensyn til bakenforliggende kvalitative årsaker, som for eksempel motivasjonen som 

ligger bak siteringene. Metodene er tidligere brukt av en rekke forskere for å kartlegge 

forskningsfelt innenfor biblioteks- og informasjonsvitenskap (blant annet Jarneving 

2005). For å sikre validiteten i undersøkelsen ble metodene co-siteringsanalyse, 

bibliografisk kobling og co-wordanalyse vurdert som de mest hensiktsmessige målene 

for de nevnte problemstillingene. 

I denne oppgaven brukes to former for siteringsanalyse: co-siteringsanalyse som bygger 

på antagelsen om at publikasjoner eller forskere som er sitert i samme senere 

publikasjon representerer samme emne, og bibliografisk kobling der publikasjoner som 

siterer samme publikasjon antas å belyse det samme emnet. De bibliometriske metodene 

er brukt for å identifisere den innholdsmessige strukturen i skolebiblioteksforskningen, 

og for å identifisere aktuelle forskningstema. I tillegg til siteringsanalyser er co-

wordanalyse blitt brukt for å identifisere de mest aktuelle termene i forskningen. Co-

wordanalyse er en form for innholdsanalyse, og bygger ikke på siteringer som indikator, 

men på termer som opptrer i publikasjonenes tittelfelt. Den underliggende antagelsen 

for co-wordanalysen er at en publikasjons tittel er en kort og konsis sammenfatning av 

publikasjonens hovedsakelige innhold, og at publikasjoner som har felles termer i 

tittelen er tematisk like. Analyse av termer som opptrer i flere titler i en mengde 

publikasjoner, kan dermed gi informasjon om forskningsområdets samlede 

innholdsmessige struktur.  

 

4.1 Utvalg 

I denne studien ble det tatt utgangspunkt i databasen Web of Science (WoS) som eies av 

forlaget Thomson Reuters. Det er en tverrfaglig siteringsdatabase som dekker over 

12000 tidsskrifter på mange ulike forskningsfelt (wokinfo.com). I denne sammenhengen 

var det forskningsfeltene utdanning og bibliotek- og informasjonsvitenskap som var 

aktuelle. De fleste forskere velger i dag å publisere på engelsk for å nå ut til flest mulig. 

Selv om WoS inneholder noen publikasjoner på andre språk er de aller fleste på 

engelsk, og av praktiske grunner er det bare de engelskspråklige publikasjonene som er 

med i utvalget. 
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Publikasjonene som er brukt i undersøkelsen ble søkt opp i siteringsindeksene Science 

Citation Index, Social Science Citation Index og Arts & Humanities Citation Index i 

databasen Web of Science. Søket ble begrenset til tidsperioden 1995-2014, 

forskningsområde: Library science. Information science eller Education. Educational 

research og dokumenttype: article eller proceeding paper.  

Etter utprøving med mange ulike søkestrenger ble til slutt søkestrengen (school* 

NEAR/5 librar*) vurdert som den beste. Dette søket gir treff i poster med både 

begrepene school/schools og begrepene library/libraries/librarian/librarians. NEAR/5 

indikerer at det kan være maksimalt fem ord mellom termene. Denne søkestrengen ga et 

noe for bredt søk, slik at relativt mange av postene ble vurdert som irrelevante. Dette 

gjorde at relevansvurderingen ble krevende. «school librar*» hadde gitt et smalere og 

mer letthåndterlig søkeresultat, men da hadde man samtidig mistet de postene med 

formuleringer som for eksempel …libraries in primary schools…, …school and public 

libraries… og …collaboration between teachers and librarians in primary schools… og 

lignende.  

Trefflisten ble gjennomgått for å vurdere relevansen i utvalget. For at en publikasjon 

skulle bli vurdert som relevant måtte den tilfredsstille noen kriterier: Skolebiblioteket 

måtte være ett av hovedemnene i forskningen. Publikasjoner som omhandlet 

skolebibliotekarutdanning ble vurdert som irrelevante. Forskning om lesing, 

informasjonskompetanse og lignende ble bare vurdert som relevant i den grad den var 

direkte knyttet til skolebiblioteket. Mange av de irrelevante postene omhandlet 

biblioteks- og informasjonsvitenskapelig utdanning - library school(s). Det var også 

relativt mange av de irrelevante postene som handlet om universitet- og 

høyskolebibliotek, for eksempel law school library, medical school library osv. 239 

poster ble vurdert som relevante, og ble dermed grunnlaget for den videre 

undersøkelsen. 

 

4.2 Bibliometri  

Bibliometri er en samling av kvantitative metoder og matematiske modeller som først 

og fremst brukes for å kartlegge vitenskapen. De bibliometriske metodene søker 

gjennom bruk av ulike variabler å måle forskningens kvalitet, struktur og 

kommunikasjon (Kärki & Kortelainen 1998, s. ii). De mest brukte variablene i 

bibliometriske analyser er forfattere, publikasjoner og siteringer. Bibliometriske 

metoder bygger på teorier om at disse indikatorene speiler forskningsaktiviteten og den 

vitenskapelige kommunikasjonen, og at studier av disse dermed kan gi oss et bilde av 

både forskningens omfang og kvalitet innenfor et gitt område (Kärki & Kortelainen 

1998, s.1). 

Bibliometri er såkalt metaforskning, eller forskning om forskning, og har som mål å øke 

vår kunnskap om vitenskapen både som sosialt og intellektuelt fenomen (Persson 1991, 

s. 2). Ordet bibliometri kan deles inn i biblio som betyr bok og metri som betyr mål. Det 

handler altså om å telle bøker eller dokumenter (Persson 1991, s. 6).  Dokumentene som 

telles er et resultat av en kunnskapsproduksjon, og de vil siden bli brukt for å skape ny 

kunnskap. Ved å studere dokumentene og de tilhørende bibliografiske opplysningene 

kan vi derfor indirekte få kunnskap om kunnskapsproduksjonen og kunnskapsbruken 

(se illustrasjon 2). 
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Kunnskapsproduksjon → Dokument → Kunnskapsbruk 

 

Illustrasjon 2: Bibliometri        

(Persson 1991, s. 6) 

Den vitenskapelige kommunikasjonen kan studeres i fire ulike dimensjoner: 

Produsentene av det vitenskapelige materialet kan i bibliometriske undersøkelser 

studeres gjennom publiseringsvirksomheten både hos enkeltforskere, grupper av 

forskere, institusjoner eller nasjoner. 

Produktene eller dokumentene som undersøkes kan være både hele tidsskrifter eller 

enkelte publikasjoner som artikler eller bøker. 

Man kan også studere de begreper eller termer, for eksempel indekseringstermer, som er 

tilknyttet et produkt. Disse begrepene er ofte tilordnet produktet av dets produsent i den 

hensikt å beskrive produktet, og kan gjennom bruk av bibliometriske analyser blant 

annet fortelle noe om produktets plass innenfor dets emneområde og dets tilknytning til 

andre produkter. 

Produktenes siteringer og kilder brukes i den bibliometriske forskningen både for å 

kartlegge sammenhenger mellom ulike produkter eller produsenter og for å måle deres 

kvalitet. 

(Kärki & Kortelainen 1998, s.1) 

Begrepet bibliometri ble første gang brukt av Alan Pritchard i artikkelen Statistical 

bibliography or bibliometrics? i 1969, men den bibliometriske forskningen fantes før 

selve termen bibliometri ble tatt i bruk (Kärki & Kortelainen 1998, s.1f). Pritchard 

definerte bibliometri som bruk av matematiske og statistiske metoder på bøker og andre 

medier. Bibliometriens oppgave er å gi oversikt over skriftlig kommunikasjon og 

utviklingen av et fagområde (Forsman 2005, s.73f). Den videre utviklingen av 

bibliometrien fram til i dag skyldes blant annet at den teknologiske utviklingen har gjort 

det lettere å analysere store datamengder. I tillegg var det både behov og interesse for 

måling og kontroll av publiseringsvirksomheten, forskningens kvalitet og historisk 

analyse av vitenskapens tilvekst (Kärki & Kortelainen 1998, s.2). 

Begrepet bibliometri er underordnet det videre begrepet informetri. Bibliometri kan 

videre deles inn i siteringsanalyse og andre analyser basert på publikasjoner. 

Siteringsanalysen består både av henvisningsanalyse og kildeanalyse. Termen 

bibliometri omfatter imidlertid ikke analyser som er basert på annet enn publikasjoner 

slik det mer overordnede begrepet informetri gjør (se illustrasjon 3) (Kärki & 

Kortelainen 1998, s.5). Til tross for disse ulike definisjonene blir termene ofte brukt 

som synonyme. Det er likevel begrepet bibliometri som blir mest brukt (Forsman 2005, 

s. 75). 
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Illustrasjon 3: Informetri      

(Kärki & Kortelainen 1998, s. 5) 

 

Hensikten med bibliometriske undersøkelser er ofte å identifisere strukturer, utvikling 

og sammenhenger i forskningen ved hjelp av kvantitative metoder. Dette gjøres ved å 

undersøke først og fremst vitenskapelige artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter, 

men også bøker, rapporter og lignende. Ved å analysere bibliografiske opplysninger 

som for eksempel tittel, forfattere, indekseringstermer og siteringer i disse 

dokumentene, kan man få informasjon om relasjonen mellom dokumentene og hvordan 

disse er koblet til både samtidige og tidligere forskningstradisjoner (Persson 1991, s. 2). 

Metodens styrke er at den kan gi relativt objektive opplysninger om forskningens 

utvikling over tid, dens innhold og struktur (Persson 1991, s. 4).  

I det følgende vil de tre valgte metodene bli beskrevet. Selve gjennomføringen av 

analysene vil bli beskrevet i kapittelet Resultat. 

 

4.3 Co-siteringsanalyse  

Co-siteringsanalyse er en siteringsanalyse, introdusert av Small i 1973, som brukes for å 

identifisere relasjoner i et forskningsområde. Metoden brukes for å studere et 

forskningsfelts forskningsbase, og er ansett som et gyldig (validativt) mål på den 

etablerte basen av forskere og publikasjoner fordi den kartlegger relasjonene mellom 

forskerne gjennom å studere hvilke tidligere publikasjoner som er sitert i samme senere 

publikasjon. Dette er tidligere gjort av en rekke forskere og innenfor flere 

forskningsfelt, for eksempel Zaho & Strotmann, som gjorde en undersøkelse av 

informasjonsvitenskapen som forskningsområde (2014) Co-siteringsanalyser kan ha to 

tilnærminger: dokument co-siteringer eller forfatter co-siteringer (Forsman 2005, s. 78). 



 

 

18 
 

Dokument co-siteringsanalyse: Dersom to publikasjoner begge er sitert i en senere 

publikasjon er de co-sitert og har dermed en innbyrdes relasjon som indikerer at de har 

et felles eller lignende emneområde. Jo flere publikasjoner som siterer de samme to 

publikasjonene, jo mer sannsynlig er det at de har et felles tema, dette avgjør styrken i 

koblingen mellom publikasjonene (Garfield 1979, s. 99). Co-siteringsanalysen er nært 

beslektet med co-wordanalysen, men i stedet for å telle antall ord, teller man her hvor 

ofte par av publikasjoner forekommer sammen i referanselister (Persson 1991, s. 51). 

Fordelen ved å analysere siteringer framfor ord i tittelen, er at dokumenter ofte 

inneholder flere siteringer enn ord i tittel, og derfor gir et større såkalt indekseringsdyp 

(Persson 1991, s. 57).  

To dokument som er sitert i samme publikasjon antas å ha en intellektuell kobling. Hvis 

dokument A har sitert både dokument B og C, råder det et intellektuelt fellesskap 

mellom B og C (Forsman 2005, s. 78). Hvor nært beslektet dokument B og C er, 

avhenger av hvor ofte de forekommer sammen i referanselister (Persson 1991, s. 82). 

 

    

   

 

 

Illustrasjon 4: Co-sitering 

 

Målet med dokument co-siteringsanalyser er å identifisere sammenhenger mellom 

dokumenter og dermed beskrive et forskningsområdes intellektuelle base, 

forskningsbasen. Forskningsbasen definerer Persson som den referanserammen i form 

av tidligere arbeider som dokumentene henviser til (1991, s. 58). 

Forfatter co-siteringsanalyser måler relasjoner på samme måte som dokument co-

siteringersanalyser. Forskjellen er at forfatter co-siteringsanalyser måler relasjonen 

mellom forfatterne i stedet for dokumenene. En forfatter kan ha skrevet flere av 

dokumentene i et materiale, og resultatet av forfatter co-siteringsanalysen kan derfor 

avvike fra dokument co-siteringsanalysen selv om de tar utgangspunkt i det samme 

materialet.  

Gjennom co-siteringsanalysene dannes en eller flere grupper (kluster) av dokumenter og 

forfattere som ofte er sitert sammen. Dette kan visualiseres i såkalte siteringskart der 

hvert punkt (node) i kartet representerer et dokument eller en forfatter, og avstanden 

mellom punktene indikerer hvor ofte dokumentene eller forfatterne er samsiterte 

(Persson, 1991, s. 60). 

Det kan ta mange år fra et dokument blir publisert til det har fått så mange siteringer at 

det blir del av et kluster. Denne metoden tar dermed ikke hensyn til den aller nyeste 

forskningen, men ser tilbake på forskningen i et «bakspeilperspektiv» (Persson, 1991, s. 

61). 

A 

B C 
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For å gjennomføre co-siteringsanalysen ble artiklene og konferansepublikasjonene først 

søkt opp i databasen Web of Science. Alle postene i trefflista ble gjennomgått for å 

vurdere relevansen. For noen poster kunne relevansen vurderes ut fra tittelen, men for 

de fleste var det nødvendig å lese abstract for å kunne vurdere relevansen. For noen få 

poster var det også nødvendig å bruke fulltekst for å avgjøre om publikasjonen var 

relevant for undersøkelsen. Relevansen ble vurdert etter på forhånd definerte kriterier 

(se Utvalg). Vurderingen av relevansen er likevel en subjektiv prosess, og dette kan 

naturligvis medføre at andre ville gjort andre vurderinger enn meg. Det ville vært en 

fordel om man var to eller flere personer som kunne gjøre vurderingene uavhengig av 

hverandre og sammenlignet dem etterpå. Dette var dessverre ikke mulig i denne 

oppgaven, og det må derfor tas høyde for de begrensningene som ligger i de subjektive 

vurderingene. De postene som ble vurdert som relevante ble lagret i en tekstfil for 

senere å kunne bli lastet inn i VOSviewer for analyse.  

 

4.4 Bibliografisk kobling 

For å kartlegge skolebiblioteksforskningens mest aktuelle og pågående forskning, ble 

bibliografisk kobling vurdert som den metoden som ville gi det mest tilfredsstillende 

resultatet. Bibliografisk kobling er en metode der man i motsetning til i co-

siteringsanalysen studerer de siterende dokumentene i stedet for de siterte. De siterende 

dokumentene danner en såkalt forskningsfront (Persson, 1991, s. 58), det vil si den 

aktuelle, pågående forskningen (Persson 1991, s. 84). Metoden antas å gi et gyldig 

(validativt) mål på et felts forskningsfront fordi den ser framover i tid ved at man 

gransker de sist publiserte dokumentene og deres siteringer og innbyrdes relasjoner.  

Denne metoden er altså mer rettet mot den aktuelle forskningen framfor den mer 

etablerte forskningen som analyseres i co-siteringsanalyser. De to metodene har 

imidlertid mye felles ved at de begge studerer likhet og nærhet mellom dokumenter 

gjennom analyse av siteringer. En kombinasjon av co-siteringsanalyse og bibliografisk 

kobling gir grunnlag for sammenligning av et felts forskningsbase og forskningsfront, 

noe som er nyttig når man skal identifisere utviklingstendenser. Dette er tidligere gjort 

av blant annet av Zaho & Strotmann, som undersøkte forskningsbasen og 

forskningsfronten i informasjonsvitenskap fra 2006-2010 (2014). 

Metoden bibliografisk kobling ble introdusert av Kessler på 60-tallet (Jarneving 2005, s. 

31), og bygger på antagelsen om at jo flere felles referanser to artikler har, jo større er 

likheten mellom dem (Persson, 1991, s. 64). Dersom dokument A og B begge har sitert 

dokument, C, så har dokument A og B en bibliografisk kobling. Hvor stor 

koblingsstyrken er, avgjøres av hvor mange dokument som har sitert både dokument A 

og B (Jarneving 2007, s. 288). 
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Illustrasjon 5: Bibliografisk kobling 

 

En bibliografisk kobling er, i motsetning til en co-sitering, dynamisk. Mens en co-

sitering er statisk, kan en bibliografisk kobling endres over tid ved at et dokument blir 

sitert på nytt (Garfield 1979, s. 99). En undersøkelse av den bibliografiske koblingen gir 

derfor bare uttrykk for strukturen i et forskningsområde på et gitt tidspunkt. I en gitt 

mengde publikasjoner, som i denne undersøkelsen, vil likevel relasjonene mellom 

publikasjonene/forskerne være statiske. I likhet med co-siteringsanalysen kan også 

bibliografisk kobling studeres gjennom forskere/forfattere og publikasjoner. 

 

4.5 Co-wordanalyse  

For å kartlegge skolebiblioteksforskningens tematiske struktur ble termer som forekom i 

tittelfeltene i datamaterialet studert ved hjelp av co-wordanalyse. Co-wordanalyse 

brukes for å måle nærhet eller likhet mellom publikasjoner ved å telle ordfrekvenser i 

tittelfelt, abstract eller indekseringstermer i en samling dokumenter. Ord som 

forekommer sammen i en tekst brukes for å identifisere relasjoner mellom ideer innen 

emneområdet (Forsman 2005, s. 83). På bakgrunn av hvor ofte samme term 

forekommer i flere dokument, tegnes et kart som viser hvor nært beslektet disse ordene 

er i den aktuelle sammenhengen (Persson 1991, s. 56). Nært beslektede termer danner 

kluster. Metoden brukes både for å kartlegge et forskningsområdes tematiske struktur 

(Forsman 2005, s. 83).  

Velger man i en co-wordanalyse å se på indekseringstermer, må man imidlertid ta 

hensyn til den såkalte indekserereffekten. Indekseringen av dokumenter er en subjektiv 

prosess, og analysen av indekseringstermer får også dermed et subjektivt element 

(Persson 1991, s. 52). For å omgå dette problemet ble i stedet termer i dokumentenes 

titler analyser. Analyse av ord i tittel er effektiv fordi tittelen ofte er en kortfattet og 

presis formulering av dokumentets innhold. Men selv om analyse av titler kan brukes 

for å omgå problemet med indekserereffekten, kan det også skape andre problemer. 

Siden tittelordene ikke er standardiserte kan samme fenomen beskrives med ulike 

termer og innholdsmessig like kan skrives i ulike bøyningsformer, for eksempel 

library/libraries (Persson 1991, s. 52).  

  

C 
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4.6 VOSviewer  

VOSviewer er en programvare som brukes for å analysere bibliometriske data og skape 

grafiske framstillinger av dem (Van Eck & Waltman 2014, s. 3). I denne undersøkelsen 

er VOSviewer brukt for å visualisere relasjoner og likheter mellom forfattere, dokument 

og termer i skolebiblioteksforskningen de siste 20 årene. VOS står for Visualization of 

Similarities og er en teknikk for å organisere noder (enheter) slik at avstanden mellom 

dem tilsvarer likheten mellom dem (Van Eck, Waltman, Dekker & Van den Berg 2010, 

s. 2407). Multidimensional Scaling (MDS) er en alternativ teknikk for å visualisere 

likheter, men i følge Van Eck et al. er VOS et bedre alternativ fordi MDS-metoden har 

en tendens til å skape sirkelformede kart som ikke viser avstanden mellom nodene like 

tydelig (2010, s. 2414). 

I VOSviewer har man flere muligheter når det gjelder visualiseringer. For å vise 

resultatene mest mulig tydelig vil Denisty view og Cluster density view brukes for å 

vise resultatene i denne undersøkelsen. Disse viser tydelig hvilke forfattere, 

publikasjoner eller termer som er mest fremtredende ved at disse markeres med større 

skrifttyper. Hvor tette relasjonene er mellom forfatterne, publikasjonene eller termene 

visualiseres ved hjelp av avstanden mellom dem. I Cluster density view kan man se 

hvilke kluster hver enkelt enhet tilhører ved at hvert kluster har sin farge. Density view 

viser hvilke enheter i kartet som har de tetteste relasjonene. 

 

5 Resultat 

I dette kapittelet vil resultatet av de ulike analysene bli presentert for å besvare 

undersøkelsens problemstillinger: 

1 Hvilke publikasjoner og forskere kan identifiseres i forskningsbasen innen 

skolebiblioteksforskningen i tidsperioden 1995-2014, og hvilke relasjoner kan 

identifiseres mellom disse? 

2 Hvilke publikasjoner og forskere kan identifiseres i forskningsfronten innen 

skolebiblioteksforskningen i tidsperioden 1995-2014, og hvilke relasjoner kan 

identifiseres mellom disse? 

2 Hvilke termer kan identifiseres i skolebiblioteksforskningen i tidsperioden 1995-

2014. 

Resultatene vil bli presentert her og siden diskutert nærmere i neste kapittel Diskusjon. 

 

5.1 Forskningsbasen 

For å identifisere skolebiblioteksforskningens forskningsbase ble to former for co-

siteringsanalyse vurdert som de metodene som ville gi det mest gyldige resultatet. 

I forfatter co-siteringsanalysen ble utvalget begrenset til de forfatterne med minst 5 

siteringer. Dette resulterte i et siteringskart bestående av 93 forfattere. Resultatet viser at 

forskningsbasen på skolebiblioteksfeltet er spredt over mange mindre områder. 

Siteringskartet skapt i VOSviewer viser at forfatterne (kun første forfatter er medregnet) 
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danner 10 kluster (grupper). Noen av forfatterne er mer perifere øverst i kartet, og har 

dermed ikke en veldig sterk kobling til hovedgruppen av forfattere som ligger nederst i 

kartet. 

 

 

Illustrasjon 6: Forfatter co-sitering (Cluster density view) 

 

Man kan se at noen forfattere utmerker seg som spesielt aktuelle, og at de andre 

forfatterne er gruppert rundt disse. Dette er markert ved at noen forfatternavn har større 

skriftstørrelse. VOSviewer gir mulighet for å zoome inn på deler av kartet for å se 

nærmere på de enkelte kluster. Dette gjør også at flere forfatternavn kommer til syne i 

kartet. Dette er vist i illustrasjon 7. 
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Illustrasjon 7: Forfatter co-sitering (Cluster Density View) 

 

Fargene viser hvordan forfatterne er relatert til hverandre i kluster. Selv om de ulike 

klusterne representerer ulike områder i forskningen, viser nærheten mellom forfatterne i 

illustrasjon 7 at de fleste klusterne likevel er lenket tett sammen, og har en tydelig 

assosiasjon til hverandre. Det klusteret med flest forfattere i kartet er kluster 1 som er 

markert med rødt. Blant annet Oberg, som har jobbet med for eksempel læreres bruk av 

skolebiblioteket og evaluering av skolebiblioteksprogram, er sentral i dette klusteret. I 

tillegg finner vi forskeren Herring som har forsket blant annet på studenters evne til 

informasjonsgjenfinning i biblioteket. Den svenske forskeren Louise Limberg som har 

forsket mye på elevers informasjonssøking og informasjonsbruk er også representert i 

dette klusteret, selv om hun ikke vises i kartet. Clyde, som er en velkjent 

skolebiblioteksforsker, og som har skrevet mye både om skolebiblioteksforskning (se 

Tidligere forskning) og om bruk av informasjonsteknologi i skolebiblioteket, er også 

representert. 

I kluster 3 markert med lys blå finner vi Lance som i dette materialet er sitert 69 ganger, 

noe som gjør han til den mest markante forskeren i denne sammenhengen. Han har 

forsket på sammenhengen mellom gode skolebibliotek og elevers skoleprestasjoner, 

såkalte impact studies. Callison og Montiell-Overall tilhører også det samme klusteret. 

En annen forsker som utmerker seg er Kuhlthau i kluster 5 (lilla) som har jobbet mye 

med studenters informasjonssøkingsprosess og læring i skolebiblioteket, og som har fått 

62 siteringer. Hun er sammen med Lance den mest markante forskeren i kartet. I dette 

kluster finner vi også Gross, Borgman og Chu. I det grønne klusteret til venstre (kluster 

2) er det Haycock og Knuth som dominerer.  

Ulike stavemåter både når det gjelder forfattere og organisasjoner er et velkjent problem 

i slike undersøkelser. Den første gangen tekstfilen med de relevante postene ble lastet 

opp i VOSviewer for å gjøre forfatter co-siteringsanalysen, viste det seg at Carol Collier 

Kuhlthau ikke var så sentral i siteringskartet som forventet, hun var derimot representert 
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i to ulike kluster i kartet. Dette skyltes at hun i noen referanselister ble omtalt som 

Kuhlthau, C., og i andre som Kuhlthau C.C. Dette gjorde at hun ble representert på to 

steder i siteringskartet, den ene med 21 referanser og den andre med 40 referanser. Da 

alle postene i tekstfilen ble gjennomgått og alle referansene rettet til Kuhlthau, C. og 

lastet opp i VOSviewer på nytt, ble navnet mye mer markert i kartet, noe som ga et 

riktigere bilde av virkeligheten. Dette eksempelet viser viktigheten av standardiserte 

navn når man gjør en slik analyse. Det samme gjelder også for organisasjonsnavn. 

Organisasjoner er i flere tilfeller oppgitt som forfattere. I Kluster 4 er blant annet 

organisasjonen American Library Association representert med 16 siteringer, og i 

kluster 6 finner vi American Association of School Librarians. Problemet med disse er 

imidlertid at de har ulike skrivemåter i ulike dokumenter, og de blir dermed behandlet 

som flere ulike «forfattere» selv om de i virkeligheten er identiske. American 

Association of School Librarians ble for eksempel enkelte ganger skrevet som 

forkortelsen «Am ass libr ass». Dette er et problem som ofte oppstår i bibliometriske 

undersøkelser (for eksempel MacRoberts og MacRoberts 1989, s. 346). Feilen ble rettet 

opp ved at tekstfilen ble gjennomgått og navene endret. 

  

Mens forfatter co-siteringsanalysen viser hvilke som er de mest etablerte forskerne 

innen et område, viser dokument co-siteringsanalysen de mest etablerte og synlige 

publikasjonene. Disse to metodene er veldig nært beslektet, og vil følgelig gi et lignende 

resultat. Dokument co-siteringsanalysen vil derfor bare bli nevnt kort her. Den viser 

ikke så mye nytt, men er snarere en bekreftelse på resultatet av forfatter co-

siteringsanalysen. 

I kartet nedenfor er relasjonene mellom de 41 dokumentene som hadde minst 4 

siteringer visualisert. Dokumentene danner 6 kluster. 

 

 

Illustrasjon 8: Dokument co-sitering (Cluster Density View) 
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Naturlig nok er det også her Lance og Kuhlthau som preger bildet. Av de 41 

dokumentene er 6 skrevet av Kuhlthau. Blant annet er dokumentene Seeking meaning 

og Guided Inquiry: Learning in the 21st Century, som begge er sitert 7 ganger, sentrale 

her. Også Lance er forfatter av 6 av dokumentene, og det er dokumentet The impact of 

school library media centers on academic achievement som er det mest siterte (9 

siteringer). Det er likevel boken Information power: building partnerships for learning 

som har oppgitt organisasjonen American Association of School Librarians og 

Association for Educational Communication and Technology som «forfatter» som har 

flest (20) siteringer. 

 

5.2 Forskningsfronten 

Skolebiblioteksforskningens orskningsfront ble kartlagt ved hjelp av bibliografisk 

kobling, først med utgangspunkt i forskerne, og senere med utgangspunk i 

publikasjonene. Resultatet av analysen vil presenteres her og bli diskutert ytterligere i 

kapittelet Diskusjon. 

Bibliografisk kobling er, som tidligere nevnt, også en form for siteringsanalyse. 

Metodens hensikt er å kartlegge de mest aktuelle forskerne og publikasjonene innen 

forskningsområdet. I motsetning til i co-siteringsanalysen, der man finner de mer 

etablerte forskerne og publikasjonene som de nyeste publikasjonene har sitert, finner 

man når man bruker bibliografisk kobling de mer aktuelle forskerne som har sitert 

samme tidligere publikasjoner eller forfattere (forskningsfronten).  

Den bibliografiske koblingen ble i likhet med co-siteringsanalysene gjort i VOSviewer. 

Analysen ble gjort både i forhold til forskere (forfattere) og publikasjoner. Illustrasjon 9 

viser de mest sentrale og aktuelle forskerne på skolebiblioteksfeltet. Kartet viser de 29 

forskerne som har forfattet minst to publikasjoner i materialet, og som var lenket til 

hverandre, det vil si de har felles siteringer med andre dokumenter. Forskerne danner 5 

kluster. Kartet er zoomet inn slik at de mest sentrale gruppene av forskere kommer 

fram. 
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Illustrasjon 9: Bibliografisk kobling – forfattere (Density view) 

Kartet viser et enkelt og oversiktlig bilde over forskerne som utgjør forskningsfronten. 

De aller fleste forskerne er forfattere av bare to publikasjoner hver. Hirsh har skrevet 3 

av publikasjonene, og Montiell-Overall og Clyde har skrevet 5 hver. Illustrasjon 10 

viser den bibliografiske koblingen basert på de enkelte publikasjonene, og her vil de 

ulike forskerne og deres publikasjoner bli beskrevet mer detaljert. 

Resultater av den bibliografiske koblingen basert på publikasjoner viser dette kartet 

over forskningsfronten der 124 dokumenter var lenket til hverandre. Kartet er vist i 

Density View for å synliggjøre hvilke som er de mest sentrale dokumentene:   

 

 

Illustrasjon 10: Bibliografisk kobling – publikasjoner (Density View) 
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Illustrasjon 10 viser at bare noen få publikasjoner er mer perifere og ligger til venstre og 

øverst i kartet, blant annet to publikasjoner av Dressman, ellers er dokumentene nært 

relatert til hverandre. Publikasjonene er spredt over 9 kluster. Det er tydelig ut fra 

illustrasjonen at de aller nyeste dokumentene dominerer bildet. De aller fleste av 

dokumentene er fra etter 2005, i motsetning til i dokument co-siteringsanalysen der de 

fleste dokumentene var fra mellom 1980 og 2002. Noen av dokumentene i illustrasjonen 

er likevel eldre, og om man zoomer inn på deler av bildet kommer flere eldre 

dokumenter fram. Det er likevel den mest aktuelle forskningen som dominerer. 

Avstanden mellom forfatternavnene viser hvor sterk relasjonen mellom publikasjonene 

er, basert på hvor mange av de samme publikasjonene de har sitert. Dette gjenspeiles 

også i fargene, der de røde feltene har de tettest relaterte dokumentene. 

De publikasjonene som har tettest relasjon er sentralisert rundt en publikasjon av de 

svenske forskerne Francke og Sundin (2012) som handler om bruk av deltagende 

medier som Wikipedia i skolen og skolebiblioteket. I nær relasjon til dette finner vi tre 

publikasjoner som alle handler om informasjonskompetanse: Tan (2012), Crawford 

(2006) og Foo (2014). Flere publikasjoner, for eksempel Wavell (2004), handler om 

skolebibliotekets rolle i elevenes læring. Skolebibliotekets og skolebibliotekarens status 

og rolle er tema i for eksempel Richie (2011). Blant annet Kang (2014) og Hanson-

Baldauf (2009) handler om bruk av elektroniske ressurser og skolebibliotekets nettsider. 

Flere publikasjoner handler om samarbeidet mellom skolebibliotekaren og læreren, 

blant annet Subramaniam (2014) og Montiel-Overall (2009). Knuth er representert med 

4 dokumenter i kartet som blant annet handler om skolebiblioteksutvikling. Det finnes 

også publikasjoner om lesing i kartet, disse er imidlertid ikke så tett lenket til hverandre, 

men ligger noe spredt utover, blant annet Martins (2012), Fletcher (2012) og Worthy 

(1999). 

 

5.3 Resultat av co-wordanalysen 

 

Illustrasjon 11: Co-wordanalyse (Density View) 
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Illustrasjon 11 viser et kart over de mest brukte termene i tittelfeltet i materialet. De 55 

termene som opptrer i minst to titler i materialet er fordelt over 9 kluster. Avstanden 

mellom termene indikerer hvor ofte termene opptrer sammen i tittelfeltet (Van Eck & 

Waltman 2014, s. 11). De mest brukte av disse vises i kartet. Noen av termene gir 

informasjon om forskningsmetodene som er mest brukt, for eksempel comparative 

study og case study som opptrer henholdsvis 2 og 8 ganger i publikasjonenes titler. 

Andre termer som selvsagt er sentrale, men som ikke gir så mye informasjon, er for 

eksempel child som opptrer i 12 titler. 

De mest interessante termene er imidlertid de som gir informasjon om forskningens 

fokusområder, for eksempel joint use library (5 ganger), digital library (3 ganger), 

effect (4 ganger), learning (4 ganger), electronic resource (3 ganger), quality (3 ganger) 

og information skill (3 ganger).   

Co-wordanalysens mål er i følge Forsman å identifisere relasjoner mellom ideer innen 

emneområdet (2005, s. 83). De nærest knyttede termene eller ideene vises i de røde 

feltene. Det er imidlertid i dette materialet vanskelig å se noen mønster eller 

sammenhenger i resultatet av co-wordanalysen. Årsaken til dette kan være at materialet 

er relativt lite og at forskningen er spredt over mange ulike tema. Om man imidlertid ser 

co-wordanalysen i sammenheng med siteringsanalysene vil det bli lettere å se et 

helhetlig bilde av hvilke forskere, publikasjoner og termer som karakteriserer 

skolebiblioteksforskningen. 

 

6 Diskusjon 

I følge Persson er resultatet av undersøkelser basert på metoder som analyse av 

siteringer og andre bibliografiske opplysninger ikke selvforklarende, men må tolkes 

(1991, s. 68). Resultatene av slike undersøkelser får større verdi når man ser dem i 

sammenheng. Hver for seg gir analysene spesifikk informasjon om hvilke forfattere, 

publikasjoner og termer som er de mest sentrale. Ser man imidlertid analyseresultatene i 

sammenheng, kan man få et mer nyansert og helhetlig bilde av forskningen, og 

forhåpentligvis finne sammenhenger og identifisere relasjoner og utviklingstrekk. Målet 

med denn undersøkelsen var å identifisere viktige forfattere og publikasjoner i 

forskningsbasen, altså de etablerte forskerne og publikasjonene. Og å identifisere de 

viktigste forfatterne og publikasjonene i forskningsfronten, altså de mest aktuelle 

forskerne og publikasjonene, samt å få kunnskap om hvilke temaer (termer) som 

dominerer skolebiblioteksforskningen i perioden 1995-2014.   

Når man tolker resultatene av en undersøkelse er det med tanke på validiteten viktig å 

være bevisst på hva metoden måler, men kanskje enda viktigere: hva den ikke måler. 

Dette gjelder i høyeste grad også for bibliometriske metoder. Som det er blitt påpekt av 

blant andre Smith og Garfield (se Teori), er siteringsanalyser basert på en del antagelser 

som innebærer at forskningsresultatene bør ses på som indikatorer på et 

forskningsområdes struktur, snarere enn en helhetlig beskrivelse av den totale 

virkeligheten. Metodene som er brukt i denne undersøkelsen er basert på en kvantitativ 

analyse, og speiler dermed antall siteringer til publikasjoner/forskere, og det er ikke tatt 

hensyn til hvilke motiveringer som ligger bak siteringene, i hvor stor grad en 

publikasjon er blitt brukt eller andre kvalitative vurderinger som ligger bak siteringene. 
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Alle forskningsfelt har noen forskere som er mer sentrale, og som utmerker seg mer enn 

andre. Årsakene til dette kan være mange. Den forhåpentligvis viktigste årsaken er 

selvfølgelig at de har gjort et viktig, grundig og anerkjent arbeid. En annen årsak kan 

være at forskeren jobber med et emne som mange interesserer seg for, og som har 

interesse også utenfor det spesifikke emneområdet. Dette kan for eksempel være 

forskning på informasjonskompetanse i skolebiblioteket som også har interesse for 

forskere som jobber med andre typer bibliotek, og for forskere som jobber med læring 

og utdanning.  I tillegg finnes det en rekke andre faktorer som påvirker hvilke forskere 

og publikasjoner som blir mest sitert, og som dermed blir sett på som de mest sentrale. I 

teorikapittelet referer jeg blant annet til Garfields undersøkelse der han fant 15 ulike 

motiv som kan ligge bak siteringer. Dette er både motiver som er anerkjennende for den 

siterte forskeren, og motiver som setter spørsmålstegn eller direkte kritiserer andre 

forskere. Motivasjonene som ligger bak en sitering kan altså være mange, Merton 

bruker for eksempel begrepet Matteuseffekten for å illustrere en av faktorene som, 

bevisst eller ubevisst, kan ligge til grunn for en sitering. Denne «effekten» sier at de 

publikasjonene som har mange siteringer vil bli sitert oftere fordi mange siteringer gjør 

at publikasjonene blir sett på som anerkjente og troverdige (se Teori). Når man tolker 

resultatet av en siteringsanalysene er det viktig at man er oppmerksom på at de er 

kvantitative, og at de ikke tar hensyn til slike bakenforliggende årsaker til siteringene. 

I forfatter co-siteringsanalysen er det spesielt forskerne Kuhlthau og Lance som 

utmerker seg. Disse utgjør dermed forskningsbasen sammen med blant andre Haycock, 

og Montiell-Overall som også er relativt sentrale i kartet. Ser vi på dokument co-

siteringsanalysen, ser vi at resultatet av forfatter co-siteringen gjenspeiler seg her. De 

mest sentrale forskerne har naturlig nok skrevet mange av publikasjonene som utmerker 

seg. Publikasjonene til de mest sentrale forskerne er fordelt over flere kluster, noe som 

forteller at de handler om litt ulike tema, men at de er relativt nært tematisk knyttet til 

hverandre og til de andre dokumentene i kartet. Mens Lance forsker på sammenhengen 

mellom skolebibliotekenes kvalitet og elevenes skoleprestasjoner, og har blant annet 

skrevet The impact of school library media centers on academic achievement (1993), er 

Kuhlthau mest opptatt av elevenes informasjonssøkning og har blant annet publisert 

Seeking meaning (2004) og Guided inquiry learning (2007). Som det ble påpekt i 

teorikapittelet ligger antagelsen om at alle siteringer er likeverdige til grunn for metoder 

som er basert på siteringsanalyser (Smith 1981, s. 89). Co-siteringsanalysen er 

kvantitativ og resultatet viser hvor mange ganger en publikasjon er sitert, ikke hvordan 

den er brukt. Man kan dermed ikke gjennom en slik analyse fastslå i hvilken grad og på 

hvilken måte de siterte publikasjonene er brukt. Dette er altså en indikasjon på hvilke 

publikasjoner og forfattere som er mest sentrale, og bør ses i sammenheng både med 

analysen av den bibliografiske koblingen og med andre forskningsresultater på området.  

Resultatet av den bibliografiske koblingen basert på forfattere viser at de forskerne som 

er de mest sentrale forskerne i forskningsfronten er Clyde og Montiell-Overall. De har 

begge publisert 5 av dokumentene i kartet. Antallet forfattere som var relatert til 

hverandre var bare 29 i dette materialet. Det er interessant at de to forskere som 

utmerker seg i forskningsfronten også er relativt sentrale i forskningsbasen. Clyde er 

mest sentral i forskningsfronten, men også vel representert i forskningsbasen, og 

Montiell-Overall er sentral i begge. Disse forskerne virker å være både etablerte, 

anerkjente og vel betrodde. De har også jobbet lenge innenfor feltet etter som de både er 

vel etablerte samtidig som de fremdeles er aktive. 
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De aller fleste av de sentrale forskerne i forskningsfronten har publisert bare to 

dokumenter hver. Dette viser at forfatterne i forskningsfronten er svært begrenset, og at 

de fleste forfatterne er lite aktive innenfor skolebiblioteksforskningen. Det kan også 

bety at de er nye som forskere, og at de derfor ikke har hatt muligheten til å publisere så 

mye. Hvis dette stemmer vil disse kanskje utmerke seg i en tilsvarende undersøkelse om 

noen år.  

Clyde fant også i sin undersøkelse av skolebiblioteksforskere at de fleste forskerne var 

lite produktive. Hele 85 % av forskerne hadde publisert bare ett eller to dokumenter om 

skolebibliotek (se Tidligere forskning). Clydes undersøkelse tok utgangspunkt i et 

bredere utvalg av publikasjoner (de var hentet fra flere databaser og online 

søkemotorer), mens foreliggende materiale er hentet fra bare èn database. I tillegg 

brukte Clyde andre metoder, og hadde et annet mål med sine undersøkelser. Til tross for 

disse forskjellene i tilnærming må det kunne sies at forliggende materiale bekrefter 

Clydes resultater. I dette materiale er de fleste forskerne representert med bare noen få 

publikasjoner. Flere av forskerne har nok publisert innenfor andre emner innenfor 

bibliotek- og informasjonsvitenskap enn skolebibliotek. Disse publikasjonene er 

følgelig ikke med i dette materialet, men jeg mener likevel det er grunnlag for å si at 

denne undersøkelsen bekrefter at de fleste skolebiblioteksforskere publiserer svært få 

dokumenter om skolebibliotek. Dette gjør at de få sentrale forskerne som kommer fram 

i siteringsanalysene har en veldig stor rolle i forskningen. Når de fleste forskerne er lite 

aktive, får de sentrale forskerne en desto større rolle i jobben med å drive 

skolebiblioteksforskningen. For et lite forskningsfelt med få aktive forskere vil det bli 

nødvendig for framtiden å rekruttere nye forskere som har skolebibliotek som sitt 

hovedområde, og som kan publiserer aktuell og framtidsrettet forskning. Dette vil være 

avgjørende både for skolebiblioteket som forskningsområde, og for legitimeringen av 

skolebibliotekets rolle som kulturell og læringsfremmende arena i framtiden. 

I analysen av forskningsbasen var det tydelig at resultatene basert på forfatter og 

dokument speilet hverandre. De mest sentrale forskerne var forfattere av de mest 

sentrale dokumentene. Dette er ikke like tydelig i forskningsfronten. Det er vanskelig å 

si hva som kan være årsaken til denne forskjellen, men kanskje er det nærliggende å 

anta at noe av årsaken ligger i at forskningsfronten speiler den nyeste forskningen, og at 

strukturen i siteringskartet gir et tydeligere og mer definert og enhetlig mønster når 

forskningen er eldre og mer etablert. 

Både siteringsanalysene og co-wordanalysen gir informasjon om hvilke tema og termer 

som er mest aktuelle i forskningen. Både i forskningsbasen og i forskningsfronten ser 

det ut til at forskerne jobber innenfor relativt mange ulike tema. Dette kommer fram i 

siteringsanalysene der de 93 forfatterne som utgjør forskningsbasen er fordelt over 10 

kluster, altså gjennomsnittlig 9,3 forfattere per kluster. De tilsvarende tallene for 

forskningsfronten er 29 forskere fordelt på 5 kluster, altså gjennomsnittlig 5, 8 forskere 

per kluster. Ulike kluster betyr ikke nødvendigvis at temaene er helt adskilte, og flere av 

forfatterne opptrer innenfor flere kluster. Det er likevel grunn til å spørre om et så 

begrenset antall forskere kan dekke behovet for forskning på alle temaene?  

Resultatet av co-wordanalysen gir ikke så mye ny informasjon, men er likevel verdifull 

fordi den speiler resultatet av de andre metodene. Den gir en bekreftelse på hvilke som 

er de viktigste temaene i skolebiblioteksforskningen. I dette materialet var det 55 termer 

som fantes i to eller flere av de 239 titlene i materialet. Mange av termene opptrer bare i 

2-3 titler, og med unntak av child (12) opptrer ingen termer mer enn 8 ganger. Som 
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tidligere nevnt forteller flere av termene i co-wordanalysen om hvilke metoder som blir 

brukt i forskningen. Det er imidlertid mer interessant å se på de termene som gir 

informasjon om forskningens tematikk. For eksempel opptrer termene effect og quality 

henholdsvis fire og tre ganger i tittelfeltet til publikasjonene. Dette kan tolkes som en 

speiling av forskningen til Lance som var den mest framtredende forskeren i forfatter 

co-siteringsanalysen. Han har forsket mye på sammenhengen mellom kvaliteten i 

skolebibliotek og elevenes skoleprestasjoner, altså effekten av satsning på 

skolebibliotek. Sambruk av bibliotek speiles i termen joint use library som opptrer i 5 

titler. Learning er naturlig nok sentralt i skolebiblioteket, dette handler blant annet 

Wavell (2004) om. Termene digital library og electronic resource er også sentrale hos 

mange forskere sammen med termen information skill som kan knyttes opp mot blant 

andre Kuhlthau som var den andre forskeren som utmerket seg i forfatter co-

siteringsanalysen. Hun forsket mye på informasjonssøkingsprosessen og 

informasjonskompetanse. De mest sentrale publikasjonene i den bibliografiske 

koblingen handlet også om dette temaet. Dette stemmer også med det Clyde (se 

Tidligere forskning) fant i sin forskning. Han konkluderte med at 

informasjonskompetanse var det viktigste temaet i skolebiblioteksforskningen. Både 

information skill, digital library, og electronic resource er emner som ikke bare er 

aktuelle i skolebiblioteket, men også i andre bibliotek og samfunnet forøvrig. Dette 

vitner om et framtidsrettet syn på skolebiblioteket som en del av samfunns- og 

teknologiutviklingen, og som en ressurs for utvikling av elevenes digitale kompetanse.  

Siteringer har vært en del av den vitenskapelige kommunikasjonen i over 400 år, og selv 

om de bibliometriske metodene er omdiskuterte og begrensede gir de nyttig informasjon 

om forskningens struktur. De er mye brukt i kartlegging av vitenskapelig 

kommunikasjon, og har stort potensiale når det gjelder å gi et lettfattelig og oversiktlig 

bilde av forskningsområder til tross for store datamengder. Skolebibliotek som 

forskningsområde har ved hjelp av disse metodene blitt beskrevet og tydeliggjort 

gjennom tre ulike analyser, samt visualisert ved hjelp av grafiske framstillinger, og har 

forhåpentligvis gitt leseren fornyet kunnskap om et aktuelt forskningsfelt. 

 

7 Konklusjoner 

Denne bibliometriske undersøkelsen er basert på publikasjoner om skolebibliotek i 

databasen Web of Science i tidsrommmet 1995-2014. Den har et begrenset omfang, og 

resultatene kan ikke nødvendigvis generaliseres til forskningsområdet som helhet.  

Følgende konklusjoner gjelder for det nevnte materialet, og bør sees i sammenheng med 

annen forskning på området. 

Den første problemstillingen i denne studien var hvilke forskere og dokumenter som 

kan identifiseres i forskningsbasen i skolebiblioteksforskningen de siste 20 årene. Av de 

mest etablerte forskerne er det Lance og Kuhlthau som dominerer. De dominerer 

forfatter co-siteringsanalysen, og deres publikasjoner preger også dokument co-

siteringsanalysen. De utgjør dermed forskningsbasen i skolebiblioteksforskningen 

sammen med andre forskere som ikke er like sentrale, men likevel viktige, blant andre 

Montiell-Overall og Haycock. Temaene for forskningsbasen omfatter både 

skolebibliotekets effekt på elevers læring, elevers informasjonskompetanse og 

informasjonssøking. 
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Forskningsfronten i skolebiblioteksforskningen de siste 20 årene utgjøres av en liten 

gruppe forskere. Clyde og Montiell-Overall utmerker seg som de mest sentrale. Disse er 

spesielt interessante fordi de også er relativt sentrale i forskningsbasen. De er vel 

etablerte forskere som er utgjør en viktig kjerne i forskningen, og som kanskje kommer 

til å være viktige også i den framtidige forskningen. I tillegg til publikasjoner av de 

nevnte forskerne er publikasjonene av Subramaniam, Crawford og Francke sentrale i 

forskningsfronten. Dette er publikasjoner som handler om informasjonskompetanse og 

bruk av digitale ressurser. Bruk av digitale medier og elektroniske ressurser er sammen 

med læring og informasjonskompetanse viktige tema i forskningsfronten. 

De mest aktuelle termene i skolebiblioteksforskningen i tidsperioden 1995-2014 

kommer fram blant annet i co-wordanalysen. For å kunne konkludere med hva som er 

de viktigste termene bør man imidlertid se denne i sammenheng med de to andre 

analysene. De termene som er mest sentrale hvis man ser alle de tre analysene i 

sammenheng er termene effect, digital library og information skill. Dette er termer som 

gir et bilde på hva som er de viktigste temaene i forskningen. 

Undersøkelsen viser at skolebiblioteksforskningen er et lite forskningsområde. Området 

er delt opp i relativt mange mindre tema. Det finnes imidlertid få forskere og publiserte 

dokumenter innenfor hvert tema. Mange av forskerne har publisert få dokumenter. Det 

finnes likevel noen få forskere, publikasjoner og termer som utgjør hovedtyngden av 

forskningen på feltet. Temaene som dominerer forskningen vitner om et aktuelt 

forskningsområde som er framtidsrettet og følger samfunns- og teknologiutviklingen. 

Det blir i framtiden imidlertid viktig å rekruttere forskere med skolebibliotek som 

hovedinteresseområde for å sikre fortsatt framgang og utvikling på et lite men viktig og 

aktuelt forskningsfelt. 

 

8 Forslag til videre forskning 

Alle undersøkelser er begrenset i sitt omfang, og kan følgelig ikke beskrive hele 

virkeligheten, selv om man ved riktig utvalg og riktig bruk av metoder til en viss grad 

kan se resultatet som representativ for tilsvarende forhold. Kvantitative undersøkelser 

har også den ulempen at de ikke tar hensyn til de kvalitative faktorer som ligger bak de 

kvantitative dataene. Disse begrensningene gjelder selvfølgelig også for denne 

undersøkelsen. Det hadde derfor vært interessant med videre forskning basert på flere 

publikasjoner enn de jeg har brukt. Både en lengere tidsperiode, publikasjoner fra flere 

databaser og et bredere tematisk omfang tror jeg ville gitt nyttige bidrag til 

forskningsfeltet. Det ville også vært interessant med en mer kvalitativ tilnærming til 

forskningsområdet for å få et dypere innblikk i skolebiblioteksforskningens karakter. 
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