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Abstrakt 
Syftet med studien var att utforska bibliotekariers utsagor om samarbete med lärare och hur 

dessa bidrar till olika positionskategorier. Genom en onlineundersökning via webbforumet 

EasyQuest inbjöds bibliotekarier genom Facebookgrupper och nätverk via epost att delta, för-

utsatt att de är eller har varit anställda på bibliotek inom de senaste 5 åren. Resultatet kom att 

bestå av 67 utsagor som bearbetades enligt en femstegsanalys inspirerad av Burr (2003) och 

Willig (2013) utifrån Foucaults maktperspektiv. Två diskurser synliggjordes genom biblioteka-

riernas utsagor om samarbete och deras upplevelse av det senaste tillfälle som ett möte med en 

lärare skett. Dels Den praktiskt målfokuserade diskursen dels Den stöttande serviceinrik-

tade diskursen. Gemensamma uttryck sorterades fram och genererade tre subjektspositioner-

ingar. Det var den integrerade bibliotekarien, den serviceinriktade bibliotekarien och till sist 

den strävande bibliotekarien. Den integrerade bibliotekarien har ett vi-perspektiv, den service-

inriktade bibliotekarien ett de-perspektiv och den strävande bibliotekarien har ett vi OCH de 

perspektiv. De möjligheter och begränsningar dessa bidrog till synliggjordes genom reflekt-

ioner kring hur bibliotekarierna uppfattade sig själva under det senaste mötet med en lärare. 

Genom att synliggöra och diskutera de maktförhållanden som diskurser och subjektsposition-

eringar kan leda till kan bibliotekarier medvetengöra sig om följder och konsekvenser. Detta 

kan på sikt leda till nya förändringsprocesser inom samarbete mellan lärare och bibliotekarier.  

 

Nyckelord: samarbete, diskurser, subjektspositionering, bibliotekarier, lärare, makt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
The purpose of the study was to explore librarians ' statements about collaboration with teachers 

and how these contribute to different position categories. Through a online survey via the web 

forum EasyQuest, librarians were invited through Facebookgroups and networks via email to 

participate, provided they are or have been employed in libraries within the last 5 years. The 

result consisted of 67 statements that were processed according to a five-step analysis inspired 

by Burr (2003) and Willig (2013) based on Foucault's power perspective.   

Two discourses were made visible by the librarians statements about collaboration and their 

experience of the last occasion as a meeting with a teacher occurred. Secondly, the Practically 

goal-focused discourse and the Supporting serviceminded discourse. Common expressions 

were sorted out and generated three subjectpositions. It was the integrated Librarian, the Ser-

vice minded librarian and finally the Striving librarian. The integrated librarian has a WE 

perspective, the service minded librarian a THEM-perspective and the striving librarian has a 

we AND them perspective. The possibilities and limitations these contributed to was made vis-

ible through reflections on how the librarians perceived themselves during the last meeting with 

a teacher. By making it visible and discussing the power relationships that discourses and sub-

ject positioning can lead to, librarians can make themselves aware about impact and conse-

quences. This can lead to new processes of change in cooperation between teachers and librar-

ians in the long term.  
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Förord 
Relationer och hur vi påverkas av och inom dem har alltid varit ett intresse för mig. Den makt 

som vi utsätts för och den makt som vi själva besitter genom de diskurser vi ingår i och hur de 

påverkar oss och de möjligheter vi anser oss ha till följd av dessa skapar något kittlande nyfiket 

inom mig. Idén om att titta på samarbete mellan bibliotekarier och lärare kom av att jag har 

rötter som förskollärare och numera arbetar som skolbibliotekarie. Genom att slå ihop detta 

med intresset för makt visste jag att jag ville göra en studie som handlade om samarbete med 

ett maktperspektiv.  

Jag vill speciellt tacka alla de jag vänt mig till för att sätta ord på syftet och frågeställningarna 

som inte var helt självklara för mig i början.  Jag hade en grov bild men det var i mötet med 

min handledare Lena Manderstedt som det skrivna syftet uppkom till konsensus med det mina 

tankar försökte formulera. På ett professionellt sätt guidade hon mig i mina tankar och vågade 

ge mig tid att själv formulera fram vad det var jag efterfrågade. Genom arbetet har hon funnits 

där med enorm kunskap och klokhet och en förmåga att locka fram förändringar i bearbetning 

av texten så version efter version utvecklades och blev bättre och bättre utan att ta ifrån mig 

känslan av att det är mitt arbete och min studie. Jag är enormt tacksam över att min studie 

tilldelades en sådan kompetent och professionell handledare.  

 

Resultatet av studien känns aktuellt och jag hoppas och tror att det fyller en viktig kunskaps-

lucka. Att bli medveten om det man inte reflekterat kring tidigare skapar oändliga möjligheter 

till förändring och kan ge svar på varför relationer och samarbete inom relationerna fungerat på 

ett visst sätt. Denna kunskap skapar möjlighet att förändra och utveckla. Driva verksamheter 

framåt. Det är genom att börja med oss själva som vi kan åstadkomma förändring. Låt oss våga 

ta steget, tillsammans. 
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1. INLEDNING 
Att skolbibliotek och skolor ska samarbeta finns reglerat i styrdokument men hur samarbetet 

ska se ut är inte definierat. Till följd av det ser det väldigt olika ut på olika platser i landet. 

Limberg (2003) poängterar att bibliotekarier ofta upplever att lärarna överlåter ansvaret för 

samarbetet på bibliotekarierna men sällan ges möjlighet att delta i lärarnas planering. En ge-

mensam planering skulle bidra positivt på samarbetets kvalitet. Av den anledningen kan en 

studie som tar fram bibliotekariers upplevelser av samarbete med lärare, och som sätter fokus 

på de subjektspositioneringar som följer, bidra med en medvetenhet kring en process som är 

reglerad i styrdokument men inte i detalj definierad. I Läroplan för grundskolan, förskoleklas-

sen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2018) poängteras att: 

 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad 

digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 

kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 

information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ […] Alla elever ska 

ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla 

ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker 

samt kunna värdera information (s.9). 

 

Därmed föreskriver Lgr11 (Skolverket, 2018) alltså ett undersökande och problembaserat lä-

rande vilket ett skolbibliotek har möjlighet att bidra till. Bibliotekens läsfrämjande planer inne-

håller ofta aktiviteter som informationssökning, kritisk granskning av källor och digital medve-

tenhet. Planerna innehåller ofta också en strävan att visa på alternativa förklaringar och fördelen 

med flera olika källreferenser vilket ovan exemplifierade citat precis vittnar om.  

 

Avsaknaden av hur detta ska gå till i något styrdokument eller format skapar förvirring och en 

otydlighet bland de yrkesverksamma som berörs av styrdokumenten. Ingmarsson (2010) pro-

blematiserar skillnaden mellan dessa bibliotekarier och lärares utbildning. Han menar att lärar-

utbildningen saknar inslag av hur man handleder och hjälper elever med att söka information 

medan bibliotekariers utbildning berör informationssökning kontra behov. Vidare fastställs att 

ett samarbete mellan dessa yrkeskategorier skulle gagna elevernas lärande och utveckling ef-

tersom lärarna har ämneskunskap och bibliotekarien har utbildats i hur man söker fram inform-

ation kring ämnet från varierade källor som kan befästa kunskap eller skapa varierade förkla-

ringar på ett fenomen. Lance & Kachel (2018) anför att skolor där skolbibliotekarien är delaktig 

i bland annat lärares ämnesplaneringar och vid undervisning i klassrummen så tenderar elever-

nas resultat att vara bättre än där inte lika mycket delaktighet och tid ges till samarbete. Trots 

dessa tendenser har Lance & Kachel (2018) upplevt att bibliotekarier ofta står i utkanten och 

upplevs bra att ha, men inte nödvändiga. För att motverka detta råder författarna inte bara bib-

liotekarierna utan också huvudmännen att diskutera och formulera strategier för hur och vad ett 

samarbete innebär.   

 

Osäkerheten inför varandras yrkesroller och uppdrag påverkar samarbetets kvalitet och det i sin 

tur påverkar elevernas lärande och utveckling (Lance & Kachel, 2018).  Av den anledningen är 

en forskningsstudie som medvetengör vad som påverkar hur bibliotekarier och lärare samarbe-

tar - och vilka kategorier av samarbete som det medför - därför högst aktuell och relevant i tiden 
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med den reviderade läroplanen 2018 och skolbibliotekets förstärkta ställning i styrdokument 

som skollag, läroplan och lokala biblioteksplaner. 

2. SYFTE 
Lärare och bibliotekarier både förväntas och avkrävs samarbete genom regleringar i styrdoku-

ment gällande dessa båda verksamheter. Inga av de reglerande dokument som rör skolan och 

skolbibliotek definierar vad detta samarbete ska innebära och hur det ska se ut. Av den anled-

ningen ämnar denna studie utforska bibliotekariers utsagor om samarbete med lärare och hur 

dessa bidrar till olika positionskategorier. 

 

2.1 Forskningsfrågor: 

 Hur beskriver bibliotekarier sitt professionella samarbete med lärare och vilka posit-

ioneringar bidrar det till? 

 På vilket sätt framträder bibliotekariers uppfattningar om samarbeten mellan dessa yr-

keskategorier? 

 Vilka önskvärda samarbeten framträder i bibliotekariernas utsagor om samarbeten 

med lärare? 

 

2.2 Begreppsdefinition 

För att skapa en konsensus kring begrepp som ofta återkommer i denna studie behöver en be-

greppsdefinition ske. Lärare är ett begrepp som används flitigt i den här studien och med lärare 

avses alla lärare inom skolan –likväl ämneslärare i svenska och engelska, som i samhällskun-

skap, naturvetenskapliga ämnen och lärare i praktiska ämnen som bild, teknik, slöjd och så 

vidare. Dessutom avses lärare från alla olika årsgrupper. Nedan följer en kortare beskrivning 

av hur studiens i övrigt bärande begrepp ska refereras till i fortsättningen. Studiens bärande 

begrepp är skolbibliotek, diskurs och subjektspositionering. 

 

2.2.1 Skolbibliotek 

Vad är då ett skolbibliotek? Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet i Sve-

rige. Det Kungliga biblioteket har en överblicksuppgift och arbetar samverkansfrämjande. De 

ansvarar, som en del i detta, för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik. Skolinspektionen, 

som är en tillsynsmyndighet för skolor och skolbibliotek, ställer tre krav för att ett bibliotek ska 

kunna kalla sig skolbibliotek. Dessa krav handlar om att skolbibliotekets lokal ska vara så pass 

nära skolan att skolbiblioteket kontinuerligt kan användas för att bidra till måluppfyllelse för 

eleverna. Kraven reglerar också litteraturen som erbjuds. Det ska vara både skön- och facklit-

teratur, informationsteknik och andra medier. Det tredje kravet berör anpassningar som tillgo-

doser behov inom språk och läsfrämjande insatser. Skolinspektionen kräver också stärkande 

insatser när det gäller språklig- och digital kompetens, samt stöttande del i undervisning. Det 

har visat sig i undersökningar som gjorts av skolinspektionen att de möjligheter ett skolbibliotek 

kan utgöra inte tas tillvara på i tillräcklig omfattning. 

 

2.2.2 Diskurs 
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Börjesson och Palmblad (2007) definierar diskurs som ett bestämt sätt att tala om och agera 

inom något specifikt.  Vidare länkas diskurs till olika samhällsarenor som professioner, politik, 

media och så vidare. Winther Jørgensen och Phillips (2000) kompletterar definitionen med att 

diskurs är ett specifikt sätt att tala om och förstå ett utsnitt av världen och Burr (2003) anför att 

diskurser skapar möjligheter för människor att se världen på ett speciellt sätt. Diskurser inne-

håller socialt formade regler utifrån hur vi kommunicerar att vi uppfattar världen inom vad man 

kan kalla olika praktiker, samhällsarenor eller kunskapsfält (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000).  

 

Fairclough (1992) använder begreppet diskurs när han ser på tal eller skriftspråksanvändning. 

Fairclough menar att genom diskurser kan man se språket som en form av social praxis, mer än 

som endast en individuell aktivitet.  Diskurser tillåter att man agerar mot varandra på ett visst 

sätt inom en specifik praktik, likväl som diskurs är en representation av en verklighet.  Burr 

(2003) utvecklar definitionen diskurs som ett situationsbundet sätt att använda språket i både 

talad och skriven form. Hon förklarar vidare att det talade eller skrivna kan ses som tillfällen 

där olika diskurser påverkar praktiken på ett sätt hellre än ett annat. 

 

2.2.3 Subjektspositionering 

Subjektspositionering handlar om den position och de perspektiv som intas, med andra ord det 

utrymme som ges för ett visst agerande. Olika diskurser tillåter olika subjektspositioner, vilka 

inte bara bestämmer utan också beskriver möjliga handlingsutrymmen inom specifika diskur-

ser. Subjektens reaktioner och ageranden till följd kallas subjektspositionering. Olika verklig-

heter tillåts framträda genom diskurserna och subjektens positionering inom dem (Boreùs, 

2011; Börjesson och Palmblad, 2007; Ahrne och Svensson, 2011).  

 

Burr (2003) belyser hur subjekten agerar olika beroende på diskurstillhörighet. Ett exempel på 

detta kan vara två olika subjektspositioneringar där båda subjekten vill rävstammens bästa. Den 

ena individen jagar räv och försöker bidra till rävarnas välmående bestånd genom kontrollerad 

jakt medan den andre individen försöker stoppa all rävjakt för att reglera beståndet den naturliga 

vägen. Båda vill rävarnas bästa, men har olika sätt att se på vad det innebär och hur det ska gå 

till. Olika historiska och kulturella tillhörigheter har avgjort vilken subjektspositionering som 

subjekten intagit. Identitetsskapande, etiska förhållningssätt och så vidare bottnar i vilka posit-

ioneringar som tas inom given diskurs. En del subjektspositioneringar är mer tillfälliga än andra 

enligt Burr, beroende av vilka förhandlingar vi tillåter inom den gällande sociala interaktionen.  
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3. BAKGRUND 
Burr (2003) belyser att olika subjektspositioneringar följer av olika diskurser.  Utifrån olika 

värderingar och diskurser som bibliotekarier och lärare befinner sig inom kommer alltså olika 

kategorier av samarbete att utvecklas utifrån subjektspositioneringar som förhandlats fram 

inom interaktionerna i diskurserna. Skolverket fastställer att man ska samarbeta men nämner 

ingenting om hur, vilket skapar olika samarbetsformer runt om landets skolor och bibliotek. Då 

styrdokument inte definierar hur det samarbete som åsyftas ska se ut kan man anta att de subjekt 

som berörs av styrdokumentens innehåll saknar vägledning i hur detta krav ska uppfyllas. Ge-

nom en diskursanalys kan man studera individers utsagor om det samarbetsklimat som är rå-

dande, och genom diskursanalys visa hur subjektens kompetenser kommer till olika uttryck i 

samarbete med lärare. Genom det sätt som bibliotekarier uttrycker sig i sina utsagor och vad de 

uttrycker i relation till samarbete med lärare kommer att, med hjälp av diskursanalys, skapa 

förståelse för deras handlingsutrymmen, rådande och möjliga.  

Nedan följer en genomgång av vad lagar och styrdokument säger samt ett urval av den tidigare 

forskning som är av betydelse för den här studiens syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Lagar och förordningar 

Skollagen (2010:800) tar upp skolbiblioteken i §35 och §36. Där fastställs bland annat alla ele-

vers rätt till skolbibliotek och den utrustning och lokaler som behövs. Bibliotekslagen 

(2013:801) reglerar att alla kommuner och landsting ska ha en politiskt antagen biblioteksplan. 

Hur den utformas är upp till varje kommun och landsting men det ska vara en separat handling 

och fastställa inriktning och omfattning så tydligt att medborgare som tar del av planen ska 

kunna förstå och ges möjlighet att påverka det som beslutats i planen. I Västerbotten har 15 

kommuner en biblioteksplan antagen efter dagens bibliotekslag enligt Kungliga bibliotekets 

samlade informationscentral om Sveriges officiella biblioteksstatistik. I en biblioteksplan fram-

går hur biblioteken avser arbeta under de år som planen är satt att gälla. Skolbiblioteken är en 

del av det allmänna biblioteksväsendet och nämns därför i bibliotekslagen. Den säger i §3 att 

för skolbibliotek är det kommunerna, landstingen, staten eller enskilda huvudmän som ansvarar 

i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. Skollagen (2010:800). Skolbiblioteksverksamheten 

finns därför också med i biblioteksplanerna och reglerar alltså hur arbetet ska se ut i den kom-

mun som planen gäller. I Lgr11 (Skolverket, 2018) under avsnittet med rektorns ansvar står 

bland annat att läsa att ett skolbibliotek ska ställas till elevers förfogande. Dels för elevernas 

egna kunskapssökande, men dels också som stöd för lärare och möjligheten att få ta del av 

läromedel och litteratur av god kvalitet och andra digitala verktyg i tiden.  Rektorerna får också 

ansvarskrav under detta avsnitt om att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i 

undervisningen för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Phil (2009) bidrar med teoretiska och professionella argument för samarbete mellan lärare och 

bibliotekarier i ett arbete som jämför utbildning i nordisk undervisning och forskning. Där fram-

för Phil att ett behov av samarbete mellan lärare och bibliotekarier krävs för att uppnå de krav 

som finns idag inom verksamhetsområdet utbildning.  Phil redovisar resultat där det framgår 
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att lärare behöver erfarenheter och förståelse för hur biblioteken och bibliotekarierna kan bli 

pedagogiska resurser och hur samarbeten kan se ut.  Utifrån detta fokus presenterar Phil (2012) 

ytterligare en artikel kring vad som underlättar samarbeten mellan lärare och bibliotekarier och 

hur det bidrar till läskunnighet. Han påpekar att både lärare och bibliotekarier har egna normer, 

regler, rutiner och sätt att fördela ansvarsområden på. Phil poängterar att samarbete var en faktor 

som bidrog positivt till professionell utveckling bland bibliotekarier och lärare och till läskun-

nighet bland eleverna. 

 

Det som Phil (2012) diskuterar är i linje med det resultat Larsson (2014) presenterar kring hans 

studie om organisatoriskt lärande och förändringars villkor inom skolan. Utifrån intervjuer med 

lärare och skolledare från fyra olika svenska skolor beskriver han förutsättningar för organisa-

toriskt lärande och hur samspel och lärande är i dialektisk påverkan med varandra. Han belyser 

hur olika sätt att strukturera organisationer påverkar hur kunskaper inom de olika organisation-

erna tas till vara. Larsson använder begreppet handlingsstrukturer och har studerat hur dessa 

synliggör en skillnad mellan hur kollegor ser varandras olikheter och erfarenheter som resurser 

i förändringsarbeten. Stedt (2013) berör likaledes i sin doktorsavhandling hur friktion, uppgif-

ters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete påverkar lärande genom en studie på fyra 

arbetslag på en skola i Sverige. Stedt har sett hur förgivettaganden förmedlar värderingar och 

att om det råder en otydlighet kring dessa påverkas det Stedt kallar de rådande handlingsutrym-

mena. Som en direkt följd av hur de olika yrkesprofessionerna utövar sitt yrke så påverkas alltså 

kvaliteten. 

 

Detta samband mellan kvalitet på samarbeten mellan yrkesprofessioner och elevers prestationer 

uppmärksammade biträdande professor i information- och biblioteksvetenskap på Universitetet 

i Arizona, Montiel-Overall. Därför har hon försökt utveckla en teori om samarbete inom bibli-

oteksvetenskap för lärare och biblioteksmediaspecialister. I en artikel om arbetet slår Montiel-

Overall (2005) fast att det behövs en teori för att dels förstå betydelsen av samarbete mellan 

lärare och biblioteksmediaspecialister dels för att förhållandet mellan samarbete och elevers 

prestationer ska synlig- och medvetengöras. Arbetet mot denna teori krävde en definition av 

samarbete för lärare och biblioteksmediaspecialister. Montiel-Overall definierade samarbete 

som en process där två eller flera personer arbetar tillsammans för att integrera information med 

syfte att förbättra studenternas lärande. Montiel-Overall belyser vikten av att särskilja samar-

bete från till exempel samordning och menar att arbetsgrupper och kollegor, respekt och förtro-

ende för varandra är faktorer som behövs för ett väl fungerande samarbete utifrån delat tänkande 

och delad planering.  

 

På samma sätt är samarbetsaktiviteten gemensam planering något som Limberg (2003) också 

betonar vikten av i en kunskapsöversikt över skolbibliotekens pedagogiska roll. Delad plane-

ring är viktigt för att tydliggöra roller och ansvarsområden. I sin doktorsavhandling pekar Stedt 

(2013) likväl som Limberg på att tydlighet och transparens kommer att leda till subjektsposit-

ionering och tydliga hierarkiska strukturer som skapar en fast grund att ta ansats från.  Även 

Larsson (2004) presenterar i sin doktorsavhandling om förändringens villkor i skolan en fördel 

med transparens och tydlighet mellan kollegor, nämligen fördelen med den disciplinerande fak-

torn som följer av att alla har insyn och förståelse för varandras handlingsutrymmen. Dessa 
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maktstrukturer ses av Larsson som en fördel när nya kollegor ska introduceras in i de rådande 

handlingsstrukturerna. 

Phil (2012) framhåller att skolorna, till skillnad från biblioteken, har i uppdrag att bedöma ele-

vernas prestationer och vara betygssättande. Att eleverna inte är i beroendeställning till biblio-

tekarierna kan vara till en fördel när det gäller relationsskapandet till eleverna och kan bidra till 

lärande från ett nytt perspektiv enligt det skolverket skriver om skolutveckling och skolbiblio-

tekarier.  

 

I en artikel om de processer som pågår när människor internaliserar lämpliga värderingar och 

normer för den kultur de ingår skriver Dressman (1997) om en undersökning från en stor stad i 

sydvästra USA där tre olika skolbibliotek kunde ses som egna kulturella platser genom elevers 

olika svarsmönster. Dressman jämför elevernas värderingar av läskunnigheten i sin undersök-

ning genom att titta på hur eleverna internaliserar bibliotekens texter, diskurser och möten med 

bibliotekarier på de olika skolbiblioteken. Dressman (1997) påtalar också i sin diskussion att 

bibliotekarier historiskt har haft störst ansvar när det kommer till att initiera och genomföra 

samarbete  med lärarna.  Ett samarbete som ofta handlat om att bibliotekarier har erbjudit sitt 

stöd på olika sätt till lärarna och där erbjudandet inte alltid mottagits med öppna armar.  Att 

detta är en vanligt förekommande upplevelse som bibliotekarier har är något som Limberg 

(2003) slår fast. Larsson (2004) poängterar vikten av att samordna tänkande, handling och upp-

rättandet av lagkänsla mellan de som befinner sig inom den organisation det gäller.   

 

Guldér och Helinsky (2013) påpekar, i en handbok för skolbibliotekarier med exempel från hela 

världen, att samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan leda till en kvalitetshöjning för ele-

vernas lärande. Lärarna har sin kunskap om pedagogik och läroplanen medan bibliotekarierna 

har kunskaper om informationssökning. Kan man föra dessa kompetenser samman kan man få 

ett starkt arbetslag genom de olika pedagogiska strategier de både yrkesprofessionerna använ-

der sig av. Att förtroende kan hjälpa till att behålla det som anses som normativa ageranden när 

det gäller samarbete läggs också fram i en artikel av doktoranden Rinio (2018) på Alaska Fair-

banks universitetet. Där framförs att tillit och trygghet är det som behövs för att bygga positiva 

relationer med sina kollegor om man vill bygga en kvalitativ samarbetskultur. Hon menar att ju 

större tillit man har till varandra desto bättre är samarbetskvaliteten och att i skolor där miljön 

andas förtroende är lärare mer transparanta och villiga att dela information som kan leda till 

förbättringsprocesser med sitt kollegium. 



7 

 

Vidare belyser Rinio (2018) hur människor inte kommer att försöka samarbeta med någon vars 

kunskaper och möjligheter de inte känner till oavsett hur mycket deras organisation stödjer 

samarbete i stort. Författaren menar att det är av yttersta vikt att på ett professionellt tydligt sätt 

ge information och löften som går att uppfylla så en känsla av besvikelse gentemot biblioteket 

inte blir upprepade erfarenheter för lärarna. Bibliotekarier skulle kunna vinna på att vara infor-

mativa om vad de kan erbjuda lärarna och presentera det på ett sätt som vittnar om vilka tekniker 

och möjligheter biblioteket har. De skulle kunna bidra till klarhet och en bredare användning 

av bibliotekets resurser genom transparens omkring de möjligheter som finns. Att inte lova för 

mycket, och att hålla det man lovar är, av yttersta vikt för att skapa och behålla en relation som 

lärarna vill använda sig av även i framtiden. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Enligt tolkning av Burr (2003) passar den ontologiska och epistemologiska ståndpunkten i den 

socialkonstruktionistiska teorin väl samman med Foucaults maktperspektiv, studiens valda me-

tod och den diskursanalys som ämnar uppbringa ett resultat utifrån syfte och frågeställningar. 

Tillsammans med Foucaults teori om makt ges studien en väl förankrad möjlighet att bidra till 

forskningsområdet och den kunskapslucka som subjektpositionering i samarbete med lärare ut-

gör. Burr (2003) sammanfattar socialkonstruktionistiskt perspektiv med att om diskurser regle-

rar vår ontologiska och epistemologiska uppfattning om världen så är sambandet tydligt mellan 

diskurs, kunskap och makt. 

 

4.1 Socialkonstruktionistisk teori  

Vårt sätt att kommunicera med varandra påverkar våra handlingar och vad vi ser som normer 

för olika sammanhang. De normer som råder internaliseras och förs vidare genom strukturer i 

verksamheter och genom det sätt vi förhåller oss till och bemöter varandra inom de olika verk-

samheterna (Berger & Luckmann, 1998; Burr, 2003; Hacking, 2000). Självklara rutiner är en 

given följd av möten med andra och det sätt vi kommunicerar i dessa möten. 

 

Socialkonstruktionismens ontologiska grund innebär en uppfattning om att den verklighet vi 

lever i konstrueras av tankar och handlingar (Berger & Luckmann, 1998). Den verkligheten kan 

inte existera utan kommunikation och interaktion med andra. Det sammanhang som råder upp-

fattas således olika för varje individ beroende på rådande sociala sammanhang enligt Hacking 

(2000). Socialkonstruktionismens epistemologiska uppfattning låter förstå att vi lär av och med 

varandra genom en socialiseringsprocess där internalisering och identifikation gör att normer 

befästs och lever vidare genom hur vi spelar ut roller och attityder. Konstruktioner av individer, 

dess roller och attityder färgas av ett maktperspektiv då rådande diskurser markerar hur man får 

bete sig mot varandra (Burr, 2003). 

 

Att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv handlar enligt Burr om att förhålla sig kri-

tisk till det förgivettagna och att det vi tror oss förstå grundar sig på historia och kulturell till-

hörighet. Hon utvecklar resonemanget vidare med att påtala att förståelsen inte grundar sig från 

den historia och den kultur som råder för tillfället utan också på vilken social och ekonomisk 

samhällsarena som är representerad inom den rådande kulturen vid ett specifikt tillfälle. Burr 

(2003) anför att förståelse för världen inte kommer från en objektiv verklighet utan från män-

niskor både i det förgångna och nuet. Hon menar att den epistemologiska ansatsen innebär att 

den rådande kunskapen är en kulturell artefakt och inget som avgjort är mer sann en annan tids 

kunskap och sanningar. Författaren pekar också på att olika sociala handlingar föder olika so-

ciala konstruktioner som i sin tur bjuder in olika sorters mänskliga ageranden. Olika konstrukt-

ioner i olika tider bevarar och utesluter ageranden och mönster olika, vilket också innebär ett 

betydande maktperspektiv eftersom det innebär att människor har olika rätt att agera och ut-

trycka sig inom olika diskurser. 

 

Vidare påpekar Burr (2003) att en socialkonstruktionist inte hävdar en sanning eller specifik 

uppfattning om verkligheten och tingen. Den sociala och kulturella tillhörighet olika människor 
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identifierar sig med har olika upplevelser och syn på vad som är sant och inte. Burr exemplifi-

erar uppfattningen om sanning med att ställa en beskrivning av ett matbord mot andra beskriv-

ningar av samma bord. Olika beskrivningar beroende på var den beskrivande står och vem som 

beskriver bordet kommer att generera olika utsagor om matbordet. Det kan till exempel handla 

om att en beskriver bordet utifrån träslag, medan en annan beskriver bordet utifrån funktion, 

form eller tillverkare. Burr poängterar att ingen beskrivning av bordet kan hävdas vara mer sann 

än den andra.  

 

På förekommen anledning har kritiker till socialkonstruktionism, till exempel kognitivister, 

hävdat att det sätt som vardagen uppfattas och struktureras är en reflektion av hur världen fak-

tiskt ser ut, oavsett social påverkan (Winther Jørgensen och Phillips, 2000; Börjesson och Palm-

blad, 2007). Kognitivism innebär en syn på världen och människors ageranden som en effekt 

av känslor, åsikter och attityder enligt Börjesson och Palmblad (2007). Förenklat uttryckt hur 

människors intelligens och inre tankar påverkar deras ageranden. Kognitivister ser på språk som 

ett sätt att förmedla och förstå intentioner, åsikter, attityder och karaktärer medan ett socialkon-

struktionistiskt perspektiv framhåller att språket är ett sätt att konstituera vår upplevda verklig-

het (Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  Författarna menar att det till skillnad från kogniti-

visternas uppfattning om verkligheten inte finns en sann verklighet ”där ute” för socialkon-

struktionister. Ingen sanning som väntar på människan att upplevas och uppfattas som något 

sant och för givet taget. Språket är ett sätt att bygga upp olika verkligheter enligt Börjesson och 

Palmblad (2007). Genom att strukturera det upplevda genom språk konstituerar och producerar 

man olika verkligheter. Språket gör något med världen och ingen fakta finns färdig enligt för-

fattarna.  

 

Vidare menar Börjesson och Palmblad (2007) att text och bild representerar något och att språ-

kets huvudfunktion inom diskurser är att representera något. Börjesson och Palmblad (2007) 

exemplifierar en kognitivistisk syn på nazister och speciella personligheter utifrån en indelning 

av människor i olika kategorier. Socialkonstruktionismen och diskursanalytiker skulle som kon-

trast istället koppla samman nazisternas språk med olika diskurser. Börjesson och Palmblad 

(2007, s.12) poängterar att det delvis är detta som gjort att socialkonstruktionismen mottagit 

kritik från andra teorier och beteendevetenskaper. Denna syn på världen, kunskap och sanning 

skulle enligt kritikerna innebära att starkt ifrågasatta, provocerande politiska ideologier som till 

exempel fascism skulle kunna hävda ett sant perspektiv på världen. Författarna påpekar i direkt 

anslutning till detta kritikexempel att det handlar om inställning till vetenskap, inte mänskliga 

värderingar och handlingar därefter.  Winther Jørgensen och Phillips (2000) poängterar dock 

att det handlar om hur olika fenomen får sin mening genom diskurser. Även om Sverige är 

diskursivt konstruerad finns Sverige de facto. Om man enligt författarnas exempel kolliderar 

med sitt flygplan i ett berg är döden ett resultat av kollisionen oavsett om man som passagerare 

tror att berget uppkommit genom ett vulkanutbrott eller en fossil av ett forntida jättedjur. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att ett ting kan vara social konstruerad och dis-

kursiv men ändå påverkas av en materiell verklighet.  Uppfattningen av tingen och dess hand-

lingsmöjligheter konstitueras genom människans olika diskursiva strukturer och system.  
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4.2 Makt och diskurs 
Foucault beskriver makten som regler, strategiska möjligheter, som tillåter att olika teman län-

kas samman (Foucault, 2011). För att förstå en diskurs behöver man enligt Foucault analysera 

och tolka olika språkliga regelbundenheter. Hur man talar om något och vilka ord och begrepp 

man använder sprids inom den grupp man befinner sig inom och bildar egna bestående mönster 

gällande vad som är tillåtet och inte inom den diskurs man befinner sig i. Mönstren blir till 

normer som sprids vidare genom sätt att tala och kommunicera med varandra och genom de ord 

som används.  

 

Foucault (2011) fortsätter med att förtydliga att för att till fullo förstå diskursens sätt att forma 

vad som är tillåtet och inte behöver man reflektera över hur det språkliga omsätts i handlingar 

och vilka traditioner som föds till följd av dessa handlingar.  Foucault (2011) exemplifierar 

området medicin och förtydligar att det området inte bara handlar om en viss användning av 

begrepp och sätt att tala utan också som något som formas i handlingar inom verksamheten. 

Likadant är det med ekonomi, juridik, pedagogik och så vidare. Foucault menar att hur vi tänker 

och pratar om olika kunskapsfält föder konsekvenser i hur vi bemöter och agerar gentemot 

varandra, det skapar vissa maktrelationer. Foucault slår fast att diskurser konstrueras genom 

språk och andra symboliska system såsom skriven text och bilder genom vilka vi upplever och 

förstår världen (Burr, 2003). Professionerna är diskursbärare (Foucault, 2011).   

 

Inom olika kunskapsfält finns diskurser som inom diskursen betraktas som sanna. Foucault 

(2008) talar om de sanna diskurserna som ett resultat av det förhållningssätt individer bemöts 

utifrån. Vad som är sant avgörs inom den rådande diskursen. Olika diskurser har olika sanningar 

och vad som är sant och inte handlar om historisk och kulturell påverkan på människor och hur 

människor inom olika kulturella förhållanden förhåller sig och agerar inom sin egen sanning. 

Den sanna diskursen handlar om en specifik verklighetsuppfattning och anger vad som är möj-

ligt och inte inom denna verklighet. På den tiden den dominanta verklighetsuppfattningen var 

att jorden var platt var det den sanna diskursen. Genom att ifrågasätta, debattera och lägga fram 

nya synvinklar som påverkar majoriteten av diskursens invånare kan den sanna diskursen för-

ändras till en ny verklighetsuppfattning och därmed en ny sann diskurs - till exempel att jorden 

inte alls är platt, utan klotformad. Den sanna diskursen bidrar till ett maktutövande både mot 

sig själv och mot andra genom att reglera vad som är sant och möjligt inom den verkligheten. 

Den sanna diskursen införlivas i individen och leder till normskapande.  

 

Foucault (2008) slår fast att makt inte bara konstruerar sanningar och kunskap inom sina dis-

kurser utan också individer. Burr (2003) och Berger och Luckmann 1998) menar att språket 

och det sätt det används på visar sig i mänskliga handlingar för omvärlden. Detta gör att även 

om man inte är fysiskt nära varandra sker en allmän påverkan. Språket tvingar in människor i 

mönster. Detta ger oss enligt författarna tillgång till andras subjektivitet. Hacking (2000) dis-

kuterar en definition av jaget som en social konstruktion, ett resultat av yttre faktorer som hi-

storisk påverkan, sociala omständigheter och individuella val.  Det här leder enligt författaren 

till kategoriseringar och att olika handlingar är möjliga.  Språk, yttre miljö och en växelverkan 

mellan traditioner och handlingar avgör vilken kategori en individ tillhör enligt Hacking. Inget 

jag är endast ett jag utan en ständig växelverkan pågår. Hacking beskriver ett exempel med att 
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en kvinnlig flykting i Kanada kan inse sin kategoriseringstillhörighet och handla därefter genom 

karakteristiska egenskaper även om det engelska språket fattas.  

 

Liksom Foucault (2011) menar att diskurserna tillåter olika språkliga formationer och 

handlingar menar han också att detta innebär en begränsning i vad man kan säga om olika saker 

och när. Foucault menar trots detta att subjektet inom en diskurs kan visa på kreativitet och 

agera fritt inom diskursens ramar. Burr (2003) och Nilsson (2008) beskriver hur diskurser kan 

komma att förändras genom att i den stunden diskurserna blir allmänt tillgängliga kan de också 

bemötas med motstånd och omförhandlas till sin karaktär. Foucault (2003) påpekar att genom 

dessa osynliga regler kring vad och hur man tillåts uttrycka sig skapas samtidigt en form av 

övervakning och kontroll. Genom att vara öppen och observant för osynliga regler som finns 

inom olika sociala processer, platser och fenomen övervakar man sin omgivning. Det är denna 

övervakning som han kallar disciplinär makt. Foucault (2003) menar att detta maktförhållande 

motverkar kreativitet och handlingsfrihet inom diskurser. När så ändå sker har maktens 

inverkan på diskursbäraren.  

Burr (2003) framhåller att människor finner sig i ett moraliskt universum med en strävan att 

bygga upp sig själv som trovärdig och agera på ett försvarbart sätt inom sitt eget moraliska 

universum. Burr menar att det är det här som gör att diskurser för maktrelationer med sig. Hon 

exemplifierar att familjediskurser avgör vad som är tillåtet och inte för barnen inom familjen 

och genom detta producerar diskurser subjektivitet och positionering. Foucault (2003) menar 

att för att bryta en struktur i en diskurs måste individerna sätta upp ett motstånd mot det rådande 

och skapa förändring genom att inte låta diskursens maktförhållande påverka eller genom att 

byta sätt att tala, tänka och agera. Genom att inte sträva efter maktens syfte osynliggör man 

maktens påverkan och genom det kan man skapa förändring. Winther Jørgensen (2000) påpekar 

att förändring är en social process. Finns det en diskurs kommer det att finnas konkurrerande.  

Fairclough (1992) menar att diskurs i sig är en social praktik där kunskap reproduceras och 

förändras. Identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, återskapas och förändras 

inom kollektiva verksamheter och står på så sätt i en dialektisk relation till andra sociala 

praktiker och strukturer. Fairclough (1992) menar att nya diskurser kan skapas genom 

interdiskursivitet. De riktningar som de nya diskurserna antar avgör om de nya diskurserna är 

kreativa och nyskapande eller ett maktutövande genom ett upprätthållande av det som var 

möjligt att tala om och agera utifrån sedan tidigare. 

Foucault (2008) poängterar att makt inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Makten 

förknippas ofta med begrepp som inte, nej, förbud och lag. Burr (2003) belyser hur makt kan 

ses som produktivt istället för reglerande och hämmande. Makt kan producera kunskap. 

Foucault (2008) beskriver hur han försökte analysera maktens funktioner och processer och 

menar att maktens ansikten är flera och att dessa olika lokala makter har olika sätt att fungera. 

Därav menar Foucault att ett samhälle inte bara har ett maktutövande, utan flera. Med andra ord 

kan man studera makten utifrån mindre lokala regioner. Foucault (2008) exemplifierar några 

maktregioner som egendomen, verkstaden och armén. Inom de olika maktregionerna formades 

olika individer, både språkligt och kroppsligt med olika färdigheter. Kan man då hävda något 
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som sanning och som vetenskapligt? Foucault (2011) beskriver begreppen vetenskap och ve-

tande som något som specificerats inom diskursens praktik. Han använder metaforen kunskaps-

fält för olika vetanden och beskriver hur dessa olika fält sam- och underordnar talet om ett 

vetande. Begrepp definieras, används och förvandlas inom respektive fält. Ett vetande om till 

exempel rymden är alltså ett kunskapsfält om rymden där utsagor om rymden definieras via 

användning och definition av begrepp.  Således menar Foucault att subjekten är en produkt av 

en social ordning (Foucault, 2011).  Han slår fast att ingen sanning existerar utan maktperspek-

tiv. Olika tidsepoker, samhällen och lokala grupperingar producerar olika sanningar utifrån sina 

egna diskursiva praktiker (Foucault, 2008).  

 

För att kunna analysera aspekter av makt i språkliga utsagor lyfts Faircloughs (2001) syn på hur 

diskurs och makt påverkas av språket vilket Fairclough menar är en form av social tradition. 

Det innebär att språket är en del av samhället och inget som står utanför det samhälle det repre-

senterar. Han menar även att språket är socialt utvecklat. Fairclough beskriver hur individer 

som talar, lyssnar, skriver eller läser gör det på ett socialt förutbestämt sätt och att det skapar 

sociala effekter. Människorna inom en social kategori internaliserar det som är socialt skapat 

och agerar utifrån det inom sin sociala praktik och sin diskurs. Burr (2003) lyfter fram precis 

detta och anför att man inte föds i en objektiv värld utan till en verklighet med ett ramverk 

skapat av människorna inom ramarna, både nu existerande och de förgångna vilka reglerar vad 

och hur man tillåts tänka och agera inom den givna ramen. Fairclough (2001) fortsätter med att 

om språket ses som en diskurs och social praktik behöver man också analysera relationerna 

mellan text, process och sociala omständigheter. 
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5. METOD 
Ahrne & Svensson (2011) påpekar att olika sätt att samla in data är bra för att kunna ta reda på 

olika saker och menar att både kvantitativa och kvalitativa data behövs för att kunna forska om 

olika processer i samhället. För att få en bredare och mer komplett bild kan ibland kombinera 

dessa två metoder enligt Bryman (2018). Kvalitativ metod handlar enligt Bryman om olika sätt 

att ta reda på data genom intervjuer, observationer eller analys av olika texter som inte formats 

för att kunna analyseras utifrån siffror, statistiska metoder och verktyg. Bryman beskriver vi-

dare att kvantitativ metod handlar om att beräkna något och att titta på antalet fenomen medan 

kvalitativ metod handlar om att se händelser, bilder och yttranden om och av fenomen. Förfat-

taren beskriver hur den kvalitativa metoden skapar mjuka data, och den kvantitativa hårda, där 

mjuka data ibland ses som svagare. Vidare belyser Bryman (2018) att båda metoderna kan 

frambringa olika analyser. En kvalitativ metod kan analyseras kvantitativt, till exempel genom 

att man räknar antalet gånger ett visst ord används eller genom att man kvalitativt tittar på be-

grepp som används och vad de betyder och står för.  Holme & Solvang (1991) tar upp för- och 

nackdelar med respektive metod och sammanfattningsvis kan man konstatera att siffror gene-

rellt upplevs som trovärdigare än ord. Författarna varnar för att den övertron på siffror kan leda 

till missbruk eller feltolkningar. Både kvalitativ och kvantitativ metod kräver att forskaren läg-

ger ner tid och kraft på sitt arbete.   

 

Fördelen med kvantitativ metod är enligt Holme & Solvang (1991) att den metoden skapas 

utförs och analyseras utifrån en i förväg satt struktur. Den kvalitativa metoden kräver därför 

betydligt mer i bearbetning än den kvantitativa metoden av forskaren.  Den kvantitativa meto-

den har också en fördel när det finns många och väl beprövade statistiska verktyg att ta hjälp 

av i bearbetning och analys av data och resultat vilket inte är fallet med kvalitativa data. Där 

behöver forskaren lägga stor vikt och mycket tid på att leta efter mönster, teman, kategorier och 

så vidare. Ahrne och Svensson (2011) påpekar att för att få ny kunskap är det ofta ett måste att 

blanda kvalitativ och kvantitativa data med varandra. Bjørndal (2005) menar att genom att kom-

binera kvalitativ och kvantitativ metod kan man undvika nackdelar med vardera metoden och 

dra nytta av respektive metods fördelar. Både kvantitativ och kvalitativ forskning behövs och 

kompletterar varandra genom dess olika förmåga att framställa olika frågor och svar. Bjørndal 

kallar detta för ett strategiskt metodval. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att när forskare 

söker efter förståelse för samhällsprocesser är de ofta nödgade att använda sig av kvalitativa 

metoder och data men i analyser är det en fördel att kunna använda sig en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa data för att generera ny kunskap. Ahrne och Svensson (2011) dis-

kuterar att det är rollen som forskare som blir annorlunda beroende på vilken metod som väljs. 

Med kvalitativ metod som intervjuer av olika slag eller observationer kan man komma miljöer, 

människor och processer väldigt nära vilket ger en omedelbar förtrogenhet omkring forsknings-

området. 

 

I min studie behöver jag se och förstå sociala samband. Holme och Solvang (1991) menar att 

det är en av den kvalitativa metodens styrkor. Eftersom jag ville få, och behövde nå många 

bibliotekarier för att få ett så stort datamaterial som möjligt föll valet på en strukturerad enkät 
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med öppna frågor som metod för datainsamling. Jag valde dock att komplettera de öppna frå-

gorna med ett antal slutna som behandlade hur nöjda bibliotekarierna kände sig över ansvars-

fördelningen gällande samarbete, och vem som oftast var den ansvarige. Detta gjorde jag för 

att kunna komplettera den kvalitativa helhetsbilden med en kvantitativ del som bidrog förstär-

kande till min analys av den kvalitativa delen av resultatet när det gäller trovärdighet. Mitt 

kvalitativa val innebar en möjlighet att genom skriftliga utsagor leta efter mönster och katego-

riseringar som visade på subjektspositioneringar i det professionella samarbetet mellan de två 

yrkeskategorierna på ett metodiskt systematiskt sätt. Det skapade också samtidigt möjlighet att 

leta efter mönster angående vad som inte berättades om i materialet. Vad som inte sägs är lika 

viktigt och bidragande som vad som faktiskt sägs när diskurser studeras (Foucault, 2008). 

 

Bryman (2018) påpekar att generaliserbarhet är en form av mått på kvalitet och när det gäller 

kvantitativ forskning är det siffror som mäts och som blir indikatorer på resultatets kvalitet och 

generaliserbarhet. I min studie använde jag den kvantitativa delen av enkäten till just det men 

redovisade inte resultatet på de slutna frågorna kvantitativt utan kvalitativt utifrån min kom-

plettering av dessa svar med citat och tolkningar i syfte att öka trovärdigheten. Vidare diskuterar 

Bryman (2018) att reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inom den kvalitativa forskningen 

handlar om att kunna säga något om de mer generella forskningsmöjligheterna för att kunna 

åberopa trovärdighet. Bell (2006) förklarar reliabilitet som tillförlitlighet och ett mått på i vilken 

utsträckning metoden genererar samma resultat vid olika tillfällen och begreppet validitet som 

giltighet. Bell förklarar giltighet som en fråga om i vilken utsträckningsvaren på en fråga be-

svarar det man önskat på svar på. Bryman (2018) fortsätter med att beskriva hur det inom den 

kvalitativa forskningen handlar om att identifiera och mäta det resultat man fått fram utifrån 

syftet, till exempel genom att säga något om hur många deltagare som bidragit till resultatet. 

En stor geografisk spridning ger större möjlighet att inte bara se en liten lokal diskurs för urvalet 

inom ett geografiskt snävt område, som till exempel skolbibliotek inom en viss kommun i Väs-

terbottens inland skulle representera. En stor geografisk spridning skapar däremot möjlighet att 

kunna säga något mer allmänt om resultatet och något många känner igen sig i vilket skulle öka 

trovärdigheten enligt Bell (2006). Antalet deltagare ökar med en stor geografisk spridning och 

därmed kan man anta att resultatet också säger något mer representativt för en större grupp 

gentemot vad en liten grupp skulle kunna hävdas säga. I den här studien kan en stor geografisk 

spridning bidra till att synliggöra en större diskurs än en diskurs från en mindre, mer lokal 

diskurs.  Av den anledningen blev det viktigt för mig att få så stor geografisk spridning som 

möjligt. 

 

5.1 Strukturerad enkät 

Enkäten utformades med öppna frågor utifrån hur Boreús (2011) beskriver skriftliga reflekt-

ioner och att dessa kan visa om hur och vad som är förgivettaget och hur det påverkar och 

återskapar relationer och identiteter inom olika grupper. Van Manen (1990) poängterar att 

skriftliga reflektioner inte bara synliggör det rådande utan att det också visar hur deltagarna 

språkligt talar om innehållet i texten vilket i sin tur ger indikationer på vad som återskapas i de 

sociala processer som sedan följer utifrån det som kommuniceras.  Några strukturerade frågor 

med fasta svarsalternativ lades till i slutet av enkäten. Dessa frågor klargjorde vem som oftast 

bär ansvaret över samarbete i jämförelse med bibliotekariernas subjektspositioner. Trost (2012) 



15 

beskriver slutna frågor som vill utforska deltagarnas attityder och åsikter kring något och varnar 

för att använda för många fasta svarsalternativfrågor. Deltagarna kan tröttna och svara på ett 

sätt som riskerar att bidra till felkällor genom randomiserade svar och stor skillnad i referens-

ramar kring vad svarsalternativen står för. Slutna frågor som undersöker åsikter eller attityder 

har nämligen ofta kryssalternativ som sällan, ofta, ibland och aldrig. Dessa begrepps verkliga 

innebörd kan uppfattas olika beroende på vilka erfarenheter som ligger bakom tolkningen av 

begreppens innebörd. Trost (2012) jämför att distribuera enkäter via epost eller genom internet. 

Fördelen med att låta deltagarna omdirigeras från en sida till en annan för att fylla i enkäten är 

enligt Bryman (2018) bland annat att det finns mallar och förslag på utformning av enkäter som 

ser förtroendeingivande ut och som kan blanda slutna och öppna frågor på ett bra sätt.  Bryman 

(2018) pekar också på, likväl som Ejlertsson (2005) att respons ofta sker snabbare via en online 

enkät än via post vilket också är en fördel jag tog fasta på.  

 

Enkäter kan liknas vid intervjuer med den stora skillnaden att det handlar om hur svaren doku-

menteras och av vem enligt Trost (2012). Den här studien används enkät som metod och mer 

specifikt en online survey som besvaras i elektronisk form där majoriteten av frågorna är öppna 

men där några slutna frågor förekommer, dock få till antalet så risken minskar för att deltagarna 

tröttnar och väljer svarsalternativ som ligger i mitten för enkelhetens skull. Bryman (2018) me-

nar att enkäter online har visat sig innehålla färre obesvarade frågor och att svaren på öppna 

frågor ofta innehåller mer detaljerade svar. Detta menar jag kompenserar det Ejlertsson (2005) 

belyser som en nackdel med en minskad möjlighet till fördjupade svar med enkät som metod i 

förhållande till intervjuer. De främsta fördelarna handlar om enkätens bidragande möjlighet till 

större urval med stor geografisk spridning och fördelen med minskad tidsåtgång både för mig 

som forskare och för deltagarna. Ejlertsson (2005) menar nämligen att dels kan man påbörja 

materialbearbetning relativt snabbt i förhållande till andra metoder sedan enkäten gått ut till 

urvalet dels kan deltagarna i lugn och ro fundera över hur de vill svara och tid finns att kontrol-

lera faktauppgifter och så vidare. Dessutom understryker Ejlertsson (2005) att forskaren med 

en enkät inte påverkar deltagarna med hur frågor och uppföljningsfrågor ställs. Han menar 

också att en fördel med enkät kan vara den anonymiserande möjligheten som deltagande i enkät 

ger i förhållande till intervjuer, dels genom att man kan välja att inte kräva identifikationsupp-

gifter och dels genom att deltagarna kan svara på känsliga frågor utan att oroa sig för följderna. 

Ejlertsson definierar känsliga frågor som frågor som berör sexualitet, kriminalitet, droger och 

så vidare men jag ser också en möjlighet att få ärligare svar genom enkät som metod av yrkes-

kollegor till mig i förhållande till om jag skulle intervjuat dem då det kan upplevas både känsligt 

och obehagligt när jag har samma yrkesbefattning som dem.  

 

När det gäller nackdelar med enkät som metod nämner Ejlertsson (2005) att enkäter inte alltför 

sällan har ett betydande bortfall. Detta är något jag till varje pris vill försöka motverka. Enkäter 

ska enligt Ejlertsson inte innehålla för många frågor och därav designades onlineundersök-

ningen med 5 öppna frågor och 4 slutna. En riktlinje gällande tid brukar enligt Ejlertsson (2005) 

vara att det maximalt får ta en halvtimme att delta. Enligt en tidsuppskattning av mig uppskat-

tade jag att färdig design skulle kräva cirka 10 minuter i anspråk av deltagarnas tid. Ytterligare 

en nackdel med enkäter är avsaknaden av möjlighet att ställa uppföljande kompletterande frågor 

eller komplicerade frågor som skulle bidra till en djupare förståelse och ett bredare resultat. 
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Ejlertsson (2005) menar att öppna frågor endast delvis skapar möjlighet till ett djupare perspek-

tiv motför till exempel intervjuer. Han poängterar också att deltagare som har svårt att uttrycka 

sig i skrift inte har samma förutsättningar som de som inte har dessa problem och i värsta fall 

kan de avbryta eller välja att inte delta alls. Genom att väga dessa för- och nackdelar mot 

varandra kommer jag ändå fram till att enkät är den metod jag vill använda mig av i den här 

studien och mer specifikt en online enkät, detta på grund av min strävan om att få så många 

svar som möjligt från ett så stort geografiskt område som möjligt, något jag tror blir svårt att 

uppfylla med intervjuer både logistiskt och tidsmässigt.  Jag avser att lägga ner omsorg på en-

kätens layout och frågornas utformning för att i största möjliga mån motverka de nackdelar som 

Ejlertsson poängterar.  Frågorna kommer därför att inledas med beskriv, hur upplever du, och 

hur skulle du vilja för att ge deltagarna möjlighet att själv avgöra hur djupt de går i sina svar. 

Denna typ av inledning i frågorna upppmanar till beskrivande utsagor vilket passar studiens 

syfte, De slutna frågorna kommer att ha svarsalternativ utifrån strukturen att det finns 4 olika 

grader att välja bland i kryssalternativ. Detta hoppas jag ska motverka en möjlighet att välja ett 

mittenalternativ bara för bekvämlighetens skull. Studien kommer att utformas utifrån det Bry-

man (2018) kallar en online survey. Fortsättningsvis kallas online survey för enkät online eller 

onlineundersökning vilket är en enkät utformad via en webbaserad plattform på internet. Del-

tagare kommer att dirigeras från inbjudan till en egen webbsida där enkäten återfinns. Webbsi-

dan leder till en plattform som heter EasyQuest vilket är en gratis plattform som har fått bra 

recensioner med ett utbud som fungerar väl för mitt syfte.  

 

5.2Urval 

Bryman (2018) understryker att den del av populationen som väljs ut att delta kallas urval. När 

urvalet skulle göras gjordes i ett första skede en urvalsram att utgå från. Bryman framhåller att 

en urvalsram är den del av populationen som urvalet görs utifrån  

 

I den här studien bestod urvalsramen initialt av folk- barn- ung- och skolbibliotekarier med 

erfarenhet av samarbete med lärare genom en tidigare eller pågående anställning på ett biblio-

tek. Ingen åtskillnad mellan folk- eller skolbibliotek gjordes alltså i urvalsprocessen. Jag valde 

att göra det Bryman (2018) kallar för ett representativt urval. I det här sammanhanget innebär 

det att genom att inte begränsa urvalet till endast skolbibliotekarier så speglade urvalet en 

mindre grupp av populationen i sin helhet. Detta dels för att inte alla kommuner har skolbiblio-

tek och använder sig av folkbiblioteken istället, dels eftersom inte alla skolbibliotek är beman-

nade. De avgränsningar jag däremot gjorde var att endast vända mig till bibliotekarier som ar-

betar eller har arbetat på ett bibliotek med erfarenhet av samarbete med lärare inom de senaste 

5 åren. Enligt Kungliga bibliotekets årliga rapport om de offentligt finansierade biblioteken 

saknar nästan hälften av landets drygt 1,4 miljoner elever tillgång till ett bemannat skolbiblio-

tek. Anställda på skolbibliotek och folkbibliotek med skolverksamhet erbjöds deltagande oav-

sett om man kallar sig skolbibliotekarie, folkbibliotekarie, bibliotekarie eller barn- och ung-

domsbibliotekarie. Det var biblioteksanställdas utsagor om samarbetsprocesser gentemot lärare 

som jag ville undersöka.  

 

Några förvalda forum via Facebook och epost skapade möjlighet att randomisera urvalet. Att 

få deltagare som självmant valt att delta är av stort värde. De väljer att satsa sin egen tid på att 
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besvara frågorna och därav hoppas jag att utsagorna också ökar i kvalité.  Eftersom alla forum 

jag använde mig av innehöll en blandning av bibliotekarier och anställningsformer, kön och 

ålder behövde jag inte ta ställning till dessa kriterier i urvalsprocessen. Alla bjöds med förutsatt 

att de hade en anställning eller hade haft anställning de senaste 5 åren.  En re-post efter en vecka 

i samtliga forum fick fungera som påminnelse om möjligheten att delta. Trost (2012) diskuterar 

den svåra balansgången mellan påminnelser och forskningsetiska principer om frivilligt delta-

gande i forskning. I studiens urvalsprocess kom påminnelse att användas för att få upp delta-

garantalet men inte i sådan form att det kunde uppfattas som påtryckningar. 

 

5.3 Bortfallsanalys 

Onlineundersökningen genererade 67 utsagor som hade lite olika längd på svaren. Den snabb-

aste deltagaren hade lagt ner 02,32 minuter på att fylla i den och den som lagt ner mest tid 

hade lagt ner 52,06 minuter. Vid en snabb överblick ser det ut som att de flesta lagt ner mellan 

5-8 minuter på att fylla i den. Eventuellt skulle en annan utformning på frågorna kunnat bidra 

till att ytterliga deltagare skulle ha medverkat. Skolbibblistan är ett forum med medlemmar 

anslutna via epost och där man diskuterar frågor och utbyter erfarenheter med varandra inom 

skolbibliotek. Därav kan man spekulera i att många medlemmar fick sin inbjudan under ar-

betstid på sin arbetsepost. De andra forumen är också relaterade till arbetet och många besva-

rar och postar frågor som härrör till arbetet under arbetsdagen. Kanske klickade många därför 

in sig under arbetstid, såg att det var utsagor som efterfrågades och genast klickade bort sig 

för att återkomma vid ett senare tillfälle eller inte delta alls. Om det tydligare framgått i intro-

duktionstexten att det efterfrågades utsagor och inte kryssfrågor skulle detta kunnat motver-

kats men samtidigt hade det också kunnat få motsatt effekt och skrämt bort många deltagare 

innan de ens klickat in sig på enkätens webbplats. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Den här studien har följt de fyra huvudkraven för forskning som vetenskapsrådet (2002) fast-

ställt. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Veten-

skapsrådet (2017) fastställer att innan en forskning startar och under genomförandet bör fors-

karen förhålla sig till samtyckes- och informationskravet. Onlineundersökningen utformades 

med en kort presentation innan frågorna där studien och syftet presenterades (Se Bilaga 2). I 

och med det uppfylldes informationskravet (Boreús 2011). Individskydskravet berördes genom 

att klargöra för deltagarna att ingen identifiering är möjlig i något steg av enkäten och att inte 

ens jag som samlar in materialet har möjlighet att identifiera en viss deltagare. Ingenting i en-

käten kommer i något steg att kunna kopplas ihop med en viss deltagare. Avpersonifiering av 

materialet sker efter första genomläsningen av samlat material genom att eventuella namn och 

exempel av eventuella händelser som kan kopplas samman med en viss bibliotekarie att återges 

anonymiserat. 

 

Vetenskapsrådet (2017) förklarar att individsskyddskravet bland annat handlar om att skydda 

individen från kränkning eller skada. Genom att avidentifiera och på så sätt anonymisera delta-

garna efterföljdes således individskyddskravet enligt Vetenskapsrådets regler och riktlinjer 
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(2017). Inskickad enkät innebar att samtycke till deltagande skett vilket också framgick i inled-

ningstexten till enkäten (Se Bilaga 2). Jag beslutade att i de fall där det eventuellt lämnats in en 

ofullständig enkät skulle de delar som fyllts i användas. Efter publicering av studien kommer 

en länk att publiceras till DIVA i samtliga forum som erbjudande om deltagande i onlineunder-

sökningen publicerats i.  

 

Konfidentialitetskravet diskuteras kort i vetenskapsrådet (2017) där man framför att det finns 

fyra olika begrepp som ibland blandas ihop. Det är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. De definierar konfidentialitet som något som kan avläggas när något delats i 

förtroende medan anonymisering handlar om att avkoda så att ingen koppling mellan vissa data 

och specifik individ kan ske. I den här studien upprätthålls anonymisering genom alla anteck-

ningar som gjorts i samband med kodning förstördes. Materialet som sparas är datan efter kod-

ning.   

 

Nyttjandekravet som vetenskapsrådet (2002) har riktlinjer kring handlar om hur data och forsk-

ningsresultat får användas i andra sammanhang. Den här studien kommer inte att dela med sig 

av någon data till andra forskningsprocesser eller utomstående intressenter oavsett syfte. Min 

roll som forskare och det ansvar som följer med att materialet kommer till mig för bearbetning 

tolkning och analys kräver att forskaretiska ställningstaganden gjorts. Bryman (2018) poängte-

rar transparens för tillförlitlighet och pålitlighet samt säker förvaring av materialet utan möjlig-

het att sätta samman utsagor med en viss deltagare.  

 

Vidare förespråkar Vetenskapsrådet (2017) att möjliga felkällor identifieras och diskuteras. 

Detta ligger i linje med Boreús (2011) betoning på att generaliserbarhet och trovärdighet bör 

diskuteras.  

Möjliga felkällor kommer att diskuteras och analyseras i samband med att bortfallsanalysen 

presenteras vilket Vetenskapsrådet (2017) anser kräva argument och relevans för slutsatser som 

sedan dras.  

 

5.5 Generaliserbarhet och trovärdighet 

Den här kvalitativa studien strävade efter trovärdighet i första hand och genom den stora geo-

grafiska spridning som min metod gav möjlighet till skapades också en större möjlighet att 

kunna säga något mer generellt om bibliotekariers syn på professionellt samarbete med lärare 

och därmed bidra till studiens trovärdighet. Arbetet med empirin kommer att vara transparent 

och tydlig vilket Boreùs (2011) förespråkar för hög trovärdighet för samhället och forskarsam-

hället. Länken till den färdiga studien i de forum där deltagarinbjudan publicerats bidrar också 

till att visa på forskarsamhällets koppling till forskningsetiska principer då återkoppling till del-

tagare är viktigt för studiens trovärdighet. Den valda teoretiska och metodologiska grunden 

uppmuntrar till diskussion och möjlighet till andra förklaringar och perspektiv vilket också är 

ett kriterium för hög trovärdighet när det gäller forskning. Boreús fäster vikt vid att alla steg i 

processen bör vara genomskinliga så att kritiska granskningar kan förekomma. Boreús (2011) 

poängterar också att en självkritisk granskning och en transparens och diskussion om eventuella 

felkällor är viktigt för trovärdigheten. Att kunna generalisera resultatet kopplas även samman 
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med grad av trovärdighet (Boreús 2011; Ahrne och Svensson 2011; Bell 2006).  Kvalitativ 

forskning är enligt henne svårare att generalisera än kvantitativ.  

 

Svensson och Ahrne (2011) föreslår triangulering för att öka trovärdighet. Den här studien kom-

mer dock inte att använda sig av triangulering då data endast samlas in genom enkäter via so-

ciala medier och forum på grund av studiens begränsade tidsplanering men däremot kan trovär-

dighet ökas genom det Svensson och Ahrne (2011) vidare föreslår som ytterligare sätt att öka 

studiers trovärdighet. Det handlar om återkoppling. Jag kommer genom de forum där online-

undersökningen publicerades att återkoppla resultatet till samtliga deltagare men även till kol-

legor på min arbetsplats där fyra bibliotekarier jobbar och har en pågående anställning genom 

en utskrift av studien. De kommer genom den att få ta del av studiens resultat och ge sina syn-

punkter. Jag kommer inte att söka efter deras konsensus, vilket inte heller är en strävan man bör 

ha enligt Ahrne och Svensson (2011) utan efter en igenkänning hos mina kollegor angående 

resultatet och analys utifrån det. Svensson och Ahrne poängterar också att detta kan skapa yt-

terligare möjlighet att nyansera och fördjupa resultatet.  Jag kommer därför att dokumentera 

kollegornas reaktioner med stödordssanteckningar under samtalet kring studiens resultat. 

 

Med vald teori kommer den här studien automatiskt att möta motstånd om trovärdighet och 

generaliserbarhet. Dels genom att vald teori egentligen säger att ingenting kan hävdas utanför 

sin kontext dels kan bibliotekariernas utsagor skilja sig åt beroende på deltagarnas dagsform 

gällande vakenhet, tålamod och händelser under dagen. Enkätens utformning kan också upp-

fattas olika av deltagare utifrån levd erfarenhet och referenser till begreppens innebörd och de-

finitioner. Den här studien tar inspiration från Boreús (2011) som föreslår att se studiers resultat 

som ett exempel på det undersökta fenomenet, av flera möjliga. Studien kommer inte hävda, 

men sträva mot trovärdighet genom att visa indikationer på vilken subjektspositionering som 

sker i olika professionella samarbeten mellan bibliotekarier och lärare. Trovärdighet genom så 

stor geografisk spridning som möjligt och genom återkoppling av bibliotekskollegor. Bjørndal 

(2005) påpekar att genom att kombinera kvalitativa data med kvantitativa så kan man pröva 

studiens trovärdighet. Om man kan visa på kongruens med två helt olika metoder, kan man 

också i större utsträckning hävda att resultatet är giltigt och generaliserbart. Att kombinera kva-

litativ och kvantitativ metod kan alltså enligt Bjørndal (2005) stärka forskningsresultatets till-

förlitlighet. Om dessa två metoder visar på samma eller till stor del liknande resultat menar 

Bjørndal att sannolikheten är mindre att det är speciellt utmärkande egenskaper för vardera 

metoden som bidragit till det kongruenta resultatet. 

 

5.6 Genomförande 

Onlineundersökningen delades dels som länk på Facebook gruppen BUS nätverket vilket är ett 

nätverk för barn-, ung- och skolbibliotekarier i Västerbotten. Dels delades den på Skolbiblistan 

som är ett mejlforum via skolverket där man kan utbyta erfarenheter gällande skolbibliotek och 

andra online forum för bibliotekspersonal via slutna Facebook grupper. 

 

Jag fick snabbt in svar som kunde börja bearbetas vilket är en fördel med enkät online enligt 

både Bryman (2018) och Ejlertsson (2005). Nästan direkt fick jag kritiska kommentarer om att 

jag hade skrivit i inbjudan att enkäten endast skulle ta några minuter av deltagarna i anspråk. 
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En deltagare kommenterade gällande detta och fick tre personer som höll med och som skrev 

kort om sina tankar kring det vilket mer eller mindre var en upprepning av det den först kom-

menterande hade skrivit. Hen menade att jag riskerade att få ett litet antal svar om jag inte 

redigerade bort att det förväntades ta ett par minuter i anspråk eftersom hen ansåg att frågornas 

utformning var så till sin form att de krävde eftertanke för att fylla i. Eftertanke som tog betyd-

ligt mer tid i anspråk än några minuter. I samma kommentartråd kommenterade andra deltagare 

att det var ett viktigt ämne och att de skulle dela vidare enkäten utan att ta upp tråden från hen 

som påpekat detta med tidsangivelsen. Jag tog till mig kritiken och efter att ha vägt för- och 

nackdelar mot varandra gick jag in och redigerade bort tidsangivelsen i inbjudan och i enkäten 

(Se Bilaga 1). Jag bedömde att kommentarerna kunde få stå kvar i det forum de hade publicerats 

och hoppades att hens kommentarer inte skulle påverka antalet deltagare från just det forumet. 

I inget annat forum fick jag kommentarer utan deltagare tryckte gilla och tummen upp under 

inbjudan. Jag fick självvalda deltagare som inte bara gav mig utsagor på ett bekvämt sätt utan 

också utsagor av de individer som var mest villiga att lägga tid och engagemang på min studie- 

antingen under arbetstid - eller utanför.  

 

Efter en vecka gick jag in i samtliga forum och postade inbjudan en gång till. När enkäten 

stängdes den 22 mars hade 67 svar lämnats in, samtliga med fullständiga svar och varierande 

tid som lagts ner från den snabbaste 02,32 till den längsta med 52 minuter och 6 sekunder. När 

online enkäten stängdes ner den 22 mars 2019 kunde man som ägare av undersökningen via 

EasyQuest välja att få en sammanställning av de vanligaste valda orden i utsagorna med en 

siffra som visade antalet gånger ordet förekommit i samtliga svar. Jag skrev ut samtliga frågor 

med detta verktyg för att få en översikts bild av vilka ord som vanligtvis användes och vilka 

ord jag inte kunde se alls (Se Bilaga 3). Därefter skrev jag ut samtliga 67 enskilda utsagor på 

enkelsidor för att kunna sortera och kategorisera de mönster jag såg i dem i olika utsagor. Jag 

kategoriserade utsagornas innehåll och utifrån de diskurser och subjektspositioneringar som 

framträdde namngavs dessa. Därav har jag arbetat induktivt med framställandet av ett resultat.  

Under bearbetningen använde jag mig av understrykningspennor för att kunna markera lik-

nande uttryck och därigenom synliggöra diskurser och subjektspositioneringar. I de enskilda 

utsagorna fanns de slutna frågorna med i utskriften. När data bearbetades och citat valdes ut 

strök jag under de slutna frågorna om syn på ansvar för att koppla samman de svaren med 

tolkning och analys i löptexten. 

 

5.7 Analys 
Burr (2003) problematiserar att det vi tror oss veta genom en social konstruktionistisk teori i 

sig själv är en social konstruktion. Materialet kommer att visa indikation på en möjlig verklighet 

och ett sammanhang utifrån en given plats och givna möjligheter. Analys och tolkning utgår 

från att bibliotekarierna och lärarna ger varandra utrymme utifrån specifika diskurser vilket 

påverkar bibliotekariernas subjektspositionering. Börjesson och Palmblad (2007) slår fast att 

det är diskurserna som skapar subjekten och Burr (2003) poängterar att genom att bli medveten 

om sin egen diskurs och subjektspositionering inom den kan man också ändra den. Maktrelat-

ioner och de sociala handlingar som följer för bibliotekarier kan dock förändras enligt Foucault 

(2008). Genom analys och ett medvetandegörande kring bibliotekariernas subjektspositioner-



21 

ingar kan en omförhandling av rådande maktrelationer ske och en påverkan av de handlingsut-

rymmen som diskurserna ger utrymme till (Nilsson, 2008). Det handlar inte om en absolut san-

ning men om olika bilder av verkligheten som bibliotekarier upplever i sina professionella sam-

arbeten med lärare och vilka subjektspositioneringar som dessa diskurser möjliggör. Foucault 

(2008) poängterar att makt inte behöver handla om begrepp som inte, nej, förbud, regler och 

lagar. Makt kan skapa möjligheter istället för att hindra och hämma. Kunskap kan produceras 

med hjälp av makt (Burr 2003; Foucault 2008; Willig 2013). 

 

Börjesson och Palmblad (2007) reflekterar över hur en diskursanalys med ett socialkonstrukt-

ionistiskt perspektiv endast visar en möjlig tolkning av resultaten, en möjlig konstruktion av 

verkligheten.  Burr (2003) bemöter kritiken mot socialkonstruktionism med ett antal olika sätt 

att tänka kring diskurser. Hon menar att man kan leta alternativa förklaringar genom att ändra 

sitt sätt att tänka kring diskurser. Synen på modern och moderligheten kan som exempel för-

klaras utifrån skilda perspektiv. Det kan vara dels maktperspektivet där kvinnan kämpar för sin 

jämlika rätt till arbetslivet dels kontra bilden av en husmoderlig hemmavarande moder. Det kan 

också förklaras som en upplevd erfarenhet som går hand i hand med specifika handlingar, som 

att sköta allt tvätt och laga all mat. Att vara mamma följer självklart med dessa självklara hand-

lingar (Burr, 2003). När det gäller bibliotekarier och lärare skulle en stor rådande diskurs kunna 

vara att båda yrkeskategorierna värdesätter att barn ska kunna läsa men att de har olika medel 

och möjligheter att uppfylla det målet. Willig (2013) betonar att en diskursanalys inte strävar 

efter att presentera en specifik kunskap om något utan om att presentera ett möjligt sätt att se 

på hur ett fenomen konstrueras genom språket. Dessa insikter ämnar jag bära med mig i ana-

lysarbetet.  

 

5.7.1 Foucaults maktbegrepp i diskursanalys 

Burr och Willig (2013) menar att Foucaults maktperspektiv utgår från makten som ständigt 

närvarande och uttryckt i diskurser vilka genererar kunskap. I den här studien handlar maktper-

spektivet således om hur samarbete mellan bibliotekarier och lärare förhandlas fram genom 

maktens ständiga närvaro och genererar kunskap. Jag ämnar se hur dessa maktuttryck påverkar 

strukturer och mönster i bibliotekariers utsagor om samarbete med lärare. Foucaults syn på 

maktens påverkan, på vad som är accepterat att uttrycka inom specifika diskurser, och av vilka 

de tillåts uttryckas ämnar jag ta med i analysarbetet av studiens empiri. Jag vill använda 

Foucaults maktbegrepp i min analys för att se hur diskurserna kontrollerar hur och vad som 

uttrycks mellan bibliotekarierna och lärarna. Jag kommer att leta efter vilka subjektspositioner-

ingar som synliggörs och reflektera över hur makten på så vis kontrollerar diskurserna. Burr 

(2003) beskriver hur Foucaults synsätt i en diskursanalys kan bidra till att inte bara utforska 

språket och bidra till maktrelationer också till hur diskurser producerar subjektspositionering. 

Den här studiens syfte och frågeställningar ämnar besvaras genom skrivna utsagor om biblio-

tekariers samarbete med lärare där subjektspositionering är av särskilt intresse.  Burr menar att 

Foucault kan bidra till att synliggöra de sociala strukturerna som formar kontexten. Eftersom 

diskurser medför förutbestämda förväntningar och krav i alla led följer rörliga maktrelationer 

också med som följd. Willig (2013) presenterar en sextegsmodell han kallar en Foucauldiansk 

analysmodell och dessa författare tillsammans inspirerar mig till en analysmetod utifrån nedan 

beskrivna struktur. 
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5.7.2 Analytiska termer och begrepp 

I ett första analyssteg kommer materialet att läsas med ansats att hitta olika sätt som bibliote-

karier refererar till samarbete och vilka lokala diskurser som synliggörs i utsagorna från dessa. 

Därefter kommer steg två som handlar om att försöka se vilka bilder av samarbete som fram-

träder och vilka likheter och skillnader som uttrycks av bibliotekarierna. Analysens tredje steg 

kommer att handla om att försöka se vilka följder dessa bilder av samarbete får för subjekten 

och vilka positioneringar som sker genom analys av handlingar och ageranden. När dessa steg 

är utförda är det dags att leta efter subjektpositioneringar och fundera över vilka möjligheter 

och begränsningar dessa subjektpositioneringar i sin tur skapar. I det här fjärde steget kommer 

Foucaults maktperspektiv att komma till användning då en reflektion över hur de funna kon-

struktionerna styr subjektspositionering inom diskursen bör ske. Vilka möjliga handlingar till-

låter diskurserna? Den här studien kommer att leta efter samarbetskategorier i handlingsmönster 

och subjektspositioneringar utifrån bibliotekariernas utsagor om samarbete med lärare men 

även i ett femte steg lägga en tanke vid vad som inte återspeglas i materialet eftersom även det 

outtalade bidrar till konstruktionen av diskursen och de möjliga subjektspositioneringarna inom 

den (Foucault, 2008). 
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6. BEARBETNING & TOLKNING  
Utifrån 67 fullständiga online enkäter började materialet bearbetas. Bearbetningen började med 

att söka efter olika sätt som bibliotekarier refererade till samarbete på, och vilka diskurser som 

synliggjordes i utsagorna från dessa enligt fem stegsmodellen inspirerad av Burr (2003) och 

Willig (2013).  

 

I ett första steg bearbetades data med fokus att synliggöra diskurser. Jag antecknade samtidigt 

som jag läste och därefter analyserades anteckningarna och formades genom reflektion och 

analys till två konkreta huvuddiskurser. Steg 2 handlade om att se bilder som bibliotekarierna 

hade beskrivit i sina utsagor om samarbete och de likheter och skillnader som synliggjordes. 

Här försökte jag också vara uppmärksam och anteckna vad som inte synliggjordes i vardera 

diskursen. De likheter och skillnader som synliggjordes när det gäller samarbete skapade för 

mig synliga handlingsmönster kring samarbete som integrerande, förmedlande och stöttande. 

Detta både gentemot lärare och gentemot elever. Förmedlande handlingsmönster handlar om 

lån, inköp och registrering av tal- och ljudböcker för elever med särskilda behov. Detta hand-

lingsmönster är för det mesta riktat mot lärare och har ett serviceinriktat fokus. Ett andra hand-

lingsmönster kan beskrivas som integrerande och handlar till större del om samarbete med ge-

mensamhetsfokus mot elever än vad det förmedlande handlingsmönstret gör. Bibliotekarierna 

beskriver att det integrerande samarbetet antingen kan ske gemensamt med läraren eller genom 

ensamma praktiska handlingar av bibliotekarien som till exempel undervisning i källkritik utan 

närvarande lärare men där man planerat tillsammans och ämnar göra ett uppföljande gemen-

samt efterarbete. Ett tredje handlingsmönster som synliggörs och kan förstås som stöttande rik-

tar sig både till lärare och till elever.  I detta handlingsmönster samarbetar man gemensamt med 

undervisning och resurser.  

 

Vilka följder detta såg ut att få i utsagorna var fokus i steg 3 i bearbetning av resultatet. Steg 

fyra innebar att läsa igenom materialet ytterligare en gång med fokusfrågan om vilka möjliga 

handlingar som utsagorna vittnar om i respektive diskurs och här kom Michael Foucaults makt-

perspektiv till sin främsta användning i den här studien.  

 

Anteckningarna gjordes utifrån en blandning av text och bild i ett kollegieblock. De två diskur-

serna visualiserades genom moln och ut från molnen drog jag streck med stödord och tankar 

om möjliga subjektspositioneringar. När det var gjort gjordes samma visualisering med sub-

jektspositioneringarna och nya streck från de molnen drogs med anteckningar om möjliga hand-

lingsmönster och följder. En sammanfattning av dessa anteckningar och bilder i skriven text 

formade resultatet som det presenteras nedan.  

 

Antalet bibliotekarier som uppgav att deras anställning var pågående var 64 medan två angav 

att deras anställning ägde rum för mindre än ett år sedan. Endast en till antalet uppgav att det 

var mellan två och tre år sedan anställningen ägde rum. Den här informationen är viktig för 

studiens trovärdighet genom att så pass många som 64 av 67 bibliotekarier har en pågående 

anställning innebär samtidigt att de också har en pågående erfarenhet av samarbete med lärare. 
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Detta ökar trovärdigheten i resultatet. De handlingsmönster och vanligaste uttryck som fram-

trädde definierade majoriteten av bibliotekariernas uppfattning om vad professionellt samarbete 

betyder för dem. Den tydligt samlade definitionen av begreppet samarbete visade sig vara ge-

mensamt, ömsesidigt stöttande och delat ansvar. 
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7. RESULTAT 
Resultatet har visat två diskurser som fortsättningsvis kommer att vara markerade med fet text 

och tre subjektspositioneringar som kommer vara markerade kursivt. I min analys av empirin 

har jag funnit Den praktiskt målfokuserade diskursen och Den stöttande och serviceinrik-

tade diskursen. Dessa två dominanta diskurser avgör hur bibliotekarier upplever samarbete 

med lärare och har ett antal olika förgreningar av subjektspositioneringar. 

 

De subjektspositioneringar som framträder vid analys är Den integrerade bibliotekarien och 

Den serviceinriktade bibliotekarien samt Den stöttande bibliotekarien. Nedan följer en djupare 

beskrivning av resultatet, det vill säga diskurserna och de subjektspositioneringar som diskur-

serna möjliggör och innebär. 

 

7.1 Den praktiskt målfokuserade diskursen 

Att praktiskt utföra saker gemensamt beskrivs av flertalet bibliotekarier. De nämner att de be-

finner sig ute bland bokhyllorna tillsammans med lärarna när eleverna har lånetid eller när vissa 

specifika önskemål efterfrågas som till exempel högläsningsböcker eller böcker utifrån teman. 

Man skulle kunna uttrycka det som att ordet ”tillsammans” är ledordet för den här praktiskt 

målfokuserade diskursen. Planering, arbete och genomförande utförs tillsammans utifrån ge-

mensamma mål. Bibliotekarie 2 (Datainsamling 24/3, 2019) uttrycker att ”om vi väljer att ar-

beta med läsloggar är jag med och går igenom dem löpande […] Jag samverkar med lärarna 

kring inköp av litteratur”. Detta talar dels om för oss att samarbetet är heltäckande och praktiskt 

från inköp av litteratur till handlingar som praktiskt arbete med läsloggar. Samarbetet är inte 

bara något som svävar ovanför dessa individers huvuden utan är levande i deras dagliga hand-

lingar i olika verksamheter. Genom att känna sig som en viktig del i ett större sammanhang 

skapas en interdisciplinär maktpåverkan där man gemensamt tar ansvar för de uppgifter som 

rör eleverna och för samarbetet mellan bibliotekarierna och lärarna. Den makt som med sin 

närvaro i relationerna mellan bibliotekarien och läraren formar samarbetets struktur och form. 

Den bidrar till att det som gemensamt planeras och beslutas utförs, antingen tillsammans eller 

varför sig, men med en gemensam förgrundplanering och uppföljning.  Bibliotekarie 31 (Data-

insamling 24/3, 2019) beskriver att samarbete handlar om att ”man tillsammans utför något, ex 

förberedelser av ngt slag inför ett projekt, sedan kanske man själv eller den andre parten utför 

det enskilt eller gemensamt”. Samarbete är praktiskt, man utför något tillsammans. Den här 

bibliotekarien menar dock till skillnad från bibliotekarie 2 att själva utförandet kan vara den 

enes, andres eller ett gemensamt ansvar men att målen är något som gemensamheten delar, den 

praktiska förberedelsen ska vara gemensam. En annan utsaga beskriver att samarbete handlar 

om att ”Alla deltar och arbetar för att nå ett utsatt mål” (Bibliotekarie 28, datainsamling 24/3, 

2019). De båda beskrivningarna av samarbete styrks ytterligare av bibliotekarie 25 (Datain-

samling 24/3, 2019) som menar att ”den ena parten ska inte behöva göra majoriteten av arbetet”.   

En annan beskriver samarbete som ” Att stötta varandra i arbetet i klassrummet. Samundervisa” 

(Bibliotekarie 33, datainsamling 24/3, 2019). En annan beskriver ”att man tillsammans arbetar 

mot ett mål som alla kan sträva mot” (Bibliotekarie 30, datainsamling 24/3, 2019).  Samarbete 

för dessa bibliotekarier handlar om att utgå från och sträva mot gemensamma mål. De uttrycker 

i sina utsagor att man har ett gemensamt ansvar att arbeta mot målen vilket bibliotekarie 35 
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(Datainsamling 24/3, 2019) tydliggör med att beskriva samarbete som ett ”respektfullt möte 

mellan olika personer och professioner, där man använder båda personernas olika kunskaper, 

erfarenheter och färdigheter med målet att utveckla eller skapa något”. Denna respekt för 

varandras förmågor, resurser och kompetenser innebär att ett maktutövande sker i strävan att 

behålla den goda relationen och samarbetet genom att återupprepande dialektiska rörelser mel-

lan bibliotekarierna och lärarna sker kontinuerligt.  

En tydlig markör för den här diskursen är bibliotekariernas användning av de personliga pro-

nomen vi och oss när de beskriver samarbete och hur det utförs.  

7.2 Den stöttande och serviceinriktade diskursen 

Den här diskursen synliggörs med närliggande uttryck som hjälpa, stötta och förmedla. Samar-

bete beskrivs som något som sker när bibliotekarierna hjälper till, förmedlar information eller 

litteratur och stöttar lärare på ett eller annat sätt. Det kan handla om stöttande handlingar i 

undervisning eller med resurser av olika slag. Inom den här diskursen synliggörs inte samarbete 

som något som har med gemensamhet att göra utan som något som sker utifrån vad biblioteka-

rierna kan bidra med för att lärarna ska lyckas med sitt uppdrag. De här utsagorna och val av 

begrepp att beskriva sin samarbetssituation utifrån visualiserar en maktåverkan på de följande 

handlingsmönster som bibliotekarierna inom den här diskursen vittnar om. Bibliotekariernas 

egna uppdrag beskrivs som något som handlar om att bistå med insatser och resurser som utgår 

från vad lärarna beskriver sig behöva i vissa specifika situationer. Att välja ordet bistå i sam-

manhang med material och resurser eller att tillsammans ta fram lämpligt material signalerar 

två helt olika sätt att uttrycka sig på och talar tydligt om maktens påverkan och närvaro i sub-

jektpositioneringens följder inom olika diskurser. Bibliotekarie 26 (Datainsamling 24/3, 2019) 

uttrycker att hen ”hjälper till att hitta lämplig litteratur till skolprojekt och enskild läsning till 

både lärare och elever”. Bibliotekarie 16 (Datainsamling 24/3, 2019) framför att ”[d]et är endast 

med ett fåtal lärare som det blir ett samarbete, oftast erbjuder jag en aktivitet och så tackar de 

ja”.  Diskursen synliggörs tydligt när en bibliotekarie resonerar omkring samarbete som en 

”servicefunktion till största delen. Handlar mest om att plocka fram material de efterfrågar, 

föreslå sådant vi tror de har nytta av och bolla vilka skönlitterära böcker som skulle kunna passa 

för deras klasser” (Bibliotekarie 14, datainsamling 24/3, 2019).  Diskursen underbyggs ytterli-

gare med ett resonemang från Bibliotekarie 11 (Datainsamling 24/3, 2019): 

 
Idag är det inget samarbete utan lärarna ber mig att uträtta en service (tex köpa in eller fixa specifik bok/böcker, 

komma och boktipsa, eller att jag kommer och pratar om litteraturhistoria/bokkunskap eller källkritik- och 

informationssökning). När jag föreslagit samarbete så hsr [sic] jag får till mig vad läraren tänkt sig och så ska 

jag lägga till eller anpassa mitt material efter det. 

 

Här kan man utröna av citatet att bibliotekarien känner sig som en hjälpare och en stöttare. 

Dessa ordval, och andra liknande, från dessa bibliotekarier inom den här diskursen vittnar om 

frustration och en maktpåverkan som leder till att Den serviceinriktade bibliotekarien ser på 

samarbetet som ett serviceuppdrag där hen beställer böcker lärarna säger att de vill ha, och 

anpassar material och innehåll efter lärarnas önskemål när det gäller undervisningssituationer 

som lärarna anlitar bibliotekarien till. En tydlig markör för den här diskursen är bibliotekarier-

nas användning av de personliga pronomen jag och de/dem när de beskriver samarbete och hur 

det utförs. Med ett maktperspektiv kan man förklara det som att bibliotekarierna i sina utsagor 
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har visualiserat att de är solospelare både i yrkesuppdraget och som ansvarig för samarbetet. 

Den visualiserade makten ser inte ut i den genererade data som studien utgått från per automatik 

betyda att handlingsmönstren som följer ses som rakt igenom negativt av alla serviceinriktade 

bibliotekarier. Det som för en bibliotekarie ses som en motkraft ses av en annan som, kanske 

inte en medkraft, men en kraft som hen upplever väl fungerande och varken negativ eller posi-

tiv. Dessa bibliotekarier har i de slutna frågorna angivit att det är de som oftast har ansvaret 

över samarbetet mellan dem själva och lärarna och att de tycker det är en bra ansvarsfördelning.   

 

Den stöttande och serviceinriktade diskursen innefattar dels den serviceinriktade bibliote-

karien dels den strävande bibliotekarien. Den serviceinriktade bibliotekarien inom den här dis-

kursen framstår som nöjd med sin positionering och glad över att kunna hjälpa lärarna med det 

de behöver. En bibliotekarie beskriver sin yrkesroll som mer serviceinriktad än som pedago-

gisk. En strävande bibliotekarie beskriver sig ”lite som en hjälpreda. Okunskap eller ointresse 

för hur mina arbetsdagar ser ut” (Bibliotekarie 44, datainsamling 24/3, 2019). Denna utsaga 

vittnar om frustration och missnöje med situationen vilket med ett maktperspektiv påverkar de 

handlingsmönster som de strävande bibliotekarierna ser som möjliga inom diskursen. Bibliote-

karien vill mer men blir inte hörsammad. Bibliotekarie 65 (Datainsamling 24/3, 2019) beskri-

ver: ”[j]ag skulle önska att samarbetet var lika bra med alla lärare – men många gånger får jag 

inte ens svar på mail”. Hen har angett att ansvaret över samarbetet ofta vilar på hen, sällan på 

lärarna och att hen upplever detta som mindre bra. 

 

Den strävande bibliotekarien inom den här diskursen beskriver den osäkerhet och frustration 

som flera bibliotekarier med samma subjektspositionering uttryckt i sina utsagor på olika sätt. 

Bibliotekarie 18 (Datainsamling 24/3, 2019) reflekterar så här: 

 
Jag tyckte det var svårt att peppa eleverna att låna och läsa utan att ha en tydlig uppbackning av läraren att detta 

förväntades av dem, så jag valde att backa lite trots att det kändes fel. Jag vill ju att de ska låna och läsa! Men 

kan inte diktera villkor över huvudet på läraren. 

 

Den här bibliotekarien hade i uppföljande frågor angett att ansvaret över samarbete ofta vilade 

på hen, sällan på lärare och att hen upplevde detta som mindre bra.  

 

7.3 Subjektspositioneringar 

De två funna diskurserna i studien kan också gå in i varandra. Fairclough (1992) kallar detta 

för interdiskursivitet. Den praktiskt målfokuserade diskursen har bibliotekarier som då och 

då positionerar sig som beställare av material och resurser medan det också framstår finnas 

flertalet bibliotekarier som tydligt tar avstånd och sätter upp ett starkt motstånd mot den posit-

ioneringen inom samma diskurs vilket detta citat ger en bild av när samarbete skulle beskrivas 

av bibliotekarie 24 (Datainsamling 24/3, 2019): 

 
Det betyder INTE beställning, jag skiljer väldigt noga på de två orden. Vi brukar säga att när det kommer till 

just beställningar att vi gör som knarklangare ”den första är gratis”. Ibland behöver läraren vara med första 

gången, för att de ska få upp ögonen för vad vi kan göra. Kommer de in med samma uppdrag nästa gång då 

vill vi ha ett samarbete vilket jag skulle definiera som ett längre uppdrag där vi tar del av l ärarens upplägg 

och kan bidra med det vi kan, vet och har. 
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Bibliotekarie 24 signalerar ett motstånd mot positioneringen som beställare inom den prak-

tiskt målfokuserade diskursen. Motståndet är ett agerande mot de maktförhållanden som råder 

och kan bidra till nya diskurser. Det motstånd som bibliotekarie 24 bland annat uppvisar är 

hens konkreta särskiljning på beställning och samarbete som var för sig möjliggör olika hand-

lingsutrymmen. Andra utsagor vittnar om att positionering som hjälpreda och stöd till lärare 

är självklara och nödvändiga arbetsuppgifter inom den serviceinriktade diskursen. Biblioteka-

rier med olika positioneringar kan verka aningen dialektiskt mellan diskurserna beroende på 

situation. Bibliotekariernas positioneringar kan också skilja sig åt även om diskursen är det-

samma. Bibliotekarie 24 accepterar inte en subjektspositionering som hjälpreda eller bestäl-

lare inom den praktiskt målfokuserade diskursen men kan tänka sig att beställa till lärare om 

det är en engångsföreteelse. De två diskurserna går då in i varandra för just det tillfället. Fair-

clough (1992) beskriver interdiskursivitet som det fenomen som sker när en diskurs kombine-

ras med en annan och blir till en ny egen diskurs i sig själv, vilket citatet ovan ger exempel på. 

Fairclough poängterar att om den nya diskursen tar en egen ny riktning är den kreativ medan 

om mötet mellan två diskurser slutar med ett upprätthållande av den gamla diskursen, så ska 

den ses som det Fairclough (1992) kallar konventionell.  En konventionell diskurs är kontrol-

lerande och återupprepande medan den kreativa mer nytänkande och fri i förhållande till ur-

sprungs diskursen.  

 

Nedan ska jag beskriva de tydligaste subjektspositioneringar som jag har sett och vad de inne-

bär. 

 

7.3.1 Den integrerade bibliotekarien 

Den här subjektspositioneringen uttrycker sig ofta i termer av vi när det gäller samarbete med 

lärare. Bibliotekarie 26 (Datainsamling 24/3, 2019) beskriver ett tillfälle med samarbete som 

att ”[v]i försökte tillsammans hitta litteratur till en läsovillig elev”. Bibliotekarie 23 (Datain-

samling 24/3, 2019) med integrerad subjektspositionering uttrycker när hen beskriver hur ett 

samarbete kan se ut att ”[v]i resonerar mycket tillsammans hur vi ska inspirera unga till läsning, 

vad vi ska köpa in för böcker och vad vi ska sätta i händerna på dem som inte tycker om att 

läsa”. Citatet vittnar om att pronomet vi handlar om bibliotekarien och läraren som först och 

främst samarbetar omkring hur inspiration ska ske vilket tolkas till ett gemensamt ansvarsom-

råde. I en andra del handlar vi och samarbete om vilka böcker som ska köpas in vilket är bibli-

otekariens ansvarsområde och i en tredje del om vad som ska sättas i händerna på de läsovilliga, 

något som både läraren och bibliotekarien ansvarar för. Det är något gemensamt som sker, på 

lika villkor med respekt, jämlikhet och uppskattning av varandras olikheter och kompetenser i 

förgrunden. Planering, utförande och uppföljning sker gemensamt och med en strävan att till-

sammans göra det bästa för eleverna.  

Utifrån utsagorna kan det tolkas som om att bibliotekarierna känner sig som en i lärargruppen 

och som en medlem av ett gemensamt arbetslag vilket är en viktig aspekt när det gäller om den 

maktpåverkan som sker i relationerna upplevs som positiva eller negativa av bibliotekarierna.   

De integrerade bibliotekarierna beskriver sig själva som orädda och nyfikna och besitter ofta 

pedagogiska kunskaper. Eleverna ses, med utgångspunkt i utsagorna som ett gemensamt ansvar 

där både bibliotekariernas och lärarnas kompetenser är viktiga för elevernas möjligheter till 
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måluppfyllelse. Med ett gemensamt mål som att öka elevernas möjligheter till måluppfyllelse 

kan de integrerade bibliotekarierna och lärarna befinna sig inom olika diskurser men ändå jobba 

mot samma mål, men på olika sätt. Planeringen är gemensam, uppföljning och ibland undervis-

ning eller planerad övrig samvaro med eleverna. Denna gemensamma strävan fungerar interdi-

sciplinärt och med hjälp av maktens närvaro utifrån den transparens som gemensamma plane-

ringar, uppföljningar, undervisning och samvaro med eleverna leder till kommer dessa två olika 

yrkesprofessioner att röra sig i dialektiska rörelser mot det gemensamma målet.  

7.3.2 Den Serviceinriktade bibliotekarien 

Den här subjektspositioneringen uttrycker sig ofta i termer av dem när det gäller samarbete med 

lärare. Bibliotekarie 59 skriver ”[j]ag är inte delaktig i skolans arbete utan bara en resurs som 

håller reda på läromedel. Jag har påpekat detta flera gånger utan resultat” (Datainsamling 24/3  

2019). En annan bibliotekarie beskriver samarbete som något som sker ”sporadiskt, hjälper dem 

ibland med att bestämma böcker vid klasslån eller servar vid utlåning och litteratursökning”  

(Bibliotekarie 30, datainsamling 24/3, 2019). Valet av att beskriva hur bibliotekarien hjälper 

dem med böcker antyder ett samarbete där de två poolerna vi och de står i kontrast till varandra. 

De maktkonsekvenser som visar sig i dessa utsagor är kategoriseringen som görs i förhållande 

till vi och de. Den distanserar Den serviceinriktade bibliotekarien från lärarna. En del av De 

serviceinriktade bibliotekarierna upplever inte detta som negativt, medan andra gör det. De 

som anger i sina utsagor att ansvarsfördelningen inte känns bra och där en frustration finns 

skulle ett maktmotstånd mot det rådande kunna sättas upp i en strävan att förändra den sub-

jektspositionering och de handlingsmönster som följer. Man kan anta att vi är bibliotekarierna 

som arbetsgrupp och dem är en lärargrupp. Bibliotekarierna inom den här positioneringen upp-

lever sig behöva vara anpassningsbara, stöttande och hjälpande. En del av dem skildrar sig som 

trygga då de vet vad som förväntas av dem. De beskriver sig som stolta över sin kompetens och 

framställer sig själva som experter på sitt område. I klassrummen kan lärarna bäst och bibliote-

karien är där för att hjälpa och bistå lärarna med deras arbete. Eleverna är lärarnas ansvar och 

den hjälp som bibliotekarierna kan bistå med är för att underlätta för lärarna och på så sätt bidra 

till läskunnighet och måluppfyllelse. Bibliotekarier som positionerar sig som serviceinriktade 

förmedlar litteratur efter önskemål både till elever och lärare, lånar ut böcker och andra medier, 

gör omlån och påminner om reservationer och förseningar. De serviceinriktade bibliotekarierna 

skapar möjlighet för elever med nedsatt läsförmåga att ta del av litteratur på ett jämlikt sätt 

genom att skapa användare hos MTM, myndigheter för tillgängliga medier och Legimus.  

7.3.3 Den strävande bibliotekarien  

Den här subjektspositioneringen uttrycker sig ofta i termer av vi OCH de när det gäller samar-

bete med lärare. Bibliotekarie 54 (Datainsamling 24/3, 2019) beskriver samarbetet som ”slump-

mässigt, ofta för att jag ’missionerar’”. Att använda begreppet missionera antyder en känsla av 

att hen försöker bidra till någontings förbättring under svåra förhållanden. En synonymsökning 

online på begreppet missionera leder in betydelsen till att föra kampanj, att göra reklam för eller 

att propagera. Makten visar sin närvaro med valet av detta begrepp och känslan som Den strä-

vande bibliotekarien signalerar att hen upplever av att missionera. föder i nästa led olika miss-

ionerande handlingar, som till exempel ytterligare en bibliotekarie beskriver sin strävande an-

sats med att uttrycka ” [j]ag erbjuder mig att delta i undervisning, bjuder in mig till undervisning 

och dem till biblioteket” (Bibliotekarie 10, datainsamling 24/3, 2019). De bjuder in sig till 
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undervisning och erbjuder hjälp och stöttning. Den strävande bibliotekarien ser sig inte som 

självklar naturlig del lärargruppen men verkar förenande genom att den strävande biblioteka-

rien är med och planerar tillsammans med lärare och hjälper praktiskt till med utförande när 

tillfälle ges. Den strävande bibliotekarien beställer böcker och resurser men tillför kompetens 

på ett utjämnande sätt med sin expertis genom förslag och aktiviteter i en missionerande ansats. 

Den strävande bibliotekarien försöker medla och släta ut klyftor med resurser, öppenhet, vilja 

att hjälpa till och en ständig strävan att föra arbetet framåt. Positionering inom den här diskursen 

innebär ofta en känsla av osäkerhet men samtidigt nyfikenhet. Den strävande bibliotekarien 

kan lite av varje och föreslår och provar gärna nya saker. Ibland är eleverna lärarnas ansvar och 

ibland bibliotekariernas. Samförstånd är ett av den strävande bibliotekariens mål. Denna form 

av motstånd mot stillestånd i subjektspositionering och diskursens handlingsmöjligheter kan 

leda till att en ny diskurs föds till följd av att två diskurser möts och konstruerar nya handlings-

mönster. Den strävande bibliotekariens grad av nyfikenhet och framåtsträvan blir avgörande 

för hur samarbetet formas och omformas.  

 

7.4 Sammanfattning 

Bibliotekariers utsagor om samarbete med lärare har utforskats och hur dessa bidrar till olika 

positionskategorier har besvarats. Två diskurser inom bibliotekariers syn på samarbete med lä-

rare har identifierats som Den praktiskt målfokuserade diskursen och Den stöttande ser-

viceinriktade diskursen. De subjektspositioneringar som vardera diskurser möjliggör genere-

rar lite olika följder och effekter på hur samarbete bedrivs och hur det uppfattas av biblioteka-

rierna. Diskurserna har synliggjort tre positioneringar som beskrivits utifrån vardera diskursen 

men som inom vardera diskursen endast representeras av två till antalet. Den integrerade bib-

liotekarien, Den serviceinriktade bibliotekarien och Den strävande bibliotekarien. Hur dessa 

positioneringar bidrar till att samarbete utformas har visat sig vara starkt bidragande till hur 

samarbetet upplevs. Inom diskursen Den praktiskt målfokuserade diskursen beskriver sig 

Den integrerade bibliotekarien som en självklar del i ett gemensamt arbetslag där gemensamma 

mål och praktiska handlingar skapar konsensus och inverkar positivt på elevernas möjlighet till 

att dra nytta av varje yrkesgrupps kompetenser. Den strävande bibliotekarien inom Den prak-

tiskt målfokuserade diskursen uttrycker frustration över att ensamma ha ansvar över samar-

betet med lärarna och menar att det är svårt att få visa sina kompetenser och resurser. Den 

serviceinriktade bibliotekarien inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen uttrycker 

sig i termer av dem när det gäller samarbete. De beskriver sig som trygga och stolta över att 

kunna hjälpa till med det lärarna efterfrågar. Den strävande bibliotekarien inom Den stöttande 

och serviceinriktade diskursen förmedlar osäkerhet och nyfikenhet. De utgår från ett vi och 

de perspektiv. De medlar och missionerar med allt från resurser till kompetens. Sammantaget 

har syfte och samtliga forskningsfrågor besvarats. Bibliotekariers relationer med lärare och de 

positioneringar som följer har framkommit i studiens resultat och det sätt som bibliotekariers 

uppfattningar framträder omkring samarbete besvarades genom identifiering av subjektsposit-

ioneringar. De önskvärda samarbeten som bibliotekarierna uttrycker att de önskar med lärare 

har också bidragit till tematiseringen och beskrivningen av de subjektspositioneringar som dis-

kurserna möjliggör. Maktens påverkan och närvaro har presenterats som det visat sig i resulta-

tet. 
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8. DISKUSSION 
Det synliggjordes två diskurser i resultatet: Den praktiskt målfokuserade diskursen och Den 

stöttande serviceinriktade diskursen. Kategorisering inom diskurserna gjorde att tre subjekts-

positioneringar identifierades. Två positioner inom vardera diskursen visade sig vara domi-

nanta. Den integrerade bibliotekarien och Den strävande bibliotekarien inom Den praktiskt 

målfokuserade diskursen. Den serviceinriktade bibliotekarien och Den strävande biblioteka-

rien inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen. Dessa subjektpositioneringar ana-

lyserades utifrån handlingsmönster och en analys och reflektion över vilka följder som detta 

genererade utifrån Michael Foucaults maktperspektiv tog sin form. I figuren nedan illustreras 

varsin diskurs genom två ansikten i profil och vardera diskursens subjektspositioneringar visu-

aliseras genom stora pratbubblor: 

 

 
Figur 8.1 En modell av diskurserna och subjektspositioneringarna och hur de ibland överlappar varandra. 

 
Figuren skapar möjlighet att på ett konkret sätt visualisera hur diskurser och subjektspositioneringar 

kan verka var för sig eller överlappa varandra och forma något nytt. De stora pratbubblorna visar varsin 

subjektspositionering. De går ihop en aning vilket visar att det kan hända att subjektspositioneringarna 

gör det inom vardera diskursen vid olika tillfällen. De små pratbubblorna visualiserar hur diskurser 

ibland kan överlappa varandra, så kallat interdiskursivitet, vilket kan leda till att en ny diskurs uppstår 

när de två diskurser sammanfogas.  
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8.2 Resultatdiskussion 
Studiens strävan var att genom ett socialkonstruktionistiskt synsätt tillsammans med Michael 

Foucaults perspektiv på makt undersöka bibliotekariers utsagor om samarbete med lärare och 

hur dessa bidrar till olika positionskategorier. Syftet har uppnåtts och i resultatet presenterades 

två diskurser och tre subjektspositioneringar. Dessa kommer att diskuteras utifrån bibliotekari-

ers utsagor och beskrivningar av samarbete med lärare influencerat av Michael Foucaults syn 

på makt och dess följder. Studiens forskningsfråga om hur bibliotekarier beskriver sitt profess-

ionella samarbete med lärare och vilka positioneringar det bidrar det till har besvarats och pre-

senterats i resultatet. En grundligare diskussion kring detta följer och kommer särskilt att dis-

kuteras på ett djupare plan under rubriken subjektspositioneringarnas följder.  

 

Den serviceinriktade bibliotekarien inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen framställer sig 

nöjd med samarbetet och det sätt som de praktiska handlingarna fördelas mellan lärare och dem 

själva. Den serviceinriktade bibliotekarien och lärarna har hittat sätt att kommunicera mellan varandra 

som fungerar bra, i alla fall utifrån bibliotekariens perspektiv och relationen är fri från frustration enligt 

de utsagor som bearbetats. Den serviceinriktade bibliotekarien beskriver att de upplever sig nöjda med 
sin situation och att veta vad som förväntas och krävs av honom/henne i samarbetssituationer. Den 

strävande bibliotekarien inom samma diskurs signalerar dock i utsagorna genom sina beskrivningar att 

de mår betydligt sämre över hur samarbetet är utformat och fungerar. Kommunikationen mellan par-

terna verkar skapa frustration och en känsla av otillräcklighet och oduglighet för Den strävande biblio-

tekarien. Utsagan från bibliotekarie 31 (datainsamling 24/3, 2019) vittnar om denna typ av frustration, 
otillräcklighet och oduglighet där hen jämför sig med en bokutlåningsapparat med ordet tyvärr i direkt 

anslutning. Detta gör att analys av hens känsloupplevelse pekar mot en negativ självbild i det samman-

hanget. Den här typen av hierarkiska känslor gällande relationen och de möjligheter till handlingar som 

konstrueras utifrån att den ena upplever sig mindre värd, och liknar sig vid en bokutlåningsapparat, 

orsakar ett asymmetriskt maktförhållande. Det skulle kunna leda till att den undergivna individen, i 

den här studien Den strävande bibliotekarien inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen på 
sikt stagnerar i sin professionella utveckling då avsaknad av bekräftelse från den andre i relationen 

bekräftar den upplevda negativa självbild som följer av delar av de handlingsmöjligheter inom diskur-

sen och subjektpositioneringen. Att skapa en kommunikationsarena som fungerar skulle kunna bidra 

till en förbättring. Den strävande bibliotekarien kanske skulle uppleva mindre frustration om kommu-

nikationsarenan till lärarna var genom gemensamma arbetsplatsträffar eller fysiska möten istället för 
epost och på så sätt ges möjlighet att föra fram sina tankar och ideér. Många strävande bibliotekarier 

menar att de har svårt att få svar på epost och att det är vanligt att de inte får svar alls av lärarna. 

Istället för att fortsätta e-posta lärarna och fortsätta uppleva frustration kanske De strävande bibliote-

karierna skulle kunna hitta ett annat sätt kommunicera som förändrar strukturen på maktförhållandet 

och den positionering som möjliggör, eller omöjliggör, handlingsmöjligheter för dessa bibliotekarier.  

 

Möjligen synliggörs en generationsklyfta när det gäller Den serviceinriktade bibliotekarien 

inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen. Kan det vara så att vad man ser är en 

kvarlevande diskurs som har sina rötter i en tid då biblioteket stöttade lärarna med en förmed-

lande roll av fysiska böcker och servade eleverna och lärarna med utlån, omlån, fjärrlån och 

påminnelser? Skolan och bibliotek behöver enligt Guldér och Helinsky (2013) skapa nätverk 

för erfarenhet och kompetensutveckling. Biblioteket har i dagens samhälle inte bara en demo-

kratiskt utjämnande roll utan också en pedagogisk roll. Det sätt som bibliotekariers uppfatt-

ningar om samarbeten mellan lärare och dem själva har besvarats genom olika detaljerade och 

långa utsagor, ibland med exempel på hur samarbete mellan bibliotekarien själv och lärare ser 
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eller har sett ut. Denna upplevelse kan vara en effekt av interdiskursivitet. Om två diskurser 

möts och bildar en ny som blandar de två tidigare avgörs den riktning som det nya antar om de 

nya diskurserna blir nyskapande eller om de upprätthåller det tidigare. Om Den serviceinriktade 

bibliotekarien inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen är en effekt av interdis-

kursivitet kan man jämföra och reflektera över det Fairclough (1992) diskuterar kring att viss 

interdiskursivitet bottnar i ett vidhållande av tidigare maktförhållanden.  

 

I de slutna följdfrågorna synliggjordes huruvida bibliotekarierna upplevde sig nöjda med den 

befintliga ansvarsfördelningen (Se Bilaga 2). Tolkning och analys av dessa frågor i relation till 

utsagorna gav mig möjlighet att besvara forskningsfrågan omkring hur uppfattningar om sam-

arbeten framträtt i utsagorna. De önskvärda samarbeten som en av forskningsfrågorna avser, 

besvarades genom frågan i onlineundersökningen och bidrog till analys och förståelse för de 

subjektspositioneringar som diskurserna synliggjorde. Utsagorna om önskat samarbete ökade 

förståelsen för vad respektive positionering inom tillhörande diskurs sakande och analys av 

helheten bidrog till att visualisera rådande maktförhållanden.  

 

Liksom Phil (2012) har presenterat resultat om, har den här studien kunnat visa ett möjligt be-

hov, utifrån bibliotekariers utsagor om deras upplevelser, av att lärare behöver få mer erfarenhet 

och en ökad förståelse för den pedagogiska resurs som biblioteken kan vara enligt bibliotekari-

ernas nedskrivna intryck av hur samarbetet fungerar.  Speciellt inom Den stöttande och ser-

viceinriktade diskursen skulle de strävande bibliotekarierna gynnas av att göra sig själva och 

sina resurser mer transparanta för lärarna. Om lärarna inte vet vad biblioteket och bibliotekari-

erna kan erbjuda vet de inte heller vilka möjligheter som finns. Utifrån ett maktperspektiv på 

kan man diskutera om avsaknaden av information och förståelse för varandras kompetenser och 

resurser gör att den andres perspektiv inte synliggörs och då infinner sig inte heller förståelse 

för hur den andre verkligen uppfattar någonting. Det finns en svårighet i att försöka gissa sig 

till vad den andre vill och uppfattar och de handlingar som följer av de gissningarna skapar i 

sin tur återkopplande handlingar. I kontrast till det som Phil (2012) diskuterar kring när det 

gäller den fördel som bibliotekarierna har med icke bedömmande uppdrag gentemot eleverna 

och deras prestationer, upplever bibliotekarier inom Den stöttande och serviceinriktade dis-

kursen att de på olika sätt hjälper till, förmedlar litteratur, andra medier och tjänster samt stöttar 

lärare. Det ”gemensamma” handlar inte om att gemensamt hjälpa eleverna att uppnå kunskaps-

mål, utan det ”gemensamma” målas fram som stöttande i undervisning, förmedling av olika 

böcker och så vidare. Lance & Kachel (2018) har visat resultat att där bibliotekarier tillåts delta 

vid planering och undervisning lyckas eleverna bättre med att nå sina kunskapsmål.  

Precis som den här studien har visat att främst Den serviceinriktade men också Den strävande 

bibliotekarien inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen helt eller delvis står utan-

för gemensamma planeringar och undervisningar har Lance & Kachel (2018) visat på liknande 

slutsatser då han lagt fram resultat som visar att bibliotekarier är bra att ha, men inte nödvän-

diga. Jag menar att den här studien har bidragit till att lärarna får en chans att upptäcka biblio-

tekariernas, och bibliotekets, fördel när det gäller relationsskapandet till eleverna fritt från krav 

på prestation och dess olika möjligheter att bidra med de olika resurser som biblioteken har.  

Detta bland annat genom att skolbiblioteket som fysisk lokal inte nödvändigtvis handlar om 
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prestation för eleverna. I en lugn miljö kan de finna studiero, de kan ställa frågor till bibliote-

karier som inte har någonting med deras betyg att göra, de kan bläddra i böcker, leta i databaser 

och försöka hitta alternativa svar på frågor som i en skolmiljö kan upplevas som frågor som 

kräver ett rätt svar.   

Enligt Burr (2003) ser relationer olika ut beroende på vilken diskurs som är rådande. I den här 

studien har relationerna inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen presenterat ett 

resultat som visar att relationerna inom diskursen är påverkade av maktförhållanden och osyn-

liga regler därav. Utifrån ett maktförhållande bör reflektion ske över hur osynliga regler och 

normer kring vilka handlingsutrymmen som är möjliga, inom de diskurser man befinner sig 

inom, och hur de påverkar relationerna och subjektspositioneringarna. En viktig aspekt är till 

exempel hur makten reglerar och ordnar talutrymmet inom relationerna. Om det inom diskur-

serna och mellan subjektpositioneringarna finns en asymmetri och en hierarkisk ordning mellan 

till exempel Den serviceinriktade bibliotekarien och lärarna, kan det leda till att den underord-

nade individen inte kommer till tals alls, eller på ett ofullständigt sätt, vilket i sin tur kan bidra 

till att utveckling stagnerar och blir återupprepande och konventionell istället för kreativ och 

fri. Den stöttande och serviceinriktade diskursen skulle kunna utmanas genom att bibliote-

karier inom den här diskursen satte upp ett motstånd mot det gällande osynliga regler och nor-

mer som både produceras och reproduceras i relationen med lärare i samarbetssituationer. Fair-

claugh (2001) påtalar att sociala omständigheter både möjliggör och begränsar individerna vil-

ket den här studien på flera sätt har visat. Inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen 

ser man dels Den strävande bibliotekarien dels Den integrerade bibliotekarien. Ingen av dessa 

subjektspositioneringar har möjliggjort ett helt igenom vi-tänk samtidigt som det möjliggjort en 

anpassning och acklimatisering utifrån rådande förhållanden. Många av bibliotekarierna som 

subjektpositionerat sig som integrerade i sina utsagor upplever dock detta som positivt.  

Det är inom Den praktiskt målfokuserade diskursen och De integrerade bibliotekarierna 

som genom sina utsagor skapar en bild av framtidstro och förhoppning om fortsatt kunskaps-

sökande utifrån ett gemensamt vi-tänk mellan bibliotekarier och lärare trots att de båda yrkes-

professionernas uppdrag ser olika ut och trots att styrdokumenten inte är gemensamma, även 

om de överlappar varandra. Fairclough (1992) menar att diskurs i sig är en social praktik där 

kunskap reproduceras och förändras. Med denna kunskap kan lärare och bibliotekarier som tar 

del av den här studien tryggt fortsätta att vara varandras stöttepelare. Fairclaugh (1992) menar 

att identiteter och sociala relationer inklusive maktrelationer återskapas och förändras inom 

kollektiva verksamheter och står på så sätt i en dialektisk relation till andra sociala praktiker 

och strukturer. Nya diskurser skapas genom interdiskursivitet (Fairclaugh, 1992).  Denna insikt 

kan handleda och inspirera subjektpositionerade bibliotekarier som upplever att de inte befinner 

sig i en ultimat samarbetsrelation. Det finns möjlighet att förändra. Makt behöver inte handla 

om lagar och regler, utan kan handla om nyskapande och obundenhet till det som varit 

(Foucault, 2011). 

8.3 Subjektspositioneringarnas följder 

Subjektspositioneringar skapar olika möjliga handlingar och följder inom diskurser (Burr, 

2003). Winther Jørgensen (2000) förklarar att det alltid finns olika positioneringar som man 

kan ta inom olika diskurser. Dessa subjektspositioneringar skapar enligt författaren vissa 
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förväntningar på vad och hur man kan tala och uppföra sig. Med detta i beaktande kan man 

reflektera över vilka följder olika subjektspositioner genererar och hur dessa i sin tur påverkar 

och styr diskurserna.  

Inom Den praktiskt målfokuserade diskursen kan man tydligt hitta Den integrerade biblio-

tekarien och därefter Den strävande bibliotekarien. De strävande bibliotekarierna signalerar 

till större del en missnöjdhet med sin positionering än vad De integrerade bibliotekarierna gör. 

De handlingsutrymmen och sätt att tala som de subjektspositionerade bibliotekarierna inom 

Den praktiskt målfokuserade diskursen tillåter och möjliggör skulle kunna utmanas genom 

motstånd (Foucault, 2003). De strävande bibliotekarierna har möjlighet att trotsa och bryta en 

osynlig regel för Den praktiskt målfokuserade diskursen och på så sätt försöka få till en 

förändring i sin subjektspositionering. Ett sätt att bryta dessa osynliga regler och påverka det 

rådande maktförhållandet skulle kunna vara att arbeta för att få högre status hos lärarna genom 

rektorn eller genom att på andra sätt aktivt välja att agera annorlunda i samarbetssituationer 

som de upplever är i behov av utveckling. Burr (2003) belyser hur en subjektspositionering kan 

vara tillfällig beroende på de handlingsutrymmen som tillåts inom diskursen. På en dag kan 

man subjektspositionerna sig på flera olika sätt beroende på vart man befinner sig. Tillsammans 

med olika lärare kan alltså Den strävande bibliotekarien vid ett tillfälle kunna positionera sig 

på annorlunda sätt, medan vid andra tillfällen falla tillbaka till den strävande subjektsposition-

eringen. Foucault (2003) påpekar att den diskursiva praktiken tillåter olika slags yttranden men 

placerar samtidigt den som uttalar dem inom en given diskurs. Det vill säga att hur Den strä-

vande bibliotekarien talar om något avslöjar samtidigt en del av de hen som subjekt. Valda 

begrepp och hur de väljer att uttrycka sig skapar en maktpåverkan. Det som sägs föder olika 

handlingar genom hur det sägs, till exempel så kan en uppgift tolkas och lösas olika genom hur 

man pratar om den tillsammans och genom fördelat talutrymme. Det som sker när man försöker 

upprätthålla osynliga regler är vad Foucault (2003) kallar disciplinär makt. När De strävande 

bibliotekarierna fogar sig till diskursen så tillåter de att fortsätta formas därav och ett discipli-

närt maktutövande sker.  

De integrerade bibliotekarierna skildrar sig för det mesta som nöjda med hur ansvaret över 

samarbetet fördelas, oavsett om det är de själva som bär det huvudsakliga ansvaret eller inte. 

Detta signalerar trygghet och tillit till varandra och varandras ansvarstagande. Detta förtroende 

kan enligt Rinio (2018) skapa och behålla samarbetsnormer. En positiv samarbetskultur, som 

De integrerade bibliotekarierna beskriver att de har tillsammans med lärarna, tenderar att göra 

lärare mer transparanta och villiga att dela information vilket i förlängningen kan leda till 

förbättringsprocesser med kollegiet av lärare och bibliotekarier. Foucault (2011) anför att hur 

förhållningssättet gentemot varandra ser ut får konsekvenser och skapar maktrelationer. De 

integrerade bibliotekarierna anger att de deltar i arbetsplatsträffar, har gemensam planering 

med lärarna och att de känner sig som en medlem av en grupp som arbetar mot ett gemensamt 

mål. Detta sätt att kommunicera på föder normer och rutiner inom relationerna (Foucault, 2011). 

När kommunikation på olika sätt, genom språk, text eller bilder, upplevs och tolkas världen 

utefter dessa (Burr, 2003). De integrerade bibliotekarierna förmedlar i sina utsagor att de har en 

arena och ett fungerande sätt att kommunicera tillsammans med lärarna. Ur ett maktperspektiv 

innebär det här en fördel kring transparens och förståelse för varandra. Att de får delta i 

arbetsplatsträffar och gemensam planering skapar en arena för att dela information och 
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erfarenheter med varandra. När detta sker, sker också ett lärande genom erfarenhetsutbyten som 

kan  inspirera till handlingsmöjligheter när liknande samarbeten eller situationer uppkommer 

vid andra tillfällen.  

De strävande bibliotekarierna anger i sina utsagor att de upplever frustration över att ensamma 

ha ansvar över samarbetet och menar att det är svårt att nå lärarna och få chans att visa vad de 

skulle kunna bidra med. Frustrationen är tydlig i utsagan från bibliotekarie 15 (Datainsamling 

24/3, 2019) ”[j]ag får verkligen dra lasset, så jobbigt med nya skrivningar i kursplanen och 

rektor otydlighet”. Den här bibliotekarien har angett på uppföljande frågor att det oftast är hen 

som har ansvaret över samarbete och att hen upplever det som dåligt.  Stedt (2013) har pekat 

på att samarbetets struktur skapar erfarenheter som i sin tur påverkar det man tar förgivet om 

varandra. Den maktkonsekvensen är något Foucault (2011) också belyser. Den otydlighet som 

Den strävande bibliotekarien uttrycker i citatet ovan kring rektor och hur kursplanerna är 

skrivna kan utifrån ett maktperspektiv hindra ett kvalitativt samarbete utifrån de resurser som 

faktiskt finns att tillgå för lärarna från biblioteket och bibliotekarierna. Genom att bibliotekarien 

uttrycker att hen inte vet vad som förväntas och krävs kan man inte heller kräva att hen ska 

kunna lägga fram rätt information om vad som kan erbjudas till lärarna.  Det blir en form av 

gissning vilket kan leda till att löften utbringas som biblioteket sedan inte kan hålla. Att brista 

i förtroende är viktigt att motarbeta. Lärarna behöver kunna känna tillit och förtroende för att 

hitta motivation till transparens (Rinio, 2018). Bibliotekarien ovan som efterfrågar tydlighet 

från rektor upplever förmodligen att handlingsutrymmet mellan De strävande bibliotekarierna 

och lärarna påverkas av det de tar förgivet om varandras kompetenser och professioner (Stedt, 

2013).  Hur kommunikationen upprättas och beroende på hur man talar till varandra bildar 

mönster som reproduceras och blir till normer (Foucault, 2011).  

Den integrerade bibliotekarien signalerar arbetsglädje och en känsla av tillhörighet. Hen får 

delta i arbetsträffar, vara med och samplanera och i undervisning tillsammans med lärarna. Att 

dela information genom att dela tänkande och planering på det här beskrivna sättet är något som 

Montiel-Overall (2005) förespråkar i ett led att förbättra elevers lärande. De faktorer som 

utsagorna vittnar om gäller respekt och förtroende för varandra, Montiell-Overall menar att det 

är faktorer som gynnar elevers lärande. De integrerade bibliotekarierna exemplifierar delad 

planering något som Limberg (2003) påtalar som viktigt för att tydliggöra roller och 

ansvarsfördelning. Att på det sätt som De integrerade bibliotekarierna deltar i varandras 

planeringar och aktivt strävar mot att förstå hur den andre tänker är tidskrävande men viktigt 

om man strävar mot ett samarbete av hög kvalitet enligt Guldér & Helinsky (2013). Den 

integrerade bibliotekarien uttalar sig i termer av ”vi” när hen skriver om lärare och sitt eget 

samarbete och relation. Verksamhetsutveckling verkar ske på ett jämlikt sätt på både 

biblioteken och i skolor där de integrerade bibliotekarierna befinner sig i Den praktiskt 

målfokuserade diskursen. Utifrån ett maktperspektiv kan detta bero på att transparensen som 

Den integrerade bibliotekarien och lärarna har mellan varandra genom samarbetets struktur 

och form med gemensam planering och så vidare, så leder det till en disciplinär påverkan. 

Genom att man vet vad som förväntas och krävs av varandra och en själv så regleras 

handlingarna därefter i ett maktutövande, som i det här fallet leder till kreativitet och 

nyskapande i dialektiska rörelser.  
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Inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen är Den serviceinriktade bibliotekarien 

dominerande men även Den strävande bibliotekarien finns till stor del representerad. Vid några 

tillfällen verkar det som att dessa två positioneringar går in i varandra en aning. En del 

bibliotekarier uttrycker att de har ett stort serviceinriktat fokus och att de är nöjda med det, även 

om de försöker ändra på det och jobba in ett nytt sorts arbete. Den subjektspositioneringen som 

inrymmer lite av båda har en mer positiv ton till sin situation än den mer uttalat strävande 

bibliotekarien. Den strävande bibliotekarien signalerar att de ofta känner sig frustrerade och 

uppgivna även inom den här diskursen.  De förmedlar en känsla av utanförskap och osäkerhet 

inför hur situationen skulle kunna förändras till det bättre. Den strävande bibliotekarien vill 

utveckla verksamheten men framför att de inte upplever att de inte blir riktigt accepterad eller 

hörsammad i den utsträckning hen önskar av lärarna – trots att styrdokumenten tydliggjort 

skolbibliotekens roll som samarbetspartner. Fairclough (1992) påpekar att diskurser tillåter att 

man agerar mot varandra på ett visst sätt inom en specifik praktik, likväl som diskurs är en 

representation av en verklighet och Burr (2003) slår fast att hur man kommunicerar både i tal 

och skrift påverkar praktiken på ett sätt hellre än ett annat inom olika diskurser och 

positioneringar som följer. Rinio (2018) belyser att krav på samarbete kan finnas från ledning 

och i såväl lokala styrdokument som i nationella men att om man inte känner till varandras 

kunskaper och möjligheter kommer heller inget initiativ till samarbete att finnas. Denna 

avsaknad är en konsekvens av en maktpåverkan från de som författat styrdokument och från 

dem som är rektorer och ansvariga över sina skolor och närheten till ett skolbibliotek för elever 

oavsett om otydligheten inte varit avsiktlig.  

Den serviceinriktade bibliotekarien skildrar sig som i stort nöjd med att hjälpa lärarna i deras 

arbete utifrån deras önskemål och menar att litteraturförmedling och stöttande insatser i 

källkritik och bokprat är en del av deras uppdrag, likaså att anpassa innehållet efter lärarnas 

önskemål och ser det inte som något negativt eller som ett problem. En utsaga som 

exemplifierar detta ger bibliotekarie 23 (Datainsamling 24/3, 2019) när hen beskriver en 

tillfredsställelse med hur hens samarbete med lärare utförs och ser ut. Hen problematiserar att 

samarbetet oftast utgår från lärarnas behov och godkänner att samarbetet skulle kunna förändras 

genom en förändring hos hen själv. Den här bibliotekarien har identifierat en hierarki och 

förmedlar en upplevelse av underordnad position gentemot lärare. Det här maktförhållandet kan 

påverka bibliotekarie 23 såtillvida att hens talutrymme minskas och att självbilden förminskas. 

Frånvaron av eget intresse och initiativ ursäktar bibliotekarie 23 med bristen på tid. Vems tid 

som åsyftas är inte angivet, men eftersom utsagan gällde hens upplevelse så tolkar jag det som 

att det är bibliotekariens egen tidsbrist som åsyftas.  Den här bibliotekarien har också angett i 

de uppföljande frågorna att ansvaret över samarbetet till största del vilar på lärarna och sällan 

på hen. På frågan hur hen upplever ansvarsfördelningen över samarbetet kryssas svaret bra i. 

Utifrån ett maktperspektiv kan det som visualiseras här vara en resignation och stilla acceptans 

på situationens struktur och samarbetets form. Bibliotekarien låter sig ledas av lärarnas 

önskemål, krav och förväntningar som hierarkiskt underordnad. Hen har kanske till följd av 

detta en skadad självbild och upplever att lärarna tar ansvaret över samarbetet som bra i och 

med att hens eget professionella självförtroende är dåligt och att det därför är skönt att det 

ansvaret ligger på någon annan.  
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Phil (2012) poängterar att både lärare och bibliotekarier har egna normer, regler, rutiner och 

sätt att fördela ansvarsområden på vilka skulle kunna utvecklas och förbättras genom förståelse 

för varandras möjligheter och kompetenser. Detta även om man som Den serviceinriktade 

bibliotekarien upplever sig nöjd med samarbetes struktur och kvalitet med utökat pedagogiskt 

fokus på bibliotekets uppdrag gentemot skolan. Att inte låta verksamheten och 

förbättringsarbete stanna av för att samarbetet upplevs bra och fungerande behöver inte betyda 

att vikten av kommunikation mellan parterna minskar. Som Phil (2012) påtalar är arbetet med 

att förstå varandra ett ständigt pågående arbete vilket man inte får glömma bort, även om man 

upplever att allt är bra. Detta är en viktig aspekt för Det integrerade bibliotekarierna, oavsett 

diskurs, att ta till sig vilket den här studien kan bidra med.  

Den strävande bibliotekarien upplever däremot detta med ansvarsfördelning och handlingsut-

rymmen negativt. Bibliotekarie 31 (Datainsamling 24/3, 2019) reflekterar över sig själv som en 

apparat som lånar ut böcker. Ordvalet vittnar om frustration och besvikelse över den upplevda 

självbilden och yrkesroll. Bibliotekarie 16 konstaterar att efter att ha arbetat som skolbibliote-

karie under 10 år på en arbetsplats full med lärare så upplever hen sig ändå som det hen kallar 

”en solospelare” (Datainsamling 24/3, 2019). I uppföljande frågor om vem som har ansvaret 

över samarbetet anger Bibliotekarie 16 (Datainsamling 24/3, 2019) att ansvaret ofta vilar på 

hen och att det sällan är lärare som tar ansvar över samarbetet. Hens val att svara att det känns 

mindre bra på den slutna uppföljningsfrågan i onlineundersökningen innebär att man kan man 

anta ett missnöje med situationen och skönja en frustration. Maktförhållandet som visualiseras 

genom den här utsagan tolkar jag som en upplevelse av ensamhet i tvåsamhet. Solospelare i ett 

samarbete. Likt det Burr (2003) anför om att diskurstillhörighet kan skapa olika ageranden. 

Exemplet med diskurstillhörigheten att vilja rävstammens bästa med olika subjektspositioner-

ingar vilket leder till olika förslag på hur det ska gå till kan jämföras med bibliotekariens utsaga 

ovan. Lärare och hen har lika mål med att öka läskunnighet och förståelse och att bidra till att 

öka elevernas möjlighet till att nå kunskapsmålen men har olika metoder att nå dit hän. Ett 

samarbete mellan dessa lärare och bibliotekarier inom den här subjektspositioneringen fungerar 

men det kommer att se olika ut från gång till gång beroende på de förhandlingar som de båda 

tillåter inom den sociala interaktionen vid ett specifikt tillfälle.  

Historiskt sett har relationen mellan bibliotek och skola, lärare och bibliotekarier sett an-

norlunda ut vilket bland andra Dressman (1997) påtalar. Det är inte alltid att bibliotekariernas 

strävan om stöd och utökat samarbete uppskattas av lärarna vilket den här studiens resultat 

indikerar när det speciellt gäller De strävande bibliotekarierna. Ett antagande som studiens 

resultat indikerar är att dessa bibliotekarier behöver sträva efter att skapa ett förtroende gente-

mot lärarna. Genom att lärarna får veta vad och vilken resurs som bibliotekarier kan vara kan 

också tilliten till dem öka (Guldér och Helinsky, 2013). I takt med att tilliten ökar så ökar också 

möjligheten och lusten att dela ansvaret över samarbetet och uppdraget gentemot skolan och 

eleverna. Om bibliotekarier, oavsett subjektspositionering kan bygga upp ett starkt förtroende 

och en trygg tillitsbas kommer bilden av biblioteket som pedagogisk resurs att förstärkas och 

förhoppningsvis bilda handlingsmönster som leder till kreativa diskurser och subjektsposition-

eringar. I ett större perspektiv har betydelsen över hur samverkan mellan dessa aktörer fungerar 
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stor påverkan på dels elevernas prestationer och upplevelser av skolan och informationssam-

hället men dels också på både lärare och bibliotekarier som enskilda yrkesutövare och hur de 

var för sig, och tillsammans, upplever sin arbetsmiljö och självbild inom den.  

8.4 Metoddiskussion 
Valet av en onlineundersökning visade sig vara ett bra val för ändamålet. Jag fick snabb respons 

på den publicerade länken i de olika forum som den publicerades i.  Medlemmar i de slutna 

grupperna som länken publicerades i kommenterade att det var ett viktigt ämne, att de skulle 

dela det vidare med kollegor och så vidare. Antalet deltagande uppkom till 67 vilket jag bedö-

mer som mycket bra och betydligt fler än jag uppskattar att jag skulle ha fått med pappersenkä-

ter där bortfallet ofta är väldigt stort enligt Ejlertsson (2005).  Utsagorna var relativt lika i antalet 

ord och gav mig tillräcklig information för att syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras.  

Jag läste igenom materialet upprepade gånger enligt den femstegsmetod som Burr (2003) och 

Willig (2013) inspirerat till och försökte se vad som inte sägs i bibliotekariernas utsagor med 

inspiration av Burr (2003).  

 

Systematiskt kunde jag tolka och analysera materialet genom att sortera in handlingsmönster i 

grupper och namnge dessa. Detta gjorde att jag tydligt kunde se vad som inte synliggjordes 

vilket bidrar till som vad som faktiskt sägs när diskurser studeras enligt Foucault (2008). Jag 

kunde till exempel direkt se att Den serviceinriktade bibliotekarien inte använde orden gemen-

samt och vi lika ofta, eller alls, i förhållande till Den integrerade bibliotekarien. Genom att 

fundera och reflektera över hur bibliotekarierna beskrev samarbete och att sätta det i relation 

till deras utsagor om deras senaste möte med lärare så blev två diskurser särskilt tydliga för 

mig. Därefter började arbetet med att hitta subjektspositioneringar. Webbforumet EasyQuest 

sparar enskilda svar för sig och erbjuder ett ark med blandningar av de vanligaste orden till-

sammans med nummer som talar om totalt antal gånger orden använts i inlämnade onlineun-

dersökningar. Detta kan man se exempel på i bilaga 3 där en skärmdump visar ett exempel på 

detta. Anledningen till att jag använde mig av det här verktyget trots att inte onlineundersök-

ningen var programmerad utifrån en diskursanalys var för att få en överblicksbild av vilka ord 

som var vanliga och vilka som inte var det. Genom att söka efter en överblick underlättades 

arbetat med att hitta mönster och möjligheten att förstå vilka subjektspositioneringar som syn-

liggjordes och vad de innebar. Till exempel kunde man tydligt se att gemensamt var dominant 

och det gav upphov till förståelsen för subjektspositioneringen Den integrerade bibliotekarien.  

 

Hade jag istället valt en kvantitativ metod med slutna frågor skulle inte handlingsmönster ha 

visat sig utan då skulle den data som genererats handlat mer om siffror och hur många som höll 

med eller motsa sig i förväg valda svarsalternativ. Möjligheten att tolka och analysera kvalita-

tivt hade minskat eftersom ingen vidare tolkningsmöjlighet skulle ha funnits eftersom den enda 

data som skulle funnits var sluten med inga möjligheter till uppföljande frågor i och med den 

strikt anonymiserade strukturen på onlineundersökningen. Bell (2006) påpekar att data kan vara 

reliabel men inte nödvändigtvis valid. Författaren menar att frågornas formuleringar kan skapa 

en situation där man har hög trovärdighet men låg giltighet. Frågornas utformning kan enligt 

författaren skapa en situation där man i en studie får samma svar vid olika tidpunkter men att 

svaren inte besvarar den fråga som forskaren ämnade få svar på. Därav kan man ha hög trovär-

dighet men ingen eller låg giltighet. Jag menar att min studie har relativ hög trovärdighet. De 
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svar som kom in av påminnelsen var liknande de som kom in vid den första inbjudan till onli-

neundersökningen som dem som kom in efter påminnelsen.  

 

Jag uttryckte en önskan och eftersträvan mot en stor geografisk spridning när det gällde delta-

gare. Anledningen till det är som jag angett innan dels att jag behövde nå så många som möjligt 

för att få så många svar som möjligt men dels skapar det också en bild av hur det ser ut mer 

allmänt över Sverige och inte bara en bild av hur det ser ut i till exempel Västerbottens inland. 

Jag ville försöka få syn på mera allmänna nationella diskurser mot att säga något om en lokalare 

diskurs i ett visst län eller en viss kommun. Många kommuner är inte så stora och har då natur-

ligt inte heller så många bibliotek och skolor att undersöka. Jag kan inte med säkerhet säga 

något om hur jag uppfyllde den önskan eller inte, men det finns heller inget som talar emot att 

det fick den effekten. När det gäller studiens giltighet menar jag att trots svaren kom från en 

stor geografisk spridning så hade utsagorna närliggande innehåll.  

 

Att bjuda in alla bibliotekarier med pågående anställning eller anställning inte längre tillbaka i 

tiden än 5 år som målgrupp menar jag bidrog till en god giltighet. Pensionerade bibliotekarier 

skulle ha gett en annorlunda bild av samarbetet i jämförelse med den idag bara genom att synen 

på bibliotek förändrats genom olika politiska beslut de senaste åren. Validiteten blir också styrkt 

av att jag kunde se hur många som faktiskt var i samarbete med lärare i den stund som online-

undersökningen genomfördes. Att så många som 64 av totalt 67 hade en pågående anställning 

innebar att resultat som var aktuellt, trovärdigt och giltigt för studiens faktiska genomförande. 

Jag hade dock kunnat välja att lägga till en fråga huruvida de deltagande var anställd som folk- 

eller skolbibliotekarie. Hade man gjort en sådan avgränsning skulle validiteten ha ökat avsevärt 

eftersom man inte kan säga någonting om hur mycket samarbete som en folkbibliotekarie har 

eller inte har med lärare. Genom att reflektera och fundera kring hur många elever som inte har 

tillgång till ett skolbibliotek idag beslutade jag mig ändå för att inte göra en sådan avgränsning 

i den här studien då så många elever som 750 000 inte har tillgång till ett skolbibliotek enligt 

kungliga bibliotekets årliga rapport. 

 

I valet av analysmetod fick jag möjlighet att verkligen förstå innehållet av de utsagor jag fick 

ta del av på ett strukturerat och konkret sätt. Även om den socialkonstruktionistiska synen på 

att världen konstrueras genom sociala sammanhang innebär inte det att världen samtidigt rela-

tiviseras. Winther Jørgensen och Phillips (2000) poängterar att diskurs konstituerar och konsti-

tueras. Olika diskurser är dominanta inom olika områden och olika tider men kan förändras 

genom motstånd och samhällets utveckling i stort. Burr (2003) och Nilsson (2008) poängterar 

att när diskurser blir normativa och allmänt tillgängliga kan de också omförhandlas till sin ka-

raktär genom motstånd inom diskursen. En viss anpassning sker kontinuerligt inom diskurserna 

vilket bidrar till förändring av handlingsutrymmen och på sikt de möjliga handlingsmönster 

som tillåts inom världens olika diskurser.  Vi som lever i världen påverkar världen i stort men 

vi påverkas också av den. Fairclough (1992) framför att diskurser inte bara reproducerar de 

handlingsmönster som finns inom diskurser utan också samtidigt ifrågasätter och skapar mot-

stånd mot den befintliga strukturen genom att titta på vad som finns utanför den med hjälp av 

språkliga beteckningar. Fairclough slår fast att den sociala praktik som diskurser faktiskt är inte 

bara itererar sig utan också förändrar. Diskurser förändrar identiteter och sociala relationer och 
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dess praktiker, diskurser står i dialektiska förhållanden till andra strukturer i sociala samman-

hang. Fairclough (1992) exemplifierar med att bygga en bro inte kan ses som diskursiv medan 

att kommunikationsplanera inför byggandet av den är diskursiv. På samma sätt kan man se på 

min studies resultat. Det professionella samarbetet som efterfrågades hade ett diskursivt per-

spektiv, de svar som kom in som handlade om gemensamma upptaktsträffar och samarbete som 

exempel att det fanns gemensamma fikarum ses i denna studie inte som något diskursivt medan 

gemensam planering (inför till exempel en upptaktsträff) och en gemensam planeringstid (med 

fika) ses diskursiv. Valet att inte se det fysiska fikarummet i sin fysiska form som diskursiv i 

den här studien innebär inte en förnekelse av fikarummens diskursiva handlingsutrymmen och 

möjligheter. De arkitekter som byggt fikarummen eller andra aktörer som innefattas i det fy-

siska rummets byggnation och design handlar i enlighet med vad en sådan diskurs bjuder. I den 

här studien är detta dock inte aktuellt att diskutera utifrån syfte och frågeställningar.  

 

Sammanfattningsvis gick analysarbetet bra och trots de många svaren gick det otroligt smidigt. 

Denna smidighet i att få fram diskurser och subjektspositioneringar tolkar jag som ett resultat 

av att frågorna på onlineundersökningen faktiskt besvarade det jag efterfrågade. Detta leder till 

en relativ stor giltighet. För att ytterligare öka giltigheten hade frågan om hur bibliotekarierna 

uppfattade sitt samarbete med lärare idag vara tydligare i att det samarbete som efterfrågades 

var deras professionella samarbete med lärarna.  Som frågan formulerades kunde samarbete tas 

för det mer allmänna samarbetet som till exempel gemensamma upptaktsträffar, fikarum och så 

vidare. De flesta hade i sina svar dock angett att de svarade på frågan utifrån ett professionellt 

perspektiv vilket gör att jag trots frågans otydlighet gällande detta bedömer giltigheten på sva-

ren som fortsatt hög.  

 

Ahrne och Svensson (2011) påpekar att man som läsare av en forskning, artikel eller bok gärna 

vill kunna tro på det man läser.  Författarna problematiserar hur vetenskap ofta förknippas med 

att veta något medan trovärdighet handlar om att tro på något. Att tro och att veta är varandras 

motsatser. Ahrne och Svensson menar att speciellt den kvalitativa forskningen behöver ha en 

hög trovärdighet. För att öka trovärdigheten i den här studien har jag försökt vara så transparant 

jag bara kunnat i alla delar av forskningsstudiens arbete. Detta hoppas jag ska skapa möjlighet 

att diskutera och kritisera arbetet och studiens resultat. Genom att göra min process så synlig 

som möjligt hoppas jag också kunna få en kritisk granskning av den. Studien har inte eftersträ-

vat det Ahrne och Svensson (2011) föreslår kring triangulering vilket är en metod att öka tro-

värdigheten med. Det handlar om att kombinera olika metoder för att kontrollera resultatet. Jag 

har i min studie varit tydlig med att vald teori skapar ett ifrågasättande om resultatets trovär-

dighet genom sig själv då den socialkonstruktionistiska teorin inte hävdar en oberoende san-

ning. Ahrne och Svensson (2001) poängterar just den risken med triangulering och menar att 

bara för att man har triangulerat sin studies resultat innebär inte det att det finns en sanning att 

förhålla sig till. Jag valde istället återkoppling som metod för att öka trovärdigheten. Kollegor 

till mig har varit med mig i min process och tagit del av resultatet. Deras synpunkter togs till 

vara genom anteckningar. Kollegorna upplevde en hög igenkänning och kunde ge exempel på 

när de relaterade till sig själv i olika subjektspositioneringar som studien påvisat. Diskussion-

erna kring detta var givande och bidrog utvecklande till min fortsatta arbetsprocess.  
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8.5 Implikationer för yrkesuppdraget 

Foucault (2011) påtalar att hur vi tänker och pratar om och med varandra får konsekvenser i ett 

dialektiskt led. Vissa maktrelationer skapas eftersom professionerna är diskursbärare. Den ty-

pen av frustration som den strävande bibliotekarien inom Den stöttande och serviceinriktade 

diskursen signalerar att de upplever skulle på sikt kunna leda till sjukskrivningar för stressre-

laterade symptom och psykisk ohälsa av att de känner sig otillräckliga och dåliga på att utföra 

sin uppfattning om yrket. Foucault (2008) slår fast att makt inte bara konstruerar sanningar och 

kunskap inom sina diskurser utan också individer. Det skulle kunna innebära att den strävande 

bibliotekarien inom Den stöttande och serviceinriktade diskursen betraktas som sanning för 

dem som ingår i den. Denna sanna diskurs som den strävande bibliotekarien befinner sig inom 

reproduceras och återskapas som ett resultat av det förhållningssätt som de strävande bibliote-

karierna blir bemötta utifrån. Foucault (2008) menar att det är diskursen som avgör vad som är 

sant. I min studie är det med det perspektivet Den stöttande och serviceinriktade diskursen 

som avgör vad den strävande bibliotekarien upplever som sanning.   En annan följd kan bli att 

de strävande bibliotekarierna byter yrke och att man därigenom tappar kompetent personal som 

vill utöka samarbetet och utveckla bibliotekariernas ställning och uppdrag inom skolans värld. 

Det finns en överhängande risk att utmattning och utbrändhet ökar inom denna grupp om fru-

stration upplevs under lång tid, eftersom diskurser både formas men också formar individer 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  

 

Den här studien och dess resultat kan bidra till att biblioteksverksamheterna runt om i landet 

blir mer reflekterande över hur deras egna diskurser både konstituerar och konstitueras genom 

hur relationer och samarbete ser ut, både inom den egna, men också mot andra yrkesgrupper 

som samarbetsrelationer finns inom. Genom att bli medveten om den ständiga närvaron av olika 

maktförhållanden kan man också förändra strukturen och de mönster man som anställd på 

bibliotek är en del av. Winther Jørgensen (2000) påpekar att diskursanalyser kan bidra till att 

förändringsarbeten tar form. En diskurs kan vara dominerande på ett antal olika sociala platser 

och verksamheter men det kommer också alltid finnas ifrågasättande diskurs som motpol.  För-

fattarna menar att eftersom diskurser i sig är reproducerande så kan man med fördel ifrågasätta 

och jämföra för att bli medveten om det osynliga. Genom att erkänna en diskurs som den sanna 

utesluter man samtidigt andra sanningar om verkligheten. Genom att göra det osynliga synligt 

ökar möjligheterna att välja andra konkurrerande diskurser. Denna insikt kan vara ett viktigt 

bidrag till verksamheter runt om i landet.  

 

8.6 Vidare forskning. 
Professionellt och vetenskapligt skulle det varit intressant att undersöka om och hur en ny in-

formation- och kommunikationsarena skulle kunna förändra de strävande- och de serviceinrik-

tade bibliotekariernas positioneringar. Skulle transparens och förståelse för varandras kompe-

tenser kunna förändra samarbetes utformning och lärarnas användning av biblioteket? En annan 

intressant vinkel för fortsatta studier skulle vara att komplettera den här studien med elevernas 

syn på hur samarbete med lärare och bibliotekarier påverkar deras eget lärande och deras möj-

ligheter till måluppfyllelse samt lärares syn på vad bibliotekarier kan bidra med när det gäller 

dels deras egen yrkesutövning dels elevernas möjlighet till måluppfyllelse. Det skulle också 
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vara intressant att ta reda på i vilken utsträckning skolbibliotek används som pedagogisk resurs 

och hur det synliggörs i skolans systematiska kvalitetsarbete. 
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9. AVSLUTNINGSORD 

Arbetet med den här studien har varit intressant och berikande för mig både som student och i 

mitt arbete som skolbibliotekarie. Jag har kunnat reflektera över hur jag förhåller mig till pro-

fessionellt samarbete med lärare och hur jag positionerar mig utifrån hur jag ser på samarbetet 

och kunna reflektera över vilka följder det får för mig i mitt arbete. Att bli medveten om sin 

subjektpositionering och dess följder har en interdisciplinär påverkan. Det är precis det som jag 

önskar att fler bibliotekarier ska kunna bli intresserade av att reflektera kring när de läser min 

studie. Att bli medveten om det man inte kanske inte är riktigt medveten om skapar en möjlighet 

att påverka sin egen subjektpositionering om man känner att det är något som professionen eller 

den professionella relationen och det professionella samarbetet med lärarna skulle utvecklas av. 

Nya handlingsmönster som skapar nya ringar på vattnet och kanske på sikt nya diskurser och 

nya subjektspositioneringar. Det är trots allt i relationerna det avgörs, det är i mötet med 

varandra som vi åstadkommer något gemensamt. Om vi har samma mål underlättar det samar-

bete och samverkan som inte bara gynnar vardera yrkeskategori utan också tredje part, i det här 

fallet eleverna. Tillsammans är vi starka, och tillsammans kan vi flytta berg. Känner vi till de 

förutsättningar vi har och varför vi har just dem underlättar det arbetet mot ett gemensamt mål 

där alla bidrar med just sin kompetens på lika villkor.   

Lycka till i era förändringsarbeten.
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Bilaga 1 Inbjudan och Påminnelse 
 

Bibliotekariers samarbete med lärare 
Hej! Jag heter Cecilia och skriver just nu min magisteruppsats i utbildningsvetenskap. Jag 

skulle verkligen uppskatta om ni kunde hjälpa mig med en enkät som handlar om hur 

bibliotekarier samarbetar med lärare. Dina tankar och insikter är ovärderliga för mig. Du är 

helt anonym och kan med ditt deltagande bidra till att samarbetet mellan bibliotekarier och 

lärare synliggörs och utvecklas. Identifiering är inte i något steg möjligt, inte ens för mig som 

samlar in materialet. Klicka på länken nedan så lotsas du vidare till enkäten. 

Tack på förhand Mvh Cecilia Ström 

Länk till enkäten: __________________________________ 

 

 

 

Bibliotekariers samarbete med lärare 
Jag vill passa på att tacka alla er som redan besvarat enkäten; Tusen Tack, era svar är av stort 

värde för mig. 

Jag vill påminna er som jobbar på bibliotek och har erfarenhet av samarbete med lärare att 

gärna fylla i enkäten via länken nedan. Det är få frågor och bör inte ta lång tid att fylla i. 

Enkäten stänger den 22/3 

Enkäten är frivillig att svara på och du är helt anonym. Det är inte möjligt att i något steg 

identifiera er identitet, inte ens för mig som samlar in materialet. 

Länk till enkäten_ 

  



 

Bilaga 2 Onlineundersökningen 

 

Bibliotekariers samarbete med lärare 

Hej! 

 

Jag skriver en magisteruppsats med syftet att utforska bibliotekariers utsagor om 

samarbete med lärare. Jag hoppas att du som deltar arbetar eller har arbetat på 

bibliotek och har erfarenhet av samarbete med lärare i din yrkesroll. 

Dina svar är anonyma. Om du inte vill eller kan besvara någon fråga, kan du hoppa 

över den. Inskickad enkät behandlas som ett samtycke till deltagande och kommer 

att användas även om inte alla frågor besvarats. Övriga forskningsetiska principer 

beaktas och er identitet kan inte något steg identifieras, inte ens för mig som samlar 

in enkäterna.  

Enkäten efterfrågar era tankar och åsikter om hur ert samarbete med lärare ser ut 

och hur ni skulle vilja att det såg ut.  

Jag tackar ödmjukt för er tid och era tankar.  

 

Mvh Cecilia Ström 

cecilia.strom@norsjo.se 

När arbetade du sist som bibliotekarie? 

 Pågående 

 Mindre än 1 år sedan 

 2-3 år sedan 

 4-5 år sedan 

Vad betyder ordet samarbete för dig? 

 

Beskriv hur ditt och lärarnas samarbete ser ut idag? 



 

 

Beskriv ditt senaste möte med en lärare? 

 

Förklara hur du upplevde dig själv i din yrkesroll under det mötet? 

 

Hur skulle du vilja att samarbetet med lärarna såg ut? 

 

Hur ofta är det du som tar ansvaret över samarbetets fortlöpande under terminens 

gång? 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ofta 

 Alltid 

Hur ofta tar lärare ansvaret för samarbetets fortlöpande under terminens gång? 

 Aldrig 

 Sällan 

 ofta 



 

 Alltid 

Hur upplever du ansvarsfördelningen gällande ert samarbete? 

 Dåligt 

 Mindre bra 

 Bra 

 Jättebra 

Föregående Skicka in 

Detta är ett anonymt svar. Det betyder att avsändaren inte kan koppla dina svar till 

din identitet. 
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