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Abstract 
The self-image of the school librarian: and how it affects the perceived status 
in a school environment. 
 
This paper examines the role of the school librarian and how they perceive 
themselves and how they think other actors in the school environment 
perceive them. The purpose of this study is to highlight how the school 
librarian’s professional identity and the teachers understanding of it 
correlates to form the impact on the school librarian position. Semi-
structured interviews were conducted with five school librarians. The 
theoretical framework used to analyze the result was Montiel-Overall’s TLC 
theory, Centerwall’s performativity theory derived from Judith Butler’s 
feminist theory on performativity, and Örom’s theory on librarian identities. 
In conclusion, the results show that all of the interviewed acknowledged that 
they’re all in a position of power to define their own role, and that at the 
same time the teachers do not have enough information to know what that 
role is supposed to be. This means that the school librarians liken themselves 
to other school employees in more practical roles instead of an educational 
one. 
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1 Inledning 
Intresset för skolbibliotekarien och hennes yrkesroll väcktes genom 
anekdotiska händelser under min utbildningstid. Min uppfattning bildades av 
pedagogikkursernas ganska svala förmedling av skolbibliotekets uppdrag och 
historierna jag fick höra och uppleva under praktikperioderna. Jag såg 
framför mig en ensam sorts folkbibliotekarie som lämnats åt sitt öde att 
försöka vara en lärare, på en skola som i bästa fall kan erbjuda en 
boksamling med 25 exemplar av Äventyrsveckan, men där man samtidigt 
allena planerar ut inspirerande och interaktiva lektioner om källkritik. Med 
tiden vidgades mina vyer. Jag träffade skolbibliotekarier som visade upp sina 
skolbibliotek och uttryckte glädje och stolthet över sitt läsfrämjande arbete. 
Jag fick uppleva lektioner i informationssökning och källkritik som faktiskt 
var inspirerande. Och till slut satt jag själv, i egenskap av skolbibliotekarie, 
med på en dags föreläsningar om skolbibliotekets uppdrag. 

Precis som min egen är omvärldens förståelse av skolbibliotekarien låg. Vad 
innebär det att vara skolbibliotekarie idag, när det pedagogiska uppdraget tar 
allt mer plats? Kan lärarna som man ska dela arbetsplats med förstå 
skolbibliotekariens roll och uppdrag när hon själv är så osäker på vad yrket 
innebär, och vad får detta för konsekvenser för hennes position i 
skolverksamheten? Jag vill med den här uppsatsen bidra till poolen av studier 
kring skolbibliotekariernas självupplevda förståelse av sin yrkesroll. 

1.1 Bakgrund 
Forskningen inriktad på skolbibliotekarier är fortfarande ung. En gles strid av 
studier har publicerats sedan 00-talets början, med den mesta forskningen 
publicerad efter den andra halvan av 2005. Den äldsta studien jag har använt 
som underlag är Montiel-Overalls undersökning från 2008, en kvalitativ 
studie av amerikanska skolbibliotekariers samarbete med lärare där hon 
undersöker vilka faktorer som leder till ett gott samarbete (Montiel-Overall, 
2008). Montiel-Overall gjorde även 2012 en studie där hon under två år 
följde en grupp lärare och bibliotekarier för att mäta hur deras samarbete 
utvecklades. Hon använder sig av sin egen modell Teacher and Librarian 
Collaboration, eller TLC-modellen (Montiell-Overall, 2012), vilket är en av 
de teorier jag kommer använda mig av i analyskapitlet längre fram. På detta 
följer två östasiatiska undersökningar av Lo et al (2014) och Lo & Chui 
(2015), som undersöker skolbibliotekariers självuppskattning av sina egna 
kunskaper kring informationskompetens i Hongkong, Japan, Shanghai, 
Sydkorea och Taipei, och når mycket intressanta resultat kring hur detta 
påverkar skolbibliotekariers samarbete med lärare och skolbibliotekariernas 
faktiska status. Ulrika Centerwall står för en svensk studie där hon utforskar 
hur skolbibliotekarier formar sin identitet genom repetition i sitt agerande 
och genom den diskursiva praktik de reproducerar, och tar avstamp i Butlers 
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feministiska performativitetsteori (Centerwall, 2016), vilket också är en av 
de teorier jag använder på mitt material. Jag hänvisar även till Limberg & 
Lundhs forskningsantologi Skolbiblioteket i förändrade landskap om vad 
som händer med det svenska skolbiblioteksväsendet i modern tid (Limberg & 
Lundh, 2013) och presenterar även Skolinspektionens rapportering av den 
granskning de gjort av 20 svenska skolbiblioteksverksamheter det senaste 
året (Skolinspektionen, 2018). 

 

1.2  Problemformulering 
Skolbibliotekariernas identitet kan upplevas som splittrad. Man är både 
folkbibliotekarien som utför referensarbete, en sorts ny expert inom 
informationskompetens, och läraren som undervisar. Det kan vara svårt att få 
plats med allt vad det innebär i begreppet skolbibliotekarie. Den senare 
pedagogiska rollen förväntas stärkas efter att Skolinspektionen rapporterat 
resultaten efter sin pågående granskning, som just nu genomförs för att hitta 
sätt att förbättra Sveriges skolors skolbiblioteksverksamhet. Men även 
skolbibliotekariens pedagogiska uppdrag är ett område fullt av spänningar. 
Yrkesmässigt ser gruppen väldigt annorlunda ut beroende på positionen 
skolbibliotekarierna har på sina skolor, och detta påverkas av det 
spänningsfält de befinner sig i med den starkast praktiserande gruppen på 
skolorna – lärarna. Skolbibliotekarier vinner på att förstå sin egen 
identifikation med sitt yrke och arbete, och hur de i detta fungerar i 
samarbetet med lärare, både för yrkets skull nu men även för det framtida 
arbetet, som kanske just nu förändras i en tydligare pedagogisk riktning. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur skolbibliotekariernas yrkesmässiga 
identifikation och lärarnas förståelse av deras roll påverkar 
skolbibliotekariernas position i skolverksamheten enligt dem själva. 
Frågeställningarna inför den här studien är: 

• Hur ser bibliotekariernas identifikation med skolbibliotekarieyrket ut? 
• Hur uppfattar skolbibliotekarierna lärarnas förståelse av 

skolbibliotekarieyrket? 
• Hur påverkar skolbibliotekariernas självidentifikation och lärarnas 

förståelse av deras yrkesroll skolbibliotekariernas position i 
skolverksamheten enligt dem själva?  

1.4 Avgränsningar 
Den här studien utgår endast från skolbibliotekariers egna upplevelser, och 
tar alltså endast hänsyn till ett perspektiv. Hur lärare och skolledningar 
upplever och förstår skolbibliotekariernas uppdrag och verksamhet har fått 
stå åt sidan till förmån för skolbibliotekariernas röster. Liknande studier de 
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senaste 10 åren har gjorts, där både skolbibliotekarier, lärare och rektorers 
upplevelser har presenterats (se till exempel Lee, Reed & Laverty, 2012, Lo 
& Chui, 2015; Ash-Argyle & Snunith, 2014; Lo et al, 2014). 

1.5 Definitioner och begrepp 
I den här uppsatsen används begrepp som rör identitet och roll. Nedan följer 
motiveringar till hur de definieras och används i den här texten. 

Ordet roll används på flera sätt i texten. Det används dels som ett alternativ 
till ordet profession, då i formen yrkesroll. Med yrkesroll menas i den här 
uppsatsen att man arbetar som skolbibliotekarie, alltså att man är 
skolbibliotekarie – det är ens yrkesroll. Begreppet roll förklarar i sin tur de 
olika roller man har i sin yrkesroll; i den här uppsatsen är detta 
skolbibliotekarierollen, lärarrollen, och MIK-experten. Jag lånar med den här 
förklaringen begreppsdefinitioner från sociologen Erving Goffmans 
dramaturgiska teori (Goffman, 2014) som menar att vi i alla sociala möten, 
till exempel på arbetsplatsen, tar på oss masker för att spela och byta mellan 
olika roller inför en publik, och att vi sedan tar av oss maskerna när vi lämnat 
scenen (situationen). Enligt Goffman reflekterar rollerna de egenskaper man 
redan har för att förstärka sin, i det här fallet, identitet med sin yrkesroll – 
skolbibliotekarieidentiteten. En vidare anmärkning som tål att nämnas här är 
att Goffmans begrepp är tagna från hans teoretiska ramverk, men teorin i sig 
har inte applicerats på resultatet utan dyker istället upp i diskussionsdelen 

Eftersom det som undersöks i texten är skolbibliotekarieidentiteten, används 
identitetsbegreppet flitigt. Begreppet används här för att beskriva vem man är 
som skolbibliotekarie och hur den identiteten består av olika roller. För en 
övergripande bild av vilka roller skolbibliotekarieidentiteten består av utifrån 
den här textens perspektiv, se kapitel 6 analys.  

.  
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2 Tidigare forskning och litteratur 
I det här kapitlet presenteras några exempel på forskning som gjorts de 
senaste 11 åren. Merparten av forskningen som gjorts om skolbibliotekarier 
och deras självidentifikation med sin yrkesroll är kvalitativa studier under 
2010-talet, medan litteraturen oftare pratar om skolbibliotekets verksamhet. 
Jag har valt att plocka in även det senare perspektiv för ett bredare 
perspektiv.  

2.1 Samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare 
Montiel-Overall har bedrivit sin forskning i USA med ett fokus på 
samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier, mer specifikt vilka faktorer 
som ligger bakom ett väl fungerande samarbete, så kallat high-end 
collaboration. Hon har utgått från Loertschers taxonomi-modell, men främst 
sin egen TLC-modell (Teacher and Librarian Collaboration) (2005) som är 
en vidareutveckling på Loertschers modell. Med modellerna vill man visa 
betydelsen vissa faktorer har för lärares och skolbibliotekariers samverkan, 
där dessa faktorer grundar sig i kommunikation och innefattar vilken sorts 
dialog man för, hur man planerar tillsammans, och problemlösning. 2008 och 
2012 gjorde Montiel-Overall två kvalitativa studier för att undersöka hur 
lärare och skolbibliotekarier samverkar på skolor som har ett så kallat high-
end collaboration. High-end collaboration innebär att biblioteksläran är helt 
integrerad i den undervisning skolbibliotekarierna och lärarna bedriver i 
samarbete. Till exempel så skulle ett samarbete i historia ha ett naturligt 
inslag av källkritik. Studien från 2008 undersöker utifrån samarbeten mellan 
lärare och skolbibliotekarier hur; high-end kollaborativa lärare och 
skolbibliotekarier definierar ”samarbete”; de beskriver samarbetsprocessen 
och vad som sker under den; de tidsplanerar och vilka faktorer som gör det 
möjligt eller hämmar samarbetet. Genom semi-strukturerade intervjuer, 
observationer och fältanteckningar samlade man in material om utsagor kring 
lärarnas och skolbibliotekariernas samarbete och planeringsmöten. Utifrån 
materialet definierades fem teman: skolkultur (school culture); egenskaper 
(attributes); kommunikation; hantering (management) och motivation att 
samarbeta. I dessa teman kunde man ta ut ytterligare kategorier baserat på 
utdrag från intervjuernas transkriptioner. I temat egenskaper tog man ut 
kategorierna personlighet, expertis, ledarskap. I temat kommunikation tog 
man ut personlig, professionell, att dela med sig av kunskap och att ta 
initiativ. I temat hantering tog man ut tidsplanering och i temat motivation av 
att samarbeta tog man ut inverkan på elevernas lärande. Studien ger en 
klarare bild av vad det innebär att ha ett high-end collaboration, med andra 
ord vad det är som påverkar och motiverar ett gott samarbete mellan lärare 
och skolbibliotekarier. I studien från 2012 appliceras detta på nio lärare och 
sex bibliotekarier under två år, och visar att lärare och skolbibliotekarier kan 
lära sig att samarbeta effektivt genom att arbeta efter faktorerna som syns i 
Montiel-Overalls kommunikationsbaserade TLC-modell; vilken sorts dialog 
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man för, hur man planerar tillsammans, och problemlösning (Montiel-
Overall, 2008, 2012). 

2.2 Identitet och självidentifikation 
Ulrika Centerwalls forskning är ett svenskt forskningsexempel. Hennes 
studie från 2016 undersöker hur de högst presterande skolbibliotekarierna i 
Sverige identifierar sig med sin yrkesroll. Till sin hjälp använder hon sig av 
ett teoretiskt ramverk grundat i Judith Butlers feministiska teori om 
performativity, hädanefter performativitet. Performativitetsteorin går ut på att 
istället för att fokusera på vem man är som person innerst inne, så läggs 
fokuset på vad man gör och säger, och att det är detta som formar ens 
identitet. Centerwall utgår från tre begrepp inom performativitetsteorin: 
performative identity, recognizability, och intelligibility. Performative 
identity innebär att man agerar ut sin identitet, alltså att ens identitet formas 
och tar sitt uttryck i vad man gör och säger, inte vad man är eller har. Detta 
betyder ungefär att ens identitet blir till, förändras och reproduceras genom 
ett repetitivt, omedvetet utförande. Detta innebär också att ens identitet 
formas genom den diskursiva praktik man för. Recognizability är hur man 
agerar för att bli hörd och sedd, i det här fallet hur skolbibliotekarierna går 
till väga för att göra sig hörda och bli sedda av lärare. Intelligibility handlar 
om hur skolbibliotekarierna uppfattar att dem förstås i sin yrkesroll av 
lärarna, och hur de går tillväga för att bli förstådda. Efter dessa koncept 
utfärdade Centerwall fjorton intervjuer med skolbibliotekarier från skolor 
med en högpresterande skolbiblioteksverksamhet. Centerwall lyfter fram de 
centrala delarna från intervjuerna, vilka delas in i tre grupper efter 
performativity, recognizability och intelligibility i den ordningen: hur 
skolbibliotekarier aktivt benämner sig själva med en titel för att cementera 
den identiteten, ”jag är skolbibliotekarie”, ”som skolbibliotekarie så…”; hur 
skolbibliotekarier kämpar för att bli sedda, hörda och ihågkomna; och hur 
man som skolbibliotekarie fortsatt måste förklara sin kompetens och sin 
uppgift för lärare (Centerwall, 2016). 

Lo et al gjorde 2014 en kvantitativ enkätstudie som komparativt undersökte 
skolbibliotekariers självuppskattning av sin informationskompetens och vad 
detta kan innebära för hur de samarbetar med lärare och hur väl de kan arbeta 
mot läroplansmålen. Enkäter skickades ut till 466 skolbibliotekarier i 
Hongkong, Japan, Shanghai, Sydkorea och Taipei. De medverkande 
skolbibliotekarierna besvarade frågor som berörde sin egen 
informationskompetens, hur deras undervisning såg ut, hur de arbetade med 
klassiskt referensarbete, och hur deras samarbete med lärarna såg ut. Det 
studien kom fram till och kunde belysa var hur skolbibliotekariernas 
informationskompetens och utbildningsnivå påverkade hur ofta de 
samarbetade med lärarna, vilket i sin tur hade en påverkan på den status de 
får i sin yrkesroll i sken av hur lärare och skolledning uppfattade dem. I och 
med studiens komparativa natur kunde man även se vilken status 
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skolbibliotekarierna får baserat på land. Av länderna i studien var Japan det 
land där skolbibliotekarierna uppskattade sin kompetens och status på 
skolorna lägst. Där ansågs, av både skolbibliotekarier och lärare, att en 
skolbibliotekarie som bedriver undervisning är i vägen för elevernas 
prestationer, en väldigt skild bild mot all den forskning som visar på den 
positiva inverkan skolbibliotekariers arbete och kunskaper inom 
informationskompetens har på elevers lärande. I Taipei uppskattade 
skolbibliotekarierna istället sig själva högt, där deras status anses hög av 
både lärare och skolledning, och som i och med deras uppskattning visade på 
god självkänsla hos de förstnämnda (Lo et al, 2014). 

2015 gjorde Lo & Chui en kvalitativ studie som genom intervjuer undersökte 
hur skolbibliotekarier på tre skolor i Hongkong uppfattade sin självsäkerhet 
och självkänsla kring sin yrkesroll, eftersom den i och med kraven på IKT-
färdigheter genomgår en förändring. Efter att ha genomfört tre intervjuer 
med varje skolbibliotekarie, kunde de se att de uppskattade sig själva och sitt 
yrke högt. De hade allihop en god självkänsla som förstärktes av en säkerhet 
i de olika roller de fyller som skolbibliotekarier, både som IKT-kunniga och 
informationskompetenta i de administrativa uppgifterna och i sin 
undervisning i samarbete med lärarna. De uppskattades av lärarna och hade 
en viss klarhet i hur de förväntades fungera som en bro mellan olika ämnen 
(Lo & Chui, 2015). 

I antologin Bibliotekarerne – En profession i et felt af viden, kommunikation 
och teknologi (Schreiber & Elbeshausen, 2006) beskriver Trine Schreiber i 
kapitlet Bibliotekarprofessionen siden 1960-erne (2006) hur bibliotekariers 
självförståelse av sin profession har förändrats sedan 1960-talet. Genom 
årtiondena tar hon upp olika av Örom (1993) beskrivna 
bibliotekarieidentiteter, som Schreiber ställer synonymt med självförståelse. 
Under 1960-talet återfinns referensarbetaridentiteten och 
kulturförmedlaridentiteten, som Schreiber beskriver som en grov indelning 
av forsknings- och folkbibliotekarier. Forskningsbibliotekarierna skulle då 
vara referensarbetarna, de ämnesspecialister som har kunskap inom ett 
bestämt fält. Folkbibliotekarierna är kulturförmedlarna, med målet att bilda 
låntagarna och verka läsfrämjande. För att kunna göra detta krävdes det att 
folkbibliotekarierna både kände till den goda litteraturen i sina bibliotek, men 
också kunde tala om den med sin särskilda kompetens. Under 1960-talet, 
menar Schreiber, såg bibliotekarierna sig själva med en tydlig status i sin 
profession, som kanske blev tydligare i att man tog på sig rollen som till 
exempel kulturförmedlare – målet är att visa min expertis genom att 
förmedla rätt böcker både genom själva utlånet och i samtalet med 
låntagaren. Under 1970-talet började bibliotekarier lämna tänket om en 
bestämd finlitteratur och -kultur, för att istället trycka på att kunskap måste 
vara tillgängligt för alla. Den medborgerliga rätten till kunskap och kultur tog 
ett steg fram. Det gjorde att de olika användargrupperna hos biblioteken 
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växte sig fler och större, och ledde till nya arbetsuppgifter för 
bibliotekarierna, som nu fick ta sig an en socialarbetaridentitet. Mellan 
forskningsbibliotekarierna och folkbibliotekarierna som under 1960-talet 
arbetat mer sida vid sida, cementerades en skillnad i och med 70-talets 
socialarbetaridentitet, som gjorde större skillnad än vad det varit mellan 
ämnesspecialisten och kulturförmedlaren. Under 1980-talet i och med den 
teknologiska utvecklingen, uppstod återigen nya bibliotekarieidentiteter. 
Betydde den nya informationssökningen att bibliotekariernas kompetens fick 
större betydelse, eller spelade deras kompetens mindre roll, då nu användarna 
själva kunde utföra bättre informationssökningar? Biblioteken började 
erbjuda informationsinriktad service, där de ville erbjuda sina användare ett 
informations- och dokumentsystem de själva kunde använda, och där 
bibliotekarierna kunde agera lärare. Två nya identiteter uppstod hos 
bibliotekarierna i och med den nya tekniken – informationsorganisatören och 
informationsförmedlaren. Till sist identifierade Örom en till identitet, som 
Schreiber ger titeln upplevelseförmedlande identitet, med vilket man ser ett 
större fokus på att det är upplevelserna som medier ger en som förmedlas, 
och inte att bibliotekarien förmedlar medier i sig. Detta kan jag anse gav ett 
större fokus på försäljning, eller att sälja in, vilket stämmer överens med den 
konkurrens och ekonomiska aspekt som syntes mer under 1980-talet för 
biblioteksväsendet.  

Schreiber menar att trots att bibliotekarieprofessionens alla olika identiteter 
är å ena sidan problematisk, kan det å andra sidan inspirera till utvecklandet 
av en självreflekterande organisation. Kan bibliotekarien kombinera detta 
reflekterande när det kommer till hennes egen identitet med yrket och 
lärande, menar Schreiber att detta kommer ha betydelse för hur professionen 
förstås av sin omvärld, och i samtalet med bibliotekens besökare (s.44) 
(Schreiber, 2006). 

 

2.3 Skolbiblioteksverksamheten 
I forskningsantologin Skolbibliotekets roller i förändrade landskap skriver 
Limberg & Lundh i kapitlet Vad kännetecknar ett skolbibliotek? Om hur 
skolbibliotekets roll att tjäna elever genom läsfrämjande arbete, självständigt 
lärande och kritiskt tänkande har varit idealet sedan ett sekel tillbaka. De 
nämner hur skolbiblioteksverksamhetens uppgift i första hand hänger på hur 
bestämmelserna sett ut på den lokala rektors- och kommunalnivån, och i 
andra hand på en rektor, och att kvaliteten på det producerade arbetet går 
efter hur förhandlingarna sett ut mellan skolledning, lärare och bibliotek. Det 
är genom att undersöka de här nivåerna som man får fram hur vitt skilt olika 
skolor och deras skolbiblioteksverksamhet fungerar. Limberg & Lundh, som 
publicerade forskningsantologin 2013, avslutar kapitlet med förhoppningar 
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om den positiva inverkan 2011-års skollag kommer ha på just dessa 
förhandlingar (Limberg & Lundh, 2013). 

Skolinspektionen publicerade i juli 2018 sin rapport Skolbiblioteket som 
pedagogisk resurs. Rapporten sammanställdes efter deras granskning av 20 
svenska skolbiblioteksverksamheter som pågått under 2017/2018. I 
rapportens sammanfattning skriver de om de förutsättningar som krävs för att 
skolbiblioteket ska kunna utnyttjas på bästa sätt som pedagogisk resurs, men 
också om de brister som just nu visat sig fortfarande förhindrar ett arbete av 
god kvalitet. Det verksamheten behöver för att fungera är tillgång till 
skolbibliotekarie, samverkan mellan lärare och skolbibliotekarie, och stöd 
från skolledningen där skolbiblioteksverksamheten ses som legitim. Bristerna 
som framkommit fortfarande figurerar är att elever saknar tillgång till ett 
skolbibliotek, vare sig det ligger på eller i anslutning till skolan (t.ex. i de fall 
där folkbibliotek tar emot elever), att rektorer inte ger tillräckligt med 
förutsättningar för verksamheten och att någon skolbibliotekarie inte finns 
tillgänglig eller inte har den nödvändiga kompetens som krävs, att 
skolbiblioteket inte synliggörs eller bidrar som pedagogisk resurs, och att 
samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier är otillräckligt. Rapporten 
svarar på en av deras huvudfrågor om att skolbiblioteket ofta saknar stöd från 
skolledningen när det gäller uppdraget som pedagogisk resurs, i utsträckning 
alltså om det arbete som ska ske i samverkan mellan lärare och 
skolbibliotekarier. Granskningen visar hur rektorer har hand om de lokaler 
som skolbiblioteket får utnyttja, men att de i synnerhet saknar kunskap om 
hur skolbibliotekarierna faktiskt kan utnyttja sin kompetens i 
skolutvecklingen (Skolinspektionen, 2018). 
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3 Teori 
I den här uppsatsen har olika teorier använts för att analysera resultatet. I det 
här kapitlet beskrivs teorierna, och i följande metodkapitel redogörs för hur 
de används. För självidentifikation används Ulrika Centerwalls anpassning 
av Butlers feministiska teori om performativ identitet (2016) och Anders 
Öroms bibliotekarieidentiteter, med hjälp av Schreiber (1993; 2006).  

3.1 Performativ identitetsteori 
Med begreppet performativitet (från engelskans perform; utföra) menar man 
kunna visa på vad det är som bygger upp och formar ens identitet beroende 
på hur man omedvetet beter sig och vad man gör i särskilda situationer, 
genom upprepade mönster. Genom detta skiftas fokuset från vem man är som 
person, till vad man gör och hur man uttrycker sig, som betydande för ens 
identitet. Detta skulle kunna jämföras med idén om arv och miljö som 
formande faktorer. Teorin påstår inte att man definitivt är det man gör och 
säger - det är inte ett absolut formande av ens identitet eller faktiska person, 
utan att formandet sker genom ett kontinuerligt upprepande av utföranden 
och uttalanden.  

Centerwall delar upp performativitetsteorin i tre av Butlers begrepp: 
performativ identitet (performative identity), erkännande (recognizability) 
och begriplighet (intelligibility). Begreppet performativ identitet innebär som 
ovan nämndes att människan inte är sin person, utan gör sin person, vilket i 
sin tur betyder att ens identitet inte är statisk, utan i konstant omformning 
efter upprepande beteenden. Detta formande sker även i samtalen med andra.  

Erkännandet handlar om vad man gör för att bli erkänd i till exempel sitt 
arbete och med sina idéer. Hur man uttrycker sig och hur man visar vad man 
vill med sitt arbete, i hur man vill ta det framåt och hur gärna man vill det - 
detta påverkar de runt omkring en som behövs för att göra det möjligt.  

Begriplighet handlar om hur väl man göra sig förstådd. Uttrycker man sig på 
ett korrekt och förståeligt sätt, så både förstår den andra parten bättre, och det 
blir enklare att bli erkänd i vad man nu eftersträvar.  

3.2 Bibliotekarieidentiteter 
Örom skrev (1993) om 5 olika bibliotekarieidentiteter som formats genom 
60, 70 och 80-talen. De olika identitetsuttrycken är reaktioner på omvärlden 
och hur samhället förändrades. Öroms bibliotekarieidentiteter passar bra med 
Centerwalls anpassning av Butlers performativitetsteori, eftersom 
identiteterna förändrades i en anpassning av vad man som bibliotekarie 
gjorde, sa och lade ned energi på för att hänga med i de riktningar samhället 
tog. Identiteterna består av kulturförmedlaridentiteten, 
referensarbetaridentiteten, socialarbetaridentiteten, 
informationsorganisatörsidentiteten och informationsförmedlaridentiteten.  
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Under 1960-talet återfinns referensarbetaridentiteten och 
kulturförmedlaridentiteten, som Schreiber beskriver som en grov indelning 
av forsknings- och folkbibliotekarier. Forskningsbibliotekarierna skulle då 
vara referensarbetarna, de ämnesspecialister som har kunskap inom ett 
bestämt fält. Folkbibliotekarierna är kulturförmedlarna, med målet att bilda 
låntagarna och verka läsfrämjande. För att kunna göra detta krävdes det att 
folkbibliotekarierna både kände till den goda litteraturen i sina bibliotek, men 
också kunde tala om den med sin särskilda kompetens. Under 1960-talet, 
menar Schreiber, såg bibliotekarierna sig själva med en tydlig status i sin 
profession, som kanske blev tydligare i att man tog på sig rollen som till 
exempel kulturförmedlare – målet är att visa min expertis genom att 
förmedla rätt böcker både genom själva utlånet och i samtalet med 
låntagaren. 

Under 1970-talet började bibliotekarier lämna tänket om en bestämd 
finlitteratur och -kultur, för att istället trycka på att kunskap måste vara 
tillgängligt för alla. Den medborgerliga rätten till kunskap och kultur tog ett 
steg fram. Det gjorde att de olika användargrupperna hos biblioteken växte 
sig fler och större, och ledde till nya arbetsuppgifter för bibliotekarierna, som 
nu fick ta sig an en socialarbetaridentitet. Mellan forskningsbibliotekarierna 
och folkbibliotekarierna som under 1960-talet arbetat mer sida vid sida, 
cementerades en skillnad i och med 70-talets socialarbetaridentitet, som 
gjorde större skillnad än vad det varit mellan ämnesspecialisten och 
kulturförmedlaren. 

Under 1980-talet i och med den teknologiska utvecklingen, uppstod återigen 
nya bibliotekarieidentiteter. Betydde den nya informationssökningen att 
bibliotekariernas kompetens fick större betydelse, eller spelade deras 
kompetens mindre roll, då nu användarna själva kunde utföra bättre 
informationssökningar? Biblioteken började erbjuda informationsinriktad 
service, där de ville erbjuda sina användare ett informations- och 
dokumentsystem de själva kunde använda, och där bibliotekarierna kunde 
agera lärare. Två nya identiteter uppstod hos bibliotekarierna i och med den 
nya tekniken – informationsorganisatören och informationsförmedlaren. 

Schreiber har i efterhand namngett ännu en identitetstyp: 
upplevelseförmedlaridentiteten. Att Örom inte räknade med denna tendens 
till ny identitet menar Schreiber har att göra med att det var ett för stort steg 
ifrån normerna i bibliotekarieyrket. Aspekten av att förmedla kultur eller 
information direkt till besökarna, togs i viss mån över av att precis som 
företagen rikta sig mot massmedierna. Eftersom Schreibers 
upplevelseförmedlare främst skulle kunna identifieras i folkbibliotekarier, 
kommer just den identitetstypen inte ges någon plats i den här uppsatsen. 
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För positioner i samarbetet på skolan används Montiel-Overalls teori om 
TLC, teacher-librarian collaboration.  

3.3 TLC 
Montiel-Overalls TLC-modell (2005) är en vidareutveckling av Loertschers 
taxonomi. TLC består av fyra modeller som alla visar olika nivåer av 
samarbeten mellan lärare och bibliotekarier. Dessa är modell A: samordning, 
modell B: kooperation, modell C: integrerad undervisning och modell D: 
integrerad läroplan. I modellerna passar man in olika nivåer av samarbeten, 
där modell A har lägst nivå, och modell D den högsta nivån, som är det som 
är mest eftersträvansvärt.  

Modell A 
I modell A av Montiel-Overalls TLC-teori, samordning, är graden av 
samarbete låg. Ett arbete mellan lärare och bibliotekarie sker, men till 
exempel i form av att lärare hör av sig om önskat material i samma ögonblick 
de kommer på att de behöver det, utan någon planering kring det.  

Modell B 
I modell B, kooperation, samarbetar lärare och skolbibliotekarier närmre. 
Man undervisar tillsammans, men håller sig till sitt område. Det kan leda till 
att undervisningen ändå skiljs åt på ett sätt som hade kunnat kopplats ihop 
bättre. 

Modell C 
I modell C, integrerad undervisning, är samarbetet än mer planerat, med vad 
Montiel-Overall uttrycker, en djupare nivå av tillit. Här är 
biblioteksvetenskap mer närvarande för lyfta eleverna mot målen, som till 
exempel informationskompetens, och undervisningen är utformad så att 
lärarens och skolbibliotekariens expertis hakar i varandra istället för att stå 
helt skilda åt.  

Modell D 
I modell D är TLC helt integrerat i läroplanen. Lärare och skolbibliotekarier 
har avsatt planeringstid, istället för att bara mötas upp när det är dags för 
samarbete. Man tänker, planerar och utför undervisning tillsammans. 
Rektorn är delaktig, och ansvarig för att se till att samarbetsplanen 
inkorporeras genom läroplanen och målen.  
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4 Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur insamlingen av material och urvalet gick till.  

4.1 Insamlingsmetod 
Som insamlingsmetod till den här studien användes semi-strukturerade 
intervjuer. Intervjupersonerna var fem skolbibliotekarier. Semi-strukturerade 
intervjuer genomförs med öppna frågor följda av mer riktade, med ett 
speciellt fokus på att de inledande och avslutande frågorna hålls öppna 
(Wildemuth, 2017). Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide, och 
anpassades genom intervjuernas gång.  Eftersom studien är av sådan karaktär 
att svaren som söktes kan upplevas personliga och handlar om känsligt ämne, 
passade den semi-strukturerade intervjumetoden bra för att hålla de 
övergripande temana lättsamma och öppna. En intervjuguide gör sig bäst 
ifall frågorna struktureras efter teman där en öppen fråga följs av följdfrågor, 
eventuellt riktade. I den här studien svarade intervjupersonerna oftast på de 
riktade följdfrågorna innan de hunnit ställas, och ledde till att intervjuerna 
höll ett behagligt flyt och tempo. Under intervjuerna diskuterades kring fyra 
huvudteman, efter hur intervjuguiden var uppdelad. Dessa var 
skolbibliotekariernas arbetsuppgifter, läsfrämjande och MIK-relaterade, 
lärarnas förståelse av skolbibliotekarieyrket, samarbetet med lärarna och 
skolbibliotekariernas upplevda position på skolan.  

Samtalen spelades in på olika ställen. I två fall i informanternas egna 
skolbibliotek, i två fall på folkbibliotek, och i ett fall hemma hos 
bibliotekarien. De inspelade samtalen transkriberades och har använts för att 
lyfta citat i uppsatsens resultat, analys- och diskussionsdel.  

4.2 Urval och forskningsetik 
Vid kvalitativa insamlingsmetoder, som semi-strukturerade intervjuer, brukar 
man rådas att utföra intervjuer tills inget nytt tillkommit. En god tid att 
stoppa är alltså när svar och tankar börjar upprepas, och materialet inte bidrar 
till något nytt. Inför den här studien utfördes fem individuella intervjuer med 
fem skolbibliotekarier. Urvalet gjordes genom ett så kallat 
bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Tre skolbibliotekarier tog kontakt efter en 
annonsering i en kanal riktad mot yrkesgruppen. Två av informanterna 
kontaktades personligen. Det svåra med att göra ett bekvämlighetsurval 
ligger i att informanterna kommer till en efter att de vet vad studien går ut på, 
och kan betyda att de har ett särskilt intresse att förmedla specifika åsikter 
om ämnet. På grund av studiens och intervjuguidens självreflexiva karaktär 
upplevdes dock inga särskilt riktade svar. 

Inga krav ställdes i efterlysningarna av intervjupersoner. Detta motiveras av 
att skolbibliotekarieyrket som det ser ut just idag och var det är på väg är lika 
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för alla svenska skolbibliotekarier – krav på utbildning, skollag och 
skolinspektionens granskning som ämnar sätta press på skolor och deras 
skolbibliotek att förbättra sina verksamheter. En avgränsning som kan vara 
relevant är dock att skolbibliotekariernas anställning varat mellan 6 månader 
och 5 år och här räknas som relativt nya anställningar, med tanke på de ovan 
nämnda kraven om utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, 
skollagens krav om alla elevers rätt till ett skolbibliotek, och 
skolinspektionens nyutgivna rapportering. Med tanke på informanternas 
korta anställningar får man tänka på hur detta kan påverka deras svar på 
intervjufrågorna. De flesta av informanterna är i en situation där de 
fortfarande håller på att landa i sitt yrke, nyexaminerade och med 
utbildningen nära i minnet. Det tar självklart tid att bli bekväm i och lära sig 
sitt yrke, och att hitta till sina kollegor. Med detta sagt är det fortfarande 
skolbibliotekariers personliga utsagor som ges plats i den här uppsatsen, 
oavsett hur kort tid det var sedan de examinerades.  

Intervjupersonerna fick innan intervjuerna ta del av information angående att 
intervjuerna skulle spelas in som gjordes med hjälp av en mobiltelefon, 
anonymitet gällande både arbetsplats och identifiering och att fick ta del av 
transkriberingen om de så önskade. Detta eftersom intervjuerna och de svar 
som gavs är av personlig och möjligen känslig karaktär och någon 
identifiering inte hade bidragit till studien, som till exempel vilken skola i 
vilken del av Sverige skolbibliotekarierna arbetar på. Sådan information hade 
istället varit relevant om studiens fokus till exempel låg på hur 
skolbibliotekariers arbete ser ut på skolor med rapporterat god eller sämre 
framgång i sin skolbiblioteksverksamhet. I kapitlen som följer hänvisas 
intervjupersonerna till som informant 1, 2, osv.  

I framtida studier hade lärares och skolledningars perspektiv för en bredare 
bild av skolbiblioteksverksamheten med fördel kunnat plockas in. För den 
här studiens storlek och dess problemformulering och syfte, förlängt av 
frågeställningarna, har fokuset lagts på endast skolbibliotekariernas åsikter 
och känslor. 

4.3  Analysmetod 
De teoretiska ramverken som använts i den här undersökningen är 
Centerwalls bearbetade version av Butlers performativitetsteori (2016), 
Montiel-Overalls TLC-modell (2005), och Öroms bibliotekarieidentiteter 
(1993).  

Resultatet har i analyskapitlet delats in i tre olika delar, där uppdelningen har 
följt vad frågeställningarna söker efter. I alla delar har informanternas 
utsagor koncentrerats än mer från resultatdelen, och passats in i tabeller för 
att visa de likheter och skillnader som finns bland svaren mer överskådligt.  
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Eftersom uppsatsen i sin kärna vill belysa hur skolbibliotekarier identifierar 
sig med det egna yrket, har de teoretiska ramverken sedan applicerats på de i 
tabellerna inskrivna utsagorna för att förtydliga detta för mig och läsaren. I 
den första delen appliceras Centerwalls performativitetsteori på sådant 
informanterna sagt om sig själva och sin egen förståelse om sin yrkesroll, 
deras identifikationer med att vara skolbibliotekarie och vad det betyder för 
dem. Här används även Öroms teori om bibliotekarieidentiteter för att 
försöka se om man kan få fram en bild av hur de ser på sig själva – för vissa 
blir synen av sig själv som skolbibliotekarie kluven av att man även agerar 
lärare och kurator gentemot eleverna. I andra delen står Centerwall ensam för 
att med hjälp av recgonizability och intelligibility-begreppen visa på vad det 
är informanterna gör eller inte gör, som får lärarna att förstå och leda till 
samarbeten. I del tre slås de två första delarna ihop – vad upplever 
skolbibliotekarierna att deras identifikation och lärarnas förståelse betyder 
för samarbetet och deras position i skolverksamheten? Till tredje delen 
används Montiel-Overalls TLC-metod, där man genom kriterier tar fram hur 
väl samarbete och samverkan fungerar mellan bilbiotekarie och lärare, och 
vad det betyder för framgången.  
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5 Resultat  
I det här kapitlet presenteras intervjumaterialet. Svaren tematiseras efter 
studiens frågeställningar och har delats upp i tre teman. Självidentifikation 
med yrkesrollen, som innefattar informanternas uppfattning om sin yrkesroll 
och deras arbetsuppgifter. Lärarnas förståelse, som innefattar hur lärarna 
förstår skolbibliotekariernas yrkesroller och arbetsuppgifter på skolan. Och 
skolbibliotekariernas upplevda position på skolan, utifrån lärarnas förståelse 
och skolbibliotekariernas självidentifikation, och hur detta påverkar 
samarbetet enligt de senare.  

5.1  Självidentifikation 
Informant 1 är anställd på en skola som vid hennes anställnings början ännu 
inte hade något skolbibliotek. Hon har bedrivit sin undervisning, som till 
största del är läsfrämjande, på ett filialbibliotek där elever får besöka henne. 
Det läsfrämjande arbetet består av högläsning, läsläxor och boktips. Hon 
uttrycker en passion för det läsfrämjande arbetet, och att vara 
skolbibliotekarie. Hon beskriver sitt yrke som viktigt, och målar upp en 
annan aspekt av sin yrkesroll som meningsfull för relationen med eleverna, 
där man kan kombinera artefakterna i skolbiblioteket med elevernas 
bakgrunder (Informant 1, 2018). 

En viktig del som jag tycker att utbildningen som vi har gått inte riktigt tar upp 
är relationsbyggandet med eleverna, att man har en annorlunda vuxen roll i 
biblioteket, man är inte riktigt lärare, man kan prata med eleverna på ett helt 
annat sätt än vad lärarna har möjlighet att göra (Informant 1, 2018). 

 

I sin undervisning av informationskompetenser berättar Informant 2 hur han 
började ambitiöst och var beredd på att hålla lektioner i informationssökning 
och källkritik med varje klass varannan vecka. Han upplevde dock motstånd 
från lärarna, och idag hinner Informant 2 med undervisningen av 
informationskompetens i alla fall några timmar per termin med varje klass. 
Han beskriver den delen av sitt arbete som svårt, och hänvisar till en 
otydlighet i utbildningen om hur man undervisar i informationssökning och 
källkritik. När det gäller sin egen kompetens känner sig Informant 2 dock 
mer säker, och berättar hur han som MIK-kompetent ändå kunnat hjälpa både 
lärare och skolans rektor med frågor kring till exempel informationssökning 
(Informant 2, 2018). 

Informant 2 har endast jobbat som skolbibliotekarie, och det här är hans 
första tjänst efter examen. Han ser sig själv som skolbibliotekarie, men 
berättar att han ibland skulle vilja ta del av den (bibliotekarie-)gemenskapen 
som kommer mer naturligt med en anställning som folkbibliotekarie. 



 

16(47) 
 

Skolbibliotekarie tycker jag va? För det känns som att det inte riktigt är samma 
sak. Alltså jag, ibland så har jag typ nästan funderat på att söka till ett sånt där 
annat jobb, i så här svaga stunder, bara för att få ha typ en sån gemenskap 
(Informant 2, 2018). 

Informant 3 berättar om hur hon arbetar läsfrämjande och att hon har börjat 
få in informationssökning och källkritik i sin undervisning. Detta har dock 
inte varit självklart för henne, utan hon har sett till vänner inom samma yrke 
för inspiration, och uttrycker att hon fortfarande är osäker på vad hennes 
arbete som skolbibliotekarie ska gå ut på. Hon berättar om det läsfrämjande 
arbete hon gör med sina elever, och beskriver glädjen från både henne själv 
och elever när läspeppen påverkar elevernas lärande positivt. 

Informant 3 beskriver hur hon känner sig märklig i sin roll som 
skolbibliotekarie. Hon känner sig mer och mer kompetent i sin yrkesroll, 
men upplever samtidigt att hon med tiden fått rollen som lärare, vilket hon 
menar inte var något hon tänkt sig från början. Informant 3 säger dock att 
hennes uppfattning om vad skolbibliotekarieyrket skulle innebära innan 
hennes anställning började inte alls stämde överens med den praktiska 
verkligheten, men att det var en positiv överraskning (Informant 3, 2018). 

Definitivt, positivt annorlunda. Jag hade låga förväntningar, men det var 
mycket mer trevligheter än vad jag trodde att det skulle vara. Och mycket 
mindre stress än vad jag trodde att det skulle vara (Informant 3, 2018). 

Informant 4 berättar om bredden på sina arbetsuppgifter, allt från 
sagostunder till klassundervisning i källkritik. Han poängterar vikten av att få 
med alla delar i undervisningen, och att det enda som saknas är tid. När 
Informant 4 sökte tjänsten var dock det här arbetet inte vad han väntat sig. 
Han beskriver att han visste om att undervisning skulle ske, men att 
skepnaden han förväntade sig att undervisningen skulle vara i, var i form av 
ett läsfrämjande arbete med fokus på högläsning och utlån. Han beskriver det 
som att även om pedagogiken var en del av den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildningen, fick han inte med sig därifrån att 
informationssökning och källkritik var ämnen man som skolbibliotekarie 
själv skulle lära ut. Informant 4 tycker ämnet informationskompetens är svårt 
och förklarar att han bedriver sin undervisning främst genom att förklara vad 
källkritik går ut på och hur man kan tänka kring det (Informant 4, 2018). 

Ja, allt utom det här med undervisningen var nytt för mig, när jag började, jag 
var inte beredd, eller jo beredd var jag ju, jag visste ju vad jag gav mig in på 
när jag sökte tjänsten […] men inte det där med källkritik och 
informationssökning, det trodde jag inte att det ingick… men det har jag fått 
lära mig! (Informant 4, 2018) 

Informant 4 beskriver sig själv som positiv, glad och tillfreds i sin yrkesroll. 
Han upplever att han får fria händer till att utveckla både sig själv och sitt 
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lärande kreativt, och att det leder till att han lär sig något nytt varje dag. Han 
beskriver skolbibliotekarieyrket som så viktigt eftersom det för elever kan 
lägga grunden för både deras läs- och självutveckling. Han nämner att man 
som skolbibliotekarie kan arbeta på ett annat sätt än vad lärarna kan. När han 
begrundar sin roll dyker flera titlar upp.  

Det går lite knaggligt men det är skönt att känna att det går […] Eleverna får 
inte underkänt, men jag lär mig att bli bättre för varje gång. Jag är både 
bibliotekarie och lärare, men självklart bibliotekarie i grunden. Kanske är jag 
bibliotekarie ändå. Nu har man ju vant sig, men första gångerna man hade 
undervisning så var det lite ovant…  men förbaskat roligt (Informant 4, 2018). 

Som skolbibliotekarie lägger Informant 5 när mycket tid på både det 
läsfrämjande arbetet och arbetet kring informationssökning och källkritik, 
även om han önskar att det fanns mer tid till bägge delar. Han har arbetat 
länge med informationskompetens i klasserna, och tar hjälp av både Lilla 
Viralgranskaren, ett verktyg för källkritik utvecklat av tidningen Metro, och 
Bamses skola i källkritik, ett verktyg för att kunna arbeta med källkritik i de 
lägre åldrarna genom tidningen Bamse. Från början tyckte Informant 5 att det 
var svårt att arbeta med informationskompetens, men har upplevt det som 
positivt efter att han hittade sitt sätt undervisa. Även om han skulle vilja få in 
arbetet med informationskompetens mer har han lärt sig hur han genom att 
bara prata om det kan få eleverna att tänka kritiskt även vid andra 
undervisningstillfällen (Informant 5, 2018). 

[…] även när lärarna kanske inte bokat att jag ska prata om källkritik så 
försöker jag ändå få med det i nästan allt jag gör, ’sitter jag och ljuger för er nu 
eller är det jag säger rimligt’ […] Det är roligt, jag önskar det fanns mer tid och 
mer utrymme och jag önskar att folk insåg att det är jätteviktigt, och att det 
borde gå in i alla ämnen oavsett vad man gör, i träslöjden som NO (Informant 
5, 2018). 

Informant 5 beskriver sig själv som trygg i sin skolbibliotekarieroll, och bra 
på det han gör. Han tycker att det är roligt att ha det arbete och den roll som 
det innebär, och att han får en speciell kontakt med eleverna utan att vara 
varken lärare, förälder eller kurator (Informant 5, 2018). 

 

 

5.2 Lärarnas syn 
Informant 1 berättar hur även lärarna, precis som hon själv hade i början av 
hennes anställning, har svårt att förstå en skolbibliotekaries mångfacetterade 
yrke, och hur hon upplever att de inte ser det som särskilt viktigt. Hon 
berättar att hon har försökt förklara för lärarna på sin skola vad hon kan göra 
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utöver att låna ut böcker och boktipsa i skolbiblioteket, men att det verkar 
som att flera av lärarna har svårt att förstå vad hon menar.  

När det kommer till lärarnas förståelse av informationskompetenser menar 
Informant 1 att det varierar sig, men att äldre lärare har svårare att förstå än 
de yngre, eftersom de generellt är mer emot användandet av till exempel 
iPads i undervisningen, som kan användas som verktyg för uppgifter inom 
informationssökning och källkritik. Informant 1 berättar att de allra flesta 
förstår att informationssökning är viktigt, men att de inte själva har någon 
kunskap om det. Hon menar att hon har förklarat hur hon kan arbeta med 
elever om källkritik och informationssökning, men att lärarna förväntar sig 
referensarbete. Hon har haft svårt att få lärarna att se henne som en resurs de 
kan använda sig av på skolan (Informant 1, 2018) 

[…] men de fattar inte riktigt att jag inte bara är en bibliotekarie, de tänker att 
jag ska vara i biblioteket och låna ut böcker liksom, och [att] det är det [enda] 
jag gör […] de tänker att jag jobbar som en folkbibliotekarie, sen är det inget 
fel i att vara folkbibliotekarie, men det är inte det som är min uppgift eftersom 
jag är skolbibliotekarie (Informant 1, 2018). 

 

Informant 2 beskriver sin profession som ett medvetet val han gjorde när han 
började jobba som skolbibliotekarie efter utbildningen. Han visste direkt att 
han inte ville vara en ”kioskbibliotekarie” på skolan, vilket han upplever är 
den roll som skolbibliotekarier ofta förväntas anta. Han menar att även om 
lärarna ofta accepterar att man tar på sig den rollen kan man göra det aktiva 
valet att istället vara en medpedagog (Informant 2, 2018). 

Det känns som att när man kommer ny till en arbetsplats så kan man typ välja 
vilken slags bibliotekarie man vill vara. […] folk förväntar sig nog mer den här 
kioskbibliotekarien, och jag har valt att försöka komma bort från det så mycket 
som möjligt och försöka ha så mycket lektioner och sånt som möjligt 
(Informant 2, 2018). 

 

När Informant 2 beskriver sin undervisning vad gäller informationssökning 
och källkritik målar han upp det som att lärarna låter honom göra sin grej 
utan att riktigt förstå det. Han förklarar att det inte pratar speciellt ofta om 
informationskompetensundervisningen, och han upplever att lärarna tror att 
hans lektioner går ut på att ”tro inte på allt du läser på nätet”, och att det är 
det enda han gör. När det handlar om samarbeten låter det lite annorlunda. 
Informant 2 märker en skillnad mellan lärare som varit anställda längre, och 
nyanställda. På skolan där Informant 2 jobbar är de långtidsanställda vana 
vid samarbeten med skolbibliotekarien, medan de nyanställda har haft 
svårare att förstå vad skolbibliotekarier faktiskt gör. Han berättar att han fått 
frågan vad han egentligen gör på skolan, efter att ha motsatt sig att endast ge 
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boktips. Informant 2 har dock lagt mycket tid på att visa lärarna vad han kan 
göra med klasserna, och verkar ha fått mest positiva reaktioner, om än i 
varierande styrka (Informant 2, 2018). 

Jag tänker att jag typ egentligen har såhär hela spektrat, jag har de som 
verkligen vill jobba med mig och vill planera tillsammans, och sen har jag 
också de som bara ”Kom och gör någonting” typ så. Och det, det är lite skönt 
att ha både och (Informant 2, 2018). 

Informant 2 har till exempel kunnat ha arbeten tillsammans med NO-läraren, 
där läraren stod för laborationen, och Informant 2 för undervisning i 
insamling och analys av data. Han säger till slut att det största hindret 
förutom förståelsen från lärarna som ibland brister, är att hitta planeringstid. 
Han beskriver att även om man är med i ett årslag som skolbibliotekarie, är 
man ändå inte riktigt med, och ibland får planeringen göras i fikarummet. 
Det gäller även att ligga på och se till att göra sig hörd. Informant 2 trycker 
på att även om man som skolbibliotekarie upplever att man uppskattas och 
har bra samarbeten, måste man vara tuff (Informant 2, 2018).  

Alltså man får vara ganska tuff liksom ändå, även om det här är en sån skola 
där många räknar med mig liksom, så får man ändå vara ganska tuff […] jag 
kanske har mer såhär, sån personlighet som gör sig hörd. Jag vet inte. Det 
kanske jag haft någon fördel av. För jag har inte tyckt att det vart så jobbigt 
ändå, men, andra kanske skulle tycka det […] man får ju inte bli bortglömd 
liksom (Informant 2, 2018). 

 

Informant 3 arbetar på en skola där de flesta lärarna är vana vid att tidigare 
ha arbetat med skolbibliotekarier som är ute i klasserna och undervisar. Hon 
beskriver lärarna som positiva till hennes idéer, och gärna samarbetar. En 
lärare bidrog till exempel till en lektion genom att förbereda en powerpoint 
om ämnet Informant 3 presenterade, i det fallet en lektion i källkritik. Hon 
berättar dock att hon än så länge inte haft några samarbeten där hon och 
lärarna satt sig och planerat ett moment ihop i förväg, utan att hon som i 
exemplet där läraren förberett en powerpoint välkomnat henne in i 
klassrummet, där hon sen får ha sin undervisning. Informant 3 menar att även 
om förståelsen inte bland alla lärare sträcker sig till att de förstår den 
informationskompetens hon undervisar i, så förstår de hur viktig den är, och 
tar därför emot hennes idéer med glädje (Informant 3, 2018). 

Antingen har de fattat vad jag vill göra, eller så har de sagt ”jag fattar inte, men 
gör det, det blir säkert jättebra”! (Informant 3, 2018). 

Informant 4 har än så länge endast haft ett samarbete i undervisningsform, 
efter att ha blivit kontaktad av rektorn. Hans del gick ut på att ta fram äkta 
källor, medan rektorn stod för hopsamlandet av fakta, och Informant 4 satte 
sedan ihop en powerpoint som användes för en presentation och följdes av ett 
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läxförhör. Informant 4 beskriver en annan sorts samverkan med lärarna. Han 
engagerar sig i vilka teman klasserna jobbar med, och utarbetar sin egen 
undervisning så att den ska passa ihop med den undervisning lärarna 
bedriver, och hjälper eleverna att utvecklas inom de aktuella temana genom 
till exempel högläsning. Informant 4 berättar att lärarna oftast kontaktar 
honom i fråga om att hitta material, information, och för att be om boktips 
(Informant 4, 2018). 

Informant 4 håller i sin tur lärarna uppdaterade om vad han hittar på 
tillsammans med eleverna. Informant 4 beskriver lärarna som ”på tårna”, och 
berättar att det som krävs för att lärarna ska gå med på hans idéer är att själv 
vara det, och menar att det är viktigt att vara tydlig mot lärarna. Han 
uttrycker även att han tror att lärarna förstår att hans arbete är viktigt. Han 
berättar dock att lärarna själva inte hör av sig till honom om vad klasserna 
arbetar med eller för att höra sig för om samarbeten, men att han inte har 
något emot att vara den som får fråga sig fram, och att han inte upplever att 
det skulle tyda på ointresse (Informant 4, 2018). 

Informant 5 har arbetat längst av intervjupersonerna som skolbibliotekarie, 
och har nu varit anställd i fem år. Han hade innan sin anställning ingen 
uppfattning om hur det pedagogiska arbetet såg ut yrkesmässigt, och menar 
att förutom att inte ha fått någon direkt kunskap om den praktiska biten 
varken för folkbibliotekarieyrket eller som skolbibliotekarie, så upplevdes 
tonen om skolbibliotekarier nedlåtande. Informant 5 har en delad tjänst som 
folkbibliotekarie och skolbibliotekarie, men upplever att arbetet som 
skolbibliotekarie ger honom mer tillbaka. Han berättar hur lärarna har gått 
från att möta honom med motstånd till att de idag har ett väl fungerande 
samarbete (Informant 5, 2018).  

Jo men det var nog ganska såhär, med förvåning och motstånd. De hade inte 
fått välja att få en skolbibliotekarie, utan fick det slängt på sig och förväntades 
samarbeta från dag ett, och tog då ut det på mig (Informant 5, 2018). 

Det känns ändå som att det förstår den mer och mer, men jag ser skillnad till 
för några år sen när de bara ville att man satt i skolbiblioteket, men nu vill de ju 
mer och mer att man är i klassrummen för de ser värdet i att ha en extra vuxen i 
klassrummet, som hjälper till, men det känns också som att de börjar se lite 
resultat av det vi arbetar med, och att det leder till bättre resultat i andra ämnen 
och att de också ser skillnad (Informant 5, 2018). 
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5.3 Upplevda positioner(samarbete) 
Informant 1 ser en skillnad mellan långtidsanställda och nyanställda, och på 
högstadielärare och låg- och mellanstadielärare. Enklast att närma sig är 
högstadielärarna, som oftare är öppna för idéer och samarbeten, medan låg- 
och mellanstadielärare är svårare att nå fram till, då Informant 1 upplever ett 
starkare kontrollbehov över sin undervisning. Situationen förenklas inte av 
att som skolbibliotekarie vara osäker på sin egen arbetsroll. Informant 1 har 
haft positiva upplevelser när det gäller lågstadielärare också, och menar att 
ofta hänger det på lärarnas inställning (Informant 1, 2018). 

För man kan egentligen inte göra mer än att komma och prata med dem och 
säga ”Jag skulle vilja göra det här, kan vi göra så, kan vi få in det på något 
sätt?” Sen så går det ibland och så går det inte ibland. Lärarna brukar vara 
positivt inställda till det men sen så blir det aldrig av har jag upplevt (Informant 
1, 2018). 

Informant 1 nämner även attityden utbildade bibliotekarier möter, och att det 
kan förklara lärarnas oförståelse gentemot skolbibliotekarieyrket, men att det 
inte nödvändigtvis påverkar den upplevda positionen på skolorna.  

[…] för att utöver vi som har gått utbildningen så är det väl ingen som har koll 
på vad utbildningen innebär. För att jag har mött mycket den attityden 
”Behöver man gå tre år för att jobba som bibliotekarie?” Så det är väl lite att 
folk tänker att liksom ”Ni behövs väl inte?” Så på så sätt så påverkar det inte så 
mycket (Informant 1, 2018). 

 

Informant 2 upplevde först en spänning mellan vad han ville med sina 
arbetsuppgifter och vad lärarna förväntade sig. En typ av uppgift som 
Informant 2 har med sina klasser är olika läsprojekt där eleverna läser ett 
kapitel i veckan och skriftligt svarar på frågor om kapitlen. Informant 2 ger 
sedan kommentarer på deras svar, men menar att det kring detta finns en 
osäkerhet i att han genom rättningen antar en lärarroll, och att osäkerheten 
rör huruvida han borde utföra den sortens arbete. Vid ett annat tillfälle 
hamnade han i en situation som blev till ett extra lektionstillfälle i hans 
schema, och menar att den roll han tagit på sig som lärare påverkar hur 
lärarna ser honom (Informant 2, 2018). 

Och det är också en sån grej som egentligen behöver man inte ha det som 
bibliotekarie, men det kanske är en följd av att jag jobbar mer som en lärare så 
då så typ ser de andra mig som en lärare och typ tänker att jag ska göra det 
(Informant 2, 2018). 

Informant 2, som jobbar på en skola där samarbetet fungerat bra mellan 
skolbibliotekarie och lärare under en lång period, menar att det främst är 
skolbibliotekariens egen attityd, men även att man är den enda i sin 
yrkeskategori på skolan som påverkar vilken position man får. Han betonar 
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att man måste vara tuff, och hitta tid hos lärarna när det passar dem. Han 
anser att han är lika viktig som lärarna, att de respekterar hans ämne och att 
han känner sig jämlik, men att skolbiblioteket lättare glöms bort (Informant 
2, 2018). 

Informant 2 menar att ens position ändå beror på att man dels är den enda på 
skolan som är skolbibliotekarie, till skillnad mot lärarna där man möter en 
bredare variation, vilket gör att ens inställning och driv i sin yrkesroll blir det 
som lärarna ser och förstår att en skolbibliotekarie är (Informant 2, 2018). 

 

Tonen är annorlunda när hon beskriver undervisningen av 
informationssökning och källkritik. Informant 3 har inte landat i hur hon ska 
lära ut ämnena, och har tagit hjälp av lärare. Hon påpekar dock att ämnena i 
sig är roliga, och att det har lett till bra samarbeten med lärarna. (Informant 3, 
2018) 

Det går mycket bättre när jag haft några lektioner där jag samarbetat med 
lärare och vi har såhär, jag har kommit med informationen […] och dem har 
liksom styrt upp hur vi ska göra lektionen, och då har det gått supermycket 
bättre. För jag vet inte hur man håller i en lektion, förutom de saker som jag nu 
har lärt mig som är typ såhär, okej ett samtal, eller ett gruppläsningssamtal. Det 
är typ det (Informant 3, 2018). 

Informant 3 menar att positionen hon upplever att hon har på skolan beror på 
lärarnas förståelse av hennes arbetsroll, men även att det skiljer sig mellan de 
lärare som varit anställda längre, mot de nyanställda. 

Jag tänker att det är lärarna som jag… alltså det är ju vissa klasser som jag 
knappt haft några lektioner med alls, så dem lärarna har ju liksom inte varit här 
och fattat vad jag gör här, om de är nya eller inte kommer från en skola där de 
haft en skolbibliotekarie så är det ju svårt för dem att veta det (Informant 3, 
2018). 

Hon upplever att lärarna ändå ser skolbiblioteket som hennes klassrum, men 
att de inte alltid tänker på att hon ju då bedriver sin undervisning där, utan att 
hon alltid är ledig att ta emot elever (Informant 3, 2018). 

[…] ibland känner man sig lite som att man är en resursperson. Som till 
exempel, det kan ju komma klasser ibland när det är typ att lärarna inte vet var 
de ska göra av sina elever så de skickar dem till biblioteket, och då är det redan 
en klass här. Det händer inte så ofta, men det händer ju ändå. Då känner man 
sig lite överkörd (Informant 3, 2018). 

Informant 4 betonar vikten av att visa framfötterna, men också att känna sig 
välkomnad. Han berättar att han sitter med lärarna en gång per termin där de 
utbyter input om varandras arbete, och att det bidrar till känslan att vara 
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välkommen och uppskattad. Han reflekterar över sin upplevda position ställt 
mot lärarna. 

Ja jag känner mig alltid välkommen, men om det räcker för att bli en av dem… 
alltså jo… jag vill ändå säga att jag upplever det som att de ser mig som en av 
dem. Kanske inte som lärare, men som en del av personalen, men kanske som 
skolsystern (Informant 4, 2018). 

Informant 4 lägger stor vikt vid att framstå som professionell och seriös, och 
att kommunikationen, som inte alltid håller, är viktig.  

Sen ibland brister informationen. Det händer mig med, att man förberett för en 
sak men så ska de göra något helt annat. Och då sitter man där lite snopen, 
jaha, då fick jag lite ledigt (Informant 4, 2018).  

Sen så är det viktigt för mig, eftersom jag är ensam i undervisningen, så är det 
viktigt för mig att informera lärarna innan eller efter man gör någonting, till 
exempel på onsdag ska jag göra det och det, inte för att få deras godkännande 
utan att de ska veta vad jag gör (Informant 4, 2018). 

 

Informant 5 berättar att lärarna från början förväntade sig att hans arbete som 
skolbibliotekarie skulle ske från skolbiblioteket, men att de med tiden sett 
skillnaden samarbetet gjort för elevernas resultat i andra ämnen. Han 
understryker vikten av att kommunicera det man vill göra med sin 
undervisning, och att en fungerande verksamhet följer naturligt. Informant 5 
beskriver vägen dit som något han fått arbeta upp, men att det idag lett till ett 
engagemang för samarbete som han inte upplevt tidigare från lärarna.  

Informant 5 berättar om de krav han ställer på lärarna för att samarbeten ska 
bli av. När det gäller projekt utöver sin egen salsundervisning i 
informationssökning och källkritik, kräver han att lärarna ska vara med från 
planeringsstadiet till genomförandet. Han säger att ett samarbete inte kan 
fungera om hans del ska bestå av att som ”gubben i lådan” komma in i 
klassrummet för att göra sin del medan läraren tar ut en extra kafferast. 
Informant 5 poängterar att verksamheten förutsätter ett faktiskt samarbete 
mellan lärare och skolbibliotekarie. Han menar att det är extra viktigt att vara 
tydlig redan från början med hur samarbetena måste gå till för att fungera, 
och att det är lätt att bli överkörd även av de bästa lärarna (Informant 5, 
2018). 

Jag är väldigt tydlig i början med att det blir inget om ni inte engagerar er […] 
men det var jag inte tydlig med i början och då var det ofta kaos och jag var 
jättestressad […] men så fort jag började sätta lite gränser… dem kräver ju 
saker av mig och så fort jag insåg att jag kan kräva saker av dem och insåg att 
det inte funkade om inte alla var engagerade, så blev det bättre (Informant 5, 
2018). 
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Informant 5 menar att det är skolledningen som påverkar hans position som 
skolbibliotekarie på skolan. Han berättar att man får jobba underifrån, och att 
det är lärarna som kan påverka rektorns syn på skolbibliotekarier, men att det 
förutsätter att rektorn redan har något intresse för skolbibliotekarien och 
dennes undervisning (Informant 5, 2018). 

Jag tror många lärare ser mig som en del av personalen, men problemet är att 
ledningen inte ser det. Men ser man till ordning kommer jag långt efter 
matbespisning, lokalvårdare, jag är någonstans långt under där och skvalpar 
[…] så man ser inte vad jag gör för jag sitter inte i rummet [skolbiblioteket, 
min anm.] så man kan gå och se vad jag gör för jag är i klassrummen 
(Informant 5, 2018). 

Informant 5 betonar sin upplevelse av att lärarna tycker att hans arbete är 
viktigt och att deras samarbete fungerar bra, och att de försöker berätta för 
skolledningen att det är viktigt att arbetet får plats på skolan. Han menar att 
lärarna kan bidra med att höja upp och föra med en viss status, och att de 
främst är lärarna som gör så att skolbibliotekarierna finns med på kartan. Han 
upplever dock att lärarna inte tror att deras röst spelar någon roll. Han 
avslutar med att man måste se det från skolledningens perspektiv också 
(Informant 5, 2018). 

Lärarna lyssnar och tar till sig, ledningen är lite sådär. Det är ju dem som är 
ansvariga men inte vill ta ansvar för det. Lagen [skolbibliotekslagen, min anm.] 
är så pass ny också. Men det är så lätt att bara se sitt eget perspektiv som 
skolbibliotekarie. Men om man vänder på det och tänker, de har mer att tänka 
på än mig. Ibland får man vända på det även om det inte är roligt, för man vill 
ju tänka på sig själv hela tiden (Informant 5, 2018).  
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6 Analys 
I det här kapitlet används tre teorier för att analysera resultatet utifrån 
uppsatsens tre frågeställningar. I avsnitt 5.1 och 5.2 används Ulrika 
Centerwalls efter Judith Butlers utvecklade performativitetsteori, och Anders 
Öroms teori om bibliotekarieidentiteter tillsammans med Schreiber. Öroms 
identitetsteori utgår från folkbibliotekariernas identitetsförändring under 
andra hälften av 1900-talet. I den här uppsatsen appliceras teorin på 
skolbibliotekarier, som både dras till och stöter bort 
folkbibliotekarieidentiteten. Utsagor av informanterna har passats in i tre 
tabeller, en tabell för varje frågeställning. I avsnitt 5.1 som följer ligger fokus 
på de olika delar som informanterna beskrivit en viss relation till i de 5 
intervjuerna: identifikation med skolbibliotekarierollen, lärarrollen, arbetet 
med informationskompetens och det läsfrämjande arbetet. 

6.1 Hur ser bibliotekariernas identifikation med 
skolbibliotekarieyrket ut? 

I enlighet med Centerwalls teoretiska ramverk kommer jag i avsnitt 6.1 och 
6.2 utgå från begreppen performative identity, recognizability och 
intelligibility som förklarades i kapitel 3. Informanternas utsagor kommer 
kategoriseras och analyseras efter Centerwalls tre koncept, och även passas 
in i Öroms bibliotekarieidentiteter. 

I det här avsnittet ser vi på själva identifikationen de intervjuade 
skolbibliotekarierna har med olika dimensioner av sitt yrke: identifikation 
med skolbibliotekarierollen, lärarrollen, arbetet med informationskompetens 
och det läsfrämjande arbetet. 

Performative identity handlar om hur vi skapar vår identitet i olika 
sammanhang. Identiteter är inte något som man bara är, en förutbestämd mall 
för varje människa. Vår identitet är i konstant utveckling, och förändras med 
vad vi gör och vad vi säger. Något Centerwall tar upp i studien där hon testar 
detta teoretiska ramverk är hur skolbibliotekarier styrker sin identifikation 
med sitt yrke (Centerwall använder det engelska begreppet profession) 
genom att säga ”jag är skolbibliotekarie”. I de intervjuer som gjordes inför 
den här uppsatsen uttrycker informant 1 och 3 samma sak; de har kommit 
fram till det genom att känna sig osäkra i sin uppgift som skolbibliotekarier, 
och använder till slut just den frasen för att slå fast någonting. Informant 2 
uttrycker sig överlag säkrare om sin uppgift och sitt arbete som 
skolbibliotekarie, men mer osäkert i hur han beskriver sig själv som just 
skolbibliotekarie. 

Informant 5 uttrycker verbalt sin säkerhet i sin identifikation på ett annat sätt 
än de övriga informanterna. Detta ligger dels till grund av att han delar sin tid 
med en folkbibliotekarietjänst vilket gör han att han uttrycker att han är 
bibliotekarie, och släpper på skol- och folk-prefixen. Han uttrycker sig ändå 
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säkrast om sin roll av de fem tillfrågade. Han känner sig inte längre osäker 
kring om han är lärare, förälder eller kurator – utan känner sig säker i sin 
bibliotekarieroll. Informant 5 är den som varit anställd längst tid, fem år vid 
intervjun, och kanske släpper behovet av att stärka sig själv verbalt när 
säkerheten som kommer med erfarenheten fått fäste. 

Det andra Centerwall tittar på i sitt teoretiska ramverk är recognizability. Det 
handlar om på vilka sätt man försöker nå ett erkännande av sitt arbete och sitt 
yrke, och hur detta påverkar en själv och de runt omkring en. Om 
performative identity handlar om att till exempel uttrycka att man är 
skolbibliotekarie och pratar om saker man skulle vilja göra, så är 
recognizability en fortsättning på detta, där man nu letar upp lärare och 
förklarar vad man skulle vilja göra, och hur. Går det igenom och man lyckas 
hålla en bra lektion så har lärarna både fått höra och se ens idéer bära frukt – 
man är någon att räkna med. Identifikationen med lärarna och MIK kan gå in 
som exempel här.  

Informant 2 har lagt mycket tid på undervisning och bedömning av klasser, 
vilket kopplas till den lärarroll som skolbibliotekarier behöver ta på sig. Han 
känner sig säker på vissa sätt och andra inte – även om han uttrycker en 
säkerhet i hur han utför sitt arbete och att hans kompetens är tillräckligt stort 
för att kunna vara lärare och skolledare till hjälp, är det andra delar han utför 
som han är osäker på om han ska utföra, till exempel elevbedömning.  

Informant 3, precis som informant 2, jobbar på en skola där lärarna är mer 
vana vid att samarbeta med undervisande skolbibliotekarier. Där informant 2 
känner sig mer säker, är informant 3 mindre säker. Eftersom lärarna är vana 
vid skolbibliotekarier med en större lärarroll, kan detta vara något de 
förväntar sig av skolbibliotekarier. När skolbibliotekarierna planerar och 
lägger upp sitt arbete väl och jobbar hårt med undervisningen ser lärarna 
detta och blir nöjda. 

Informant 5 som jobbat längst tid kan tydligt se hur han med tiden blivit 
erkänd som skolbibliotekarie på sin skola. Han har gått från ett öppet visat 
motstånd och ifrågasättande till varför lärarna behöver använda sig av och 
samarbeta med skolbibliotekarien, till att arbeta gränsöverskridande genom 
MIK och läsfrämjande uppgifter i skolans alla åk. Han har aktivt bestämt 
planeringstider med lärarna för att alla ska vara med på spåret, och för det 
kunnat visa goda resultat.  

6.2 Öroms bibliotekarieidentiteter 
Det skulle vara med en snäv marginal en skolbibliotekarie hade kunnat 
placeras in i endast en eller två olika av Örom och Schreiber beskrivna 
identiteter. Precis som gränserna mellan de olika typerna inte är tvingade till 
det årtal de är beskrivna till, är det nästintill omöjligt för en skolbibliotekarie 
att vara bunden till en bibliotekarieidentitet och samtidigt uppnå de krav och 



 

27(47) 
 

mål som uppgiften innebär inom skolans verksamhet. Med det sagt ska jag i 
den här delen av analysen försöka placera och förklara var informanterna 
ligger närmast, genom att se till deras utsagor.  

Ett sätt man kan få en idé om hur skolbibliotekarierna själva ser sig är att titta 
på hur de beskriver sitt arbete. När informant 1 beskriver sitt arbete gör hon 
det med en uttryckt passion för det läsfrämjande och för elevkontakten. Hon 
beskriver olika typer av läsfrämjande arbeten hon bedriver med sina elever, 
och hur värdefull kontakten man som skolbibliotekarie kan få med eleverna 
är i egenskap av icke-lärare på skolan, en vuxen person på visst sätt skild 
från den vanliga skolsfären. Till skillnad från hur informanten pratar om sitt 
läsfrämjande arbete blir det mindre entusiastiskt när hon pratar om MIK-
undervisningen. Ämnet är svårt och att undervisa är ovant. Informant 1 kan 
vi alltså påstå passar bäst in på kulturförmedlar- och 
socialarbetaridentiteterna, men mindre bra på informationsorganisatörens. 
Detta har till viss del att göra med hur informant 1s verksamhet på sina 
skolor ser ut. Även om eleverna har iPads tar de inte med dem till filialen där 
informanten tar emot elever, och då blir arbetet med MIK lidande eftersom 
de varken befinner sig i ett klassrum med tekniska möjligheter, men inte 
heller utnyttjar sina iPads tillsammans med skolbibliotekarien. Rent praktiskt 
så genomför informanten lektioner om till exempel källkritik och 
informationsundersökning, men uttrycker själv att hon inte tycker att det 
arbetet kommer lika lätt och naturligt för henne som det läsfrämjande. Hon 
beskriver att hon inte har tekniken inne för det, vilket gör att hon inte heller 
kan sägas passa in på informationsförmedlaridentiteten. 

Informant 2 pratar till skillnad från informant 1 sig mer varm om MIK-
arbetet. Informationsförmedlaren och -organisatören passar därför ganska bra 
in på hur informanten beskriver sig själv och sitt arbete. Informanten nämner 
att 75% av hans arbete är läsfrämjande, men kraften i hans berättande ligger i 
hur MIK-undervisningen går till, och hur han är självsäker i sin egen 
kompetens att kunna förmedla tekniska lösningar till lärare och skolledare.  

Informant 3 uttrycker sig liknande som informant 1. Det läsfrämjande 
arbetet, med mycket högläsning och läsgrupper, och det roliga i att hitta 
passande böcker åt elever är det som informanten först tar upp, som passar 
väl in på Öroms beskrivning av kulturförmedlaridentiteten. När det kommer 
till MIK-arbetet känner sig informanten osäker. Precis som informant 2 har 
hon ändå en hel del undervisning i informationskompetensera, men passar 
bättre in på informationsorganisatören än informationsförmedlaren.  

Informant 4 är den som starkast passar in på kulturförmedlaridentiteten. 
Intresset i sin egen undervisning ligger nästan enbart i att genom tips och 
högläsning förmedla litteratur och läsglädje till sina elever. Precis som för 
flera av informanterna var osäkerheten kring undervisning av 
informationskompetenserna stor både innan och i början av anställningen, 
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men hos informant 4 så har fokus fortsatt legat på det läsfrämjande arbetet 
hittills. 

Informant 5, som har längst gången anställning och mest erfarenhet, passar in 
på flest av de olika identiteterna, vilket verkar stämma överens med hur väl 
man kommit att passa in i de olika rollerna hos skolbibliotekarierna. Skulle 
man ändå titta närmare passar informanten bäst in på kulturförmedlaren och 
informationsorganisatören. Informant 5 är trygg i sin lärande roll utan att 
identifiera sig som ’lärare’ och spenderar mest tid i klassrummen. I princip 
allt arbete planeras med lärarna med målet om ämnesöverskridande arbete, 
som NO och informationssökning, SO och källkritik.  

 

Självidentifikation Anställningslängd Identifikation med SB Identifikation 
med lärare 

Identifikation med MIK Identifikation 
med 
läsfrämjande 

 

       
Informant 1 1,5 år Uttrycker sig tydligt 

med att hon är 
skolbibliotekarie. Får en 
särskild relation med 
eleverna då man kan 
prata med dem på ett 
sätt som lärarna inte gör. 

Tycker det har 
varit svårt att 
ställa sig 
framför en 
klass och lära 
ut, var inte 
beredd på 
undervisningen 
som sådan. 

Vet och förstår att 
MIK-arbete är viktigt, 
men är osäker i 
utlärandet.  

Passionen 
ligger i att få 
elever att 
upptäcka 
böcker 

 

Informant 2 1 år Har ett driv att vara 
skolbibliotekarie, och 
försöker komma bort 
från de traditionella 
bibliotekarieuppgifterna. 
Uttrycker att han är 
skolbibliotekarie. 

Försöker ha så 
mycket 
lektioner som 
möjligt. Utför 
en del 
läraruppgifter 
när det gäller 
bedömning, 
men är inte 
säker på om 
han borde göra 
det. 

Arbetar mycket med 
källkritik och 
informationssökning, 
och kopplar in det i 
lektioner som inte är 
uttryckligen 
informationskompetens. 
Vet att han har större 
kompetens inom det än 
lärarna.  

Arbetar mer 
med 
läsfrämjande 
än med MIK. 
Speciellt 
viktigt på sin 
skola, lägger 
ungefär 75% 
av tiden på 
läsfrämjande 
arbete. 

 

Informant 3 6 månader Har tagit tid att landa i 
att hon är 
skolbibliotekarie, 
eftersom tanken inte var 
att hon skulle bli det. 
Med tiden har känslan 
av ”jag är 
skolbibliotekarie” blivit 

Känner att hon 
inte riktigt vet 
hur man håller 
i lektioner 
samtidigt som 
hon upplever 
att hennes roll 
som lärare 

Tycker att arbetet med 
MIK i sig är roligt, men 
är osäker på 
undervisningen kring 
det 

Det 
läsfrämjande 
arbetet och att 
få elever att 
känna läspepp 
är viktigast. 
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Tabell 1. Självidentifikation med skolbibliotekarieyrket. 

 

 

 

starkare. Hade inte en 
klar bild av vad en 
skolbibliotekarie var när 
hon började. 

blivit starkare. 

Informant 4 1 år Ser sitt arbete som 
skolbibliotekarie viktigt 
då man kan arbeta på ett 
annat sätt än lärarna. 

Beskriver sig 
själv som både 
bibliotekarie 
och lärare, 
men 
bibliotekarie i 
grunden. 
Upplever att 
han får fria 
händer att 
utveckla sitt 
lärande 
kreativt. 

Tycker undervisningen 
kring MIK är svår, och 
har främst arbetat med 
att förklara vad 
källkritik innebär och 
hur man kan tänka 
kring det. 

Förväntade sig 
att 
undervisninge  
skulle ha 
främst fokus 
på 
läsfrämjande 
arbete, med 
högläsning oc  
utlån. 

 

Informant 5 5 år Känner sig trygg i sitt 
yrke som 
skolbibliotekarie, har 
hittat sitt eget sätt och 
känner att han är bra på 
det han gör. Känner att 
han får bra kontakt med 
eleverna som 
skolbibliotekarie, utan 
att vara lärare, kurator 
eller förälder. 

Uttrycker 
ingen direkt 
identifiering 
med 
lärarrollen, 
utan känner sig 
trygg och säker 
på sin 
undervisning i 
egenskap av 
bibliotekarie.  

Tyckte den MIK-
relaterade 
undervisningen var svår 
i början, men att det 
blev roligare när han 
hittade sitt sätt att lära 
ut på. Arbetar i princip 
endast med att väva in 
källkritik och 
informationssökning i 
uppgifter som inte 
uttalat är övningar i 
ämnena.  

Använder det 
läsfrämjande 
arbetet 
tillsammans 
med MIK-
arbetet för att 
utveckla 
elevernas 
kritiska 
tänkande. 
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Lärarnas syn på SB Förståelse av SB Samverkan Förståelse av 
informationskompetens 

    
Informant 1 Upplever att lärarna 

inte förstår att hon 
inte är 
folkbibliotekarie, 
och att hon har andra 
kompetenser att 
erbjuda. 

 Förståelsen bland 
lärarna varierar sig, 
men de äldre motsätter 
sig det digitala arbetet 
genom till exempel 
iPads mer än de yngre 
lärarna. 

Informant 2 Upplever att lärarna 
inte fullt förstår hans 
arbete, men att de 
låter honom göra på 
sitt sätt. Vana vid att 
ha skolbibliotekarier 
som är en del av den 
pedagogiska 
undervisningen. De 
lärare som varit 
anställda kortare tid 
förväntar sig mer 
uppgifter i stil med 
boktips, medan de 
som varit längre 
anställda förväntar 
sig mer 
klassundervisning. 

Svårt att hitta 
planeringstid 
även om han 
är med i ett 
årslag – 
planeringen 
får ofta ske i 
fikarummet.  

Informanten har större 
kompetens än lärare 
och rektor. MIK-
undervisning tycks av 
lärarna antas handla 
om källkritik på 
internet och inte så 
mycket mer. 

Informant 3 Många av lärarna 
kommer från en 
annan skola där 
skolbibliotekarien 
samarbetat nära med 
lärarna – de är 
positiva och tycker 
det är viktigt med 
arbetet, även om de 
inte alltid förstår 
exakt vad 
skolbibliotekarien 
gör. 

Viktigt att 
informera 
lärarna om sitt 
arbete så att 
de vet vad 
hon gör.  

 

Informant 4 Upplever att lärarna 
förstår att hans 
arbete är viktigt och 
att de utnyttjar att 
han kan ta fram 
material. 
Informanten 
beskriver att han är 
den som får jaga 
lärarna. 

Får ta del av 
vilka teman 
som 
behandlas på 
skolan, och 
anpassar sitt 
arbete där 
efter. Är noga 
med att 
meddela 
lärarna vad 
han arbetar 
med. 

 

Informant 5 Upplever att lärarna 
har gått från ett visat 
motstånd mot att 
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Tabell 2. Lärarnas syn på skolbibliotekarieyrket 

  

använda sig av en 
skolbibliotekarie till 
att arbeta med 
honom under de åren 
han varit anställd. 
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6.3  Hur uppfattar skolbibliotekarierna lärarnas förståelse av 
skolbibliotekarieyrket? 

En vanlig del av problemet det pratas om är att lärare inte förstår 
skolbibliotekariers uppgift. Skolbibliotekarier, som oftast är ensamma på 
skolan i sitt yrke, får vara de som drar och pushar hårdast för att samarbete 
och förståelse ska ske, trots att det oftast pratas om vikten av att mötas 
halvvägs. Alltså måste skolbibliotekarier kunna göra sig förstådda och 
beskriva sitt arbete på ett enkelt, begripligt och lockande sätt när de pratar 
med lärare. I det här avsnittet tittar vi vidare på Centerwalls recognizability 
och intelligibility, där recognizability visar hur skolbibliotekarier agerar och 
pratar om till exempel sitt arbete för att lärarna ska se dem och vilja använda 
dem, och kan se att deras arbete påverkar. Intelligibility handlar vidare om 
hur bra skolbibliotekarierna gör sig förstådda, vilket såklart är en 
förutsättning för att lärarna fullt ska förstå skolbibliotekariernas uppgift, på 
samma sätt som skolbibliotekarier kan behöva få undervisningen förklarad 
för sig av lärarna. Tittar man på den här studien har många av informanterna 
problem med just den biten. De menar att lärarna förstår att det dem gör är 
viktigt och att de vill använda dem (recognizability), men att de har svårare 
att förstå varför, eller exakt vad det är skolbibliotekariernas arbete går ut på. I 
många fall verkar skolbibliotekarierna nöjda över att lärarna kan se att de är 
viktiga, vare sig de endast ser den läsfrämjande biten eller MIK också. Det är 
där intelligibility kommer in. 

Mäter man i högre och lägre grader, är nivån av recognizability högre än 
intelligibility. Detta märker man främst på hur informanterna beskriver att 
lärarna uttrycker vetskap om att skolbibliotekarierna är viktiga och att deras 
arbete hjälper eleverna, men att de har svårare att förstå själva arbetet, eller 
skolbibliotekarietjänsten.  

Informant 1 tycker att lärarna på hennes skola har svårt att förstå att hon inte 
är folkbibliotekarie, vilket kan skrivas om som att de inte förstår hennes 
uppgift som skolbibliotekarie, och vad en sådan gör. Informant 2 arbetar med 
lärare som är vanare vid att arbeta med skolbibliotekarier, men att det är 
lärarnas anställningslängd som påverkar. De lärare som arbetat längre tid 
förväntar sig klassundervisning, och de lärare som arbetat kortare tid 
förväntar sig mer boktips osv. Informant 2 uttrycker precis som informant 3 
och 4 att lärarna vet vad han gör och att han gör det bra, men att de inte 
riktigt förstår.  

Informant 3 och fyras utsagor pekar båda på en lägre grad av intelligibility. 
De är båda måna om att visa framfötterna, vara tuffa och stå på sig, men de 
upplever inte att lärarna direkt förstår vad de gör i egenskap av 
skolbibliotekarier. Informant 4 tar del av vad alla klasser jobbar med för 
teman på skolan, och planerar sina lektioner där efter. Han meddelar lärarna 



 

33(47) 
 

vad han tänker arbeta med, och menar att de förstår och vet vad han gör i 
klasserna, men att det alltid är han som får nå ut till lärarna.  

Informant 5 har sett hur förståelsen och förväntningarna på hans arbete ökat 
under sina anställningsår. Något som kan ses som ett exempel på en ökning 
av förståelsen för skolbibliotekarieyrket är hur informanten har jobbat in sig 
mer och mer i klassrummen tillsammans med lärarna. Med sin erfarenhet och 
ökade säkerhet kring vad han kan och vill göra, har kommunikation och 
därmed intelligibilityn ökat bland lärarna. 

 

Upplevda positioner i 
skolverksamheten 

Position i personalstaben Samarbete 

   
Informant 1 Räknas inte med i den ”vanliga” 

personalen – utan med vaktmästare, 
matbespisning, skolsköterska. Upplever 
inte att lärarnas förståelse av 
skolbibliotekarieyrket nödvändigtvis 
påverkar hennes position på skolan. 

Upplever en skillnad mellan 
långtids- och nyanställda, och 
hög- och lågstadielärare. 
Högstadielärarna upplevs 
som mer öppna för 
samarbeten.  

Informant 2 Har upplevt en spänning mellan vad han 
vill utföra för uppgifter och vad lärarna 
förväntat sig. Osäker kring uppgifter 
som att rätta elevers arbete eftersom han 
då tar på sig rollen av lärare, något han 
är osäker på om han ska. Eftersom man 
är själv i sitt yrke på en skola är man 
också den enda som kan påverka sin 
egen position.  

De långtidsanställda lärarna 
är vana vid att samarbeta med 
skolbibliotekarier. Informant 
2 har fått lägga mer tid på att 
förklara och visa sitt arbete 
för de senare anställda 
lärarna. 

Informant 3 Resurslärare Positiva och många 
samarbeten med lärarna. 
Informant 3 har ofta lektioner 
själv med klasserna, men de 
planeras med lärarna som 
bidrar med sin del. 

Informant 4 Upplever att han ses som en av dem, 
men inte som lärare. Mer i samma grupp 
som skolsköterskor. 

Har haft en del undervisning 
där han och rektorn i ett 
särskilt fall satt ihop de olika 
elementen av en lektion 
tillsammans. Har utöver det 
inga direkta samarbeten. 

Informant 5 Matbespisningen, lokalvårdare Har idag ett gott samarbete 
med lärarna över 
ämnesgränserna.  

Tabell 3. Upplevda positioner i skolverksamheten 
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6.4 Hur påverkar skolbibliotekariernas självidentifikation och 
lärarnas förståelse av deras yrkesroll skolbibliotekariernas 
position i skolverksamheten enligt dem själva? 

 

Genom att studera informanternas utsagor har jag placerat in dem i Montiel-
Overalls 4 olika modeller av samarbete. I den här tredje delen av analysen 
tittar jag på vad analyserna i avsnitt 6.1 och 6.2 säger om vilken grad av 
samarbete skolbibliotekarierna har med sin lärare genom att passa in 
resultatet i Montiel-Overalls teoretiska ramverk om samarbete mellan lärare 
och bibliotekarier, TLC (Teacher Librarian Collaboration).  

En stor och självklar faktor som avgör i vilken modell man hamnar i är hur 
god den sociala relationen mellan lärare och bibliotekarie är. Hur 
vänskapliga är man, hur mycket anförtror man varandra, och hur väl har man 
kommit att lita på varandra. Att bygga en relation oavsett sammanhang tar 
tid. Det är alltså inte konstigt att Informant 5 som jobbat längst i sin tjänst 
beskriver ett samarbete som 5 år senare är bra och ämnesöverskridande, trots 
att det började med skepsis från lärarnas håll. Som analysen nedan visar 
behöver dock inte åren i tjänst betyda att en har en bättre relation med lärarna 
än någon som arbetat kortare tid. I alla modellerna tar Montiel-Overall upp 
vänskaplighet som ett grundläggande måste för att ett samarbete ska kunna 
bli fruktsamt. Informanterna väljer inte de orden, men flera pratar om vikten 
av god attityd, främst i meningen att man måste vara den som ligger på och 
visar framfötterna, med andra ord visar lärarna att de vill och kan arbeta 
tillsammans. Det både Montiel-Overall och informanterna ger uttryck för är 
att man behöver besitta en god social kompetens. Under intervjuerna har inga 
av intervjupersonerna uttalat sig på ett sätt som kan tolkas som att de skulle 
ha en dålig relation till lärarna på sina respektive skolor, trots till exempel 
graden av samarbeten, och uppfyller för den här uppsatsens skull de baskrav 
om vänskaplighet och hövlighet som Montiel-Overall listar. Med det sagt så 
går vi vidare med att placera in informanterna i de TLC-modeller de passar 
in i.  

Modell A 

 Efter att ha gått igenom informant 4:s utsagor i de två första delarna av 
analysen, så har jag valt att passa in honom i modell A. Informanten har 
arbetat i drygt ett år på sin skola. Han beskriver hur han förväntade sig att 
arbeta läsfrämjande med främst högläsning och läsgrupper, och att han vid 
sin anställnins börjam inte förstått den stora MIK-delen som 
skolbibliotekarier behöver vara en del av idag i undervisningen. Han 
uttrycker att lärarna förstår hans arbete men att samarbetet inte riktigt finns 
där. Han beskriver hur han får vara den som jagar lärarna, men att de främst 
ber om material till sin självständiga undervisning. Han kan redogöra för ett 
samarbete med en lärare, men längre än så har det hittills inte sträckt sig. Han 
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upplever att lärarna ser honom och räknar med honom, men att hans 
upplevda position på skolan är i samma grupp som till exempel 
skolsköterskan. Kravet för Modell A är samordning (eng. coordination), och 
det finns där, men i form av att informanten tar reda på eller får höra vad 
lärarna arbetar med i klasserna, och tar sedan fram material om så önskas. 
Det samarbete som sker är inte på en sådan regelbunden nivå att det passar in 
på modell B. 

Modell B  

I modell B har jag passat in informanterna A, B och C. Informant 1 har 
arbetat 1,5 år, informant 2 i 1 år och informant 3 i 6 månader. Informant 1 
passar bra in på beskrivningen av hur samarbete i modell B ser ut. 
Skolbibliotekarie och lärare har ett gott och regelbundet samarbete, men de 
sköter sin egen undervisning var för sig. Informanten själv går till lärare och 
förklarar vad hon skulle vilja göra tillsammans med klasserna, och lärarna 
kommer på samma sätt till henne. I ett exempel från intervjun beskriver 
informanten hur de träffades, och läraren beskrev att eleverna skulle ha 
läsläxa, och att informanten fick i uppdrag att förbereda frågor till böckerna. 
Själva lektionerna sköttes sedan av lärare och skolbibliotekarie var för sig. 
Det funkar likadant vid MIK-lektioner. Skolbibliotekarien blir inbjuden till 
högstadieklasser av lärarna som ber om specifika lektioner, och informanten 
håller sedan undervisningarna i till exempel källkritik själv. Det som ska 
göras planeras ändå tillsammans. Informanten har alltså en god relation till 
lärarna och kan utföra ett gott, regelbundet arbete, men det som kan påverka i 
vilken av Montiel-Overalls modeller hon hamnar i är hennes fysiska och 
yrkesmässiga position. I intervjun förklarar hon att skolan hon arbetar på inte 
har ett skolbibliotek, och när hon inte har klassundervisning tar hon ensam 
emot klasser på folkbiblioteket. Hon menar att hon upplever sig tillhöra 
gruppen med vaktmästare, skolbespisning och skolsköterskor, och att lärarna 
dessutom har svårt att se henne som skolbibliotekarie och inte 
folkbibliotekarie. Det är två starka orsaker som kan påverka hur långt 
samarbetet har tagit sig eller kan ta sig hittills, med tanke på att det 
samarbete som finns nu fungerar bra. Informant 1 beskriver också hur skolan 
har flera lärare som inte tidigare arbetat med en skolbibliotekarie, och som 
till viss grad motsätter sig den teknologiska utvecklingen i klassrummet, 
något som kan påverka på vilka sätt man vill använda sin skolbibliotekarie.  

Informant 2 har varit anställd i 1 år på sin skola. Informanten har ett stort 
självförtroende, och gick in direkt i sin tjänst med målet att inte vara en 
”kioskbibliotekarie”, alltså en bibliotekarie som endast sköter utlån och tar 
fram material. Han tog sig snabbt an ett fullspäckat schema med både 
källkritik och informationssökning för alla klasser, vilket lärarna mötte med 
ett visst motstånd. Precis som i informant 1s fall har informant 2 en 
blandning av långtids- och korttidsanställda lärare som har olika syn och 
förståelse av skolbibliotekarietjänsten och vad kan och bör göra. De 
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långtidsanställda är vana vid att deras skola samarbetar med 
skolbibliotekarier, och förväntar sig att informanten har klassundervisning, 
medan de som varit anställda en kortare tid har svårare att förstå hur de kan 
använda skolbibliotekarien, och ber om mer läsfrämjande uppgifter som 
boktips. Informanten beskriver sig själv som en person med stort 
självförtroende och att det är en bra egenskap som skolbibliotekarie, 
eftersom man behöver vara tuff och framåt för att visa att man finns, och att 
det är svårt när man är ensam i sin yrkesroll på skolan. Informanten planerar 
lektioner och samarbeten tillsammans med lärarna, och relationen är god 
mellan dem. Trots detta, och det faktum att informanten är med i ett 
arbetslag, upplever han att lärarna tillåter hans arbete utan att helt och hållet 
förstå det. Planeringen sker oftast i fikarummet, och det är en blandning av 
lärare som engagerar sig och andra som helt enkelt inte har något emot 
informantens undervisning. Informant 2 vet vad han vill som 
skolbibliotekarie, och jobbar på en skola där både samarbete med lärarna och 
hans enskilda undervisning välkomnas. Han anser att han har den stora och 
tuffa personlighet som behövs för att ta sig framåt som skolbibliotekarie i 
och med att man är ensam i sin yrkesroll, och att det främst är detta driv som 
i slutändan bestämmer hur lärarna ser en och ens position på skolan.  

Informant 3 med sina 6 månaders anställning är den av intervjupersonerna 
som arbetat kortast tid på sin skola. Till skillnad från informant 1 började 
informant 3 på en skola med ett stort, väl inrett skolbibliotek med ett stort 
bestånd. Hon nämner en rektor som engagerat sig och som givit henne ett 
stort spelrum för inköp. Informant 3 uttrycker sig ganska likt både informant 
1 och 4. Hon upplevde en osäkerhet kring skolbibliotekarieyrket när hon 
började, och tycker det svåraste har varit MIK-undervisningen. Hon uttrycker 
att läspeppen hos eleverna har varit det viktigaste för henne. Med tiden har 
hon blivit mer och mer bekväm i sin lärarroll. Detta kan bero på hennes 
relation till den övriga personalen på skolan, i synnerhet lärarna men även 
skolledning. Många av lärarna kommer från skolor där graden av samarbete 
med lärarna har varit stor. Informanten har regelbundna samarbeten med 
lärarna, som i flera fall redan är bekanta med att arbeta med 
skolbibliotekarier. Hon har klassundervisning varje vecka, både i 
klassrummen och i skolbiblioteket. Både samarbeten och enskild 
undervisning planeras tillsammans med lärarna, och skolbibliotekarie och 
lärare bidrar med sina respektive kompetenser. Hon kommunicerar tydligt 
hur hennes planering ser ut. När informanten beskriver sin upplevda position 
är hon den enda som jämför sig med en resurslärare, alltså en lärare som 
hjälper till i klassrummet vid sidan av klassläraren. Att informant 3 placeras 
in i modell B istället för modell A beror på den tydlighet med vilken hon 
beskriver hur hon och lärarna tillsammans med rektorn samordnar 
undervisningen och planerar sina samarbeten. Hon beskriver precis som de 
andra informanterna osäkerheten till skolbibliotekarieyrket och en inte alltid 
helt klar förståelse från lärarna. Med faktorer i form av initiativ från inte bara 
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ett håll, engagerade lärare och en involverad skolledning och regelbundet 
goda samarbeten, passas informant 3 bäst in i modell B. 

Modell C  

I modell C placeras informant 5 in. Informant 5 har varit anställd 5 år på sin 
skola. Under åren har en god relation och ett gott samarbete växt fram mellan 
informanten och lärarna. Informanten är mycket trygg i sin 
skolbibliotekarieidentitet, och har hittat och byggt upp sitt eget sätt att 
undervisa, med en kombination av MIK- och läsfrämjande arbete. Relationen 
med lärarna har byggts upp till att bygga på ömsesidig respekt och 
engagemang, och all planering sker tillsammans. Informanten krävde efter en 
tids tjänst att allt samarbete och dessutom undervisning från informantens 
sida först ska planeras ihop, där lärarna är med från idé till genomförande. 
Planeringen är dock inte schemalagd på samma sätt som lärarna lägger sin 
planering, och rektorn är inte delaktig på läroplansnivå. Informanten 
beskriver sin upplevda position, trots engagemanget, precis som de andra 
informanterna som i samma grupp som matbespisning och lokalvårdare. Han 
kopplar dock detta till att han inte har ett fast rum på skolan, eftersom hans 
undervisning främst sker i klassrummen, och att det blir svårt för till exempel 
skolledningen att se hans faktiska arbete med eleverna när han inte sitter still 
i skolbiblioteket.   

6.5 Slutsats  
Ingen av informanterna och deras skolor når upp till kraven för att kunna 
passas in i modell D. Tittar man på enskilda faktorer så skulle flera av 
informanterna kunna placeras här. Informant 3 är till exempel den enda av de 
intervjuade vars rektor är insatt i skolbibliotekariens arbete och planering på 
skolan. Informant 5 har ett väldigt gott samarbete och samverkan på sin 
skola, relationen till lärarna är bra och han trycker hårt på engagemang och 
planering från båda hållen. Men han upplever att skolledningen inte lägger 
sig i som de borde. Gemensamt för alla intervjupersoner är att de varit 
anställda kort tid.  

7 Diskussion 
Vi har hittills tittat på resultatet och analyserat det med hjälp av tre olika 
teoretiska ramverk. Genom analysen har vi tittat på hur de två första 
forskningsfrågorna (Hur ser bibliotekariernas identifikation med 
skolbibliotekarieyrket ut? och Hur uppfattar skolbibliotekarierna lärarnas 
förståelse av skolbibliotekarieyrket?) står i relation till varandra och hur de 
tillsammans påverkar det den tredje forskningsfrågan söker belysa (Hur 
påverkar skolbibliotekariernas självidentifikation och lärarnas förståelse av 
deras yrkesroll skolbibliotekariernas position i skolverksamheten enligt dem 
själva?). I den här avslutande diskussionen som ska leda oss till en, för 
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studiens storleks, fruktsam slutsats, ska vi lyfta fram utsagor ur intervjuerna 
som visar hur intervjupersonerna i den här undersökningen förstår 
förhållandet mellan deras egen förståelse av skolbibliotekarieyrket och hur 
de upplever lärarnas förståelse, och hur det möjligen kan påverka deras 
position i skolverksamheten, i enlighet med frågeställningarna och syfte. På 
detta förs en diskussion med jämförelser till tidigare forskning kring samma 
ämne. 

När jag föreställer mig den perfekta samverkan mellan skolbibliotekarie och 
lärare, och sedan försöker tänka vad det är som gör att det inte fungerar, 
hamnar jag omgående i tankar om ”onda cirklar”. För att ens arbete som 
skolbibliotekarie ska kunna bära frukt behöver alla faktorer harmonisera, 
annars är det en väldigt hal bergsbestigning. En av dessa delar är 
skolbibliotekariens självkänsla och självförtroende, vilket är några av 
faktorerna som forskningsfråga ett består av; Hur ser bibliotekariernas 
identifikation med skolbibliotekarieyrket ut? Informant 1 uttrycker till 
exempel angående skolbibliotekarien: ”Det är någonting man ska ha tillgång 
till, för det är inte bara att man behöver ha tillgång till bibliotek […] Jag själv 
anser att det är en väldigt viktig arbetsroll som är lite svår att leva upp till 
ibland.” (Informant 1, 2018). Att en roll är svår att leva upp till är förståeligt 
när den består av så många delar, som man till en början kan känna sig 
ensam i sitt ansvar över. Informanterna uttrycker att det jobbiga var innan 
och precis i början av deras anställning, då man var osäker på vad som 
förväntades av en, och att befinna sig i en situation där man behöver 
undervisa, alltså agera lärare. ”Jag vågade knappt vara med på mötena för de 
var så himla kritiska du vet och jag var ny typ och det var läskigt […] Jag 
blev såhär superifrågasatt. Men nu så har jag verkligen såhär tvingat på dem 
typ mitt arbetssätt och tror att de tycker det är bra för att nu har vi, de är den 
enda klassen som har två bibliotekstider i veckan. […] Så det känns som att 
det gick bra i alla fall […] jag höll på min egen grej liksom, och det lönade 
sig.” (Informant 2, 2018). Informant 5 uttrycker sig snarlikt: ”I början tyckte 
jag det var jättejobbigt för att jag inte var så bra för på det, men nu när jag 
hittat mitt sätt, hur jag kan känna att jag kan inspirera och få dem att tycka att 
det är roligt, då tycker jag också det är roligt när man ser att man når fram” 
(Informant 5, 2018). En faktor som flera av informanterna pratar om är 
kravet att vara på och tuff som skolbibliotekarie, och informant 2 anser att 
hon har tur som redan hade en högljudd personlighet. ”Alltså man får vara 
ganska tuff liksom ändå, även om det här är en sån skola där många räknar 
med mig liksom, så får man ändå vara ganska tuff. […] Det kanske jag haft 
någon fördel av. För jag har inte tyckt att det vart så jobbigt ändå, men, andra 
kanske skulle tycka det. Man måste ju verkligen, man får ju inte bli 
bortglömd liksom” (Informant 2, 2018).  

Att visa sig och agera på ett visst sätt är något forskarna Centerwall och 
Goffman beskriver, i Centerwalls forskning specifikt för skolbibliotekarier 
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(Centerwall, 2016), och i Goffmans (2014) i de olika sociala situationer vi 
befinner oss i, exempelvis arbetsplatsen. Centerwall pratar om 
recognizability i sin efter Judith Butlers teori utvecklade 
performativitetsteori, som går ut på hur man gör för att visa sig. Det 
informanterna beskriver är en form av detta, då de menar att man behöver 
vara tuff, på tå, och att man måste vara en del av en helhet som drar en del av 
lasset (Informant 2, 4, 5, 2018). Performativitetsteorin handlar om att det är 
själva agerandet som påverkar, inte den man är. För många, och speciellt för 
nyanställda som inte vant sig vid arbetsplatsen eller arbetslivet, kan det 
ibland vara hur man är som behöver, krasst sagt, ändras på. Det är här 
Goffmans maskteori kommer in. På ett sätt liknar Centerwalls och Goffmans 
teorier varandras. Behöver man välja att framställa sig på ett visst sätt för att 
lyckas bättre, så behöver man ta på sig en mask. I vissa fall har man tur, som 
informant 2 uttrycker det när han menar att han redan kan ta plats och att det 
nog hjälpt honom som skolbibliotekarie bland lärarna (Informant 2, 2018). 
Men för andra, där det har känts jobbigt eller dåligt att behöva träda in i en 
lärarroll när man utbildat sig till bibliotekarie, så kan man både behöva ta det 
första steget mot lärarna och börja undervisa i klassrummen, men också att 
sätta på sig sin lärarmask för att övertyga sig om att den här rollen är en del 
som hör till den stora rollen som skolbibliotekarie.  

En annan aspekt är skolbibliotekariernas attityd mot det mer klassiska 
läsfrämjande arbetet, och det nyare pedagogiska arbetet med 
informationskompetenserna. Informant 3 uttrycker en åsikt som några av 
informanterna delar, och som andra föreställt sig: ”Jag fattade inte hur roligt 
det ska vara att vara en person som gjorde små barn peppade på att läsa, det 
är rätt coolt ändå. Det känns jätteviktigt när man fått ett barn att bli jätteglad 
av en bokserie och de kommer tillbaka och vill ha bok två” (Informant 3, 
2018). Jämför samma informants attityd mot det mer pedagogiska arbetet, i 
sin lärarroll och undervisandet av informationskompetenserna: ”Dåligt. Jag 
har inte hittat något bra sätt att lära ut det än, jag känner mig inte så duktig på 
det men jag har tagit lite hjälp från lärare. Jag tycker det är roligt, jag känner 
bara att jag inte vet hur man håller lektioner” (Informant 3, 2018). Fyra av de 
fem informanterna uttrycker en osäkerhet till sina arbetsuppgifter (Informant 
1, 2, 3 & 4, 2018). De fyra har gemensamt att de varit anställda kort tid. 
Detta kan påverka hur de övervägande svaren ser ut på den första 
forskningsfrågan. Där informant 1 – 4 uttrycker en osäkerhet till sina 
uppgifter som skolbibliotekarier, och hur de ska axla sina lärarroller och 
undervisningsdelen av yrket, är informant 5 som arbetat en längre period mer 
säker på sina uppgifter, sina roller, och på sig själv som skolbibliotekarie. I 
analyskapitlet försökte jag även dela in informanterna i Öroms (1993) olika 
bibliotekarieidentiteter, och där konstaterade jag att speciellt 
skolbibliotekarier är svåra att placera in i bara en eller två av grupperna, 
vilket inte är förvånande med tanke på de olika roller man behöver gå in i. 
Detta påverkas antagligen också av informanternas anställningslängd. Är 
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man intresserad av en uppgift man tycker är rolig, exempel läsfrämjande 
arbete, och motsätter sig det man är osäker på, exempel MIK-undervisning, 
fördelas man snabbt in i kulturarbetaridentiteten. När osäkerheten 
förhoppningsvis lägger sig ju längre man varit anställd och i takt med att de 
sociala relationerna förbättras till både eleverna och lärarna i 
skolverksamheten, skulle man till slut kanske passa in på både kulturarbetar- 
socialarbetar- och informationsförmedlaridentiteterna.  

En andra del som påverkar ovan nämnda ”onda cirkel” är lärarnas perspektiv. 
I den här undersökningen är det skolbibliotekariernas uppfattning om 
lärarnas perspektiv vi söker, så därför lyder forskningsfråga två: ”Hur 
uppfattar skolbibliotekarierna lärarnas förståelse av skolbibliotekarieyrket?”. 
Informant 5, som arbetat längst tid och rimligen skaffat sig bäst uppfattning 
utav de intervjuade, uttrycker sig såhär: ”De anser att ’de lika gärna kan göra 
det själv’ så då blir det enklare för dem än att de ska blanda in någon mer. 
Det är inte att de undervärderar det jag kan, utan snarare att de tänker ’jag 
kan också göra det här, varför ska jag fråga någon annan om att göra det då’” 
(Informant 5, 2018). Flera av informanterna delar samma åsikt om att lärarna 
visst förstår att det skolbibliotekariernas uppgift går ut på är viktigt, men att 
varken lärarna eller skolbibliotekarierna själva känner till arbetet och vart det 
ska passa in – för de senare får man ha i åtanke att informanterna i den här 
undersökningen är relativt nya på sina arbetsplatser. Informant 1 uttrycker 
sig såhär när hon får frågan ifall lärarnas (icke-)förståelse påverkar 
skolbibliotekariens position på skolan: ”Nej det tror jag inte. För att utöver vi 
som har gått utbildningen så är det väl ingen som har koll på vad 
utbildningen innebär.” (Informant 1, 2018). I den här undersökningen 
kommer jag inte gå in närmre på utbildningens möjliga roll i det hela, men 
det visar på en viktig poäng angående lärarnas förståelse och vad 
skolbibliotekarier förväntar sig av dem. Lärarnas utbildning ser annorlunda 
ut och de får ingen direkt information om skolbibliotekarie-arbetet – att 
skolbibliotekarierna själva är osäkra när de kommer ut i arbetslivet är en sak, 
medan lärarnas svårigheter att förstå blir mer självklart i ljuset av detta. 
Informant 3 uttrycker tillexempel på samma fråga: ”Jag vet inte, men jag tror 
det. Jag är lite så, osäker på vad det är meningen att en skolbibliotekarie ska 
göra egentligen, fortfarande. Men jag typ tar mina vänner som exempel 
och… ja jag vet inte, improviserar känns det som. ” (Informant 3, 2018). 
Detta blir något att hålla i åtanke när vi går in på den sista frågeställningen 
nedan. 

Vi har nu diskuterat hur informanternas identifikation med 
skolbibliotekarieyrket kan se ut, och hur de uppfattar lärarnas förståelse av 
yrket. Dessa två faktorer, som utgör de två första forskningsfrågorna, kan 
enligt min hypotes vara en förklaring till skolbibliotekariernas position i 
skolverksamheten. Eftersom den här undersökningen frågar efter 
skolbibliotekariers egen uppfattning ska vi först kolla på vad informanterna 
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själva säger om deras upplevda position i skolorna, och sedan ska jag 
diskutera mina tankar.  

I stycket ovan om den upplevda förståelsen hos lärarna uttryckte 
informanterna att de ofta inte förstår exakt vad skolbibliotekariernas arbete 
går ut på, men att de förstår vikten av det. Efter att de fått svara på det, fick 
de frågan ifall de tycker att lärarnas förståelse påverkar deras position i 
skolverksamheten. På detta svarade informanterna till stor del nekande, men 
utifrån olika infallsvinklar. Informant 1 beskrev det såhär: ”Det känns som 
att beroende på hur bra de förstår skolbibliotekarierollen så verkar det som 
att de tycker att jag är bra att ha där, eller inte bra att ha där, så att de inte ser 
poängen med att jag är där /versus/ de fattar varför jag är där. Så beroende på 
om de fattar vad en skolbibliotekarie gör, ju viktigare tycker de att jag är där, 
så det beror på lärarna” (Informant 1, 2018). Svaret är diplomatiskt, men med 
plats för tolkning, och går tillbaka till frågan om lärarnas förståelse. Förstår 
lärarna skolbibliotekariens uppgift? Ja, då är det bra att det finns en = 
skolbibliotekarien får en högre position på skolan. Förstår lärarna inte 
skolbibliotekariens uppgift? Nej, förstår inte poängen = skolbibliotekarien får 
en lägre position. Ultimat svarar informanten att ja, det beror på lärarna, 
förutsatt att lärarna känner till skolbibliotekariens uppgift. Men vems ansvar 
är det främst? Informant 2 är en av de som trycker hårdast på det egna 
ansvaret att visa vem man är och vad en skolbibliotekarie är, men når en 
liknande poäng som jag tolkar att informant 1 försöker landa i, och som jag 
nämnde i avsnittet ovanför – lärarna kan inte börja förstå skolbibliotekariens 
arbete och därmed poängen med det, om de inte vet vad det först och främst 
går ut på. ” […] jag tror att det beror ganska mycket på ens egna inställning 
och ens egna driv hur de ser på en. Också eftersom, alltså, man har ju en bred 
syn på hur lärare är, för att det finns så många, men eftersom såhär; man är 
den enda i sin yrkeskategori så är det såhär… det som jag är tycker de att en 
bibliotekarie är […] (Informant 2, 2018). Informant 2 nämner här en viktig 
poäng. Som skolbibliotekarie är man i princip alltid den enda i sin 
yrkeskategori i skolverksamheten. Skolbibliotekarien är den enda som har 
utbildningen, och är i många fall dessutom lärarnas första möte med och 
användande av en skolbibliotekarie så som de ska användas idag: en 
skolbibliotekarie med bibliotekskunskap och en pedagogisk uppgift. Om man 
fortfarande utgår från skolbibliotekariens uppfattning, men sätter ljuset 
utifrån lärarnas främmande relation till yrket, så kan man upptäcka att det 
inte bara är lärarnas förståelse som spelar roll för skolbibliotekariens 
position, utan även tvärtom. Informant 5 uttrycker det såhär: ”Alltså jag 
måste ju lyssna på vad som passar i deras verksamhet, jag kan inte bara 
komma och säga nu kör vi, men de måste ju också lyssna på mig, och vara 
tydlig med att säga det här är inte okej, det här kommer inte att funka, eller 
att man säger när man inte förstår, för de är ju inne i sin verksamhet och så 
ska jag passa in där […]” (Informant 5, 2018). Informanterna lägger alltså 
stor vikt på det egna ansvaret, och ser sig själva i sin ensamma position från 
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visserligen ett underläge, men med en medvetenhet om ett kunskapsöverläge 
de har över lärarna – kunskapen om en, för skolverksamheten, isolerad 
yrkesgrupp:  ”Läggs det fram konstruktivt får man oftast gehör. Men det är 
också såhär, lärarna lyssnar och tar till sig, ledningen är lite sådär. Det är ju 
dem som är ansvariga men inte vill ta ansvar för det. Lagen är så pass ny 
också. Men det är så lätt att bara se sitt eget perspektiv som 
skolbibliotekarie.” (Informant 5, 2018).  Informant 5 lyfter dessutom fokuset 
från lärarna till skolledningen. Rektorerna kan och borde vara en stor del av 
skolbibliotekets inblandning i verksamheten, men har för den här 
undersökningens syftes skull inte berörts närmre.   

För att sätta punkt ska vi till sist ta en titt på hur informanterna faktiskt 
placerar sig själva när de fick berätta om vilken de anser deras position i 
skolverksamheten är. Informanterna radar upp - flera av dem med samma 
liknelse – samma position som matbespisningen, lokalvården, 
skolsköterskan, slöjdlärare, vaktmästare och resursperson (Informant 1, 2, 3, 
4 & 5, 2018). I ljuset av hur medvetna och överens informanterna verkar vara 
om lärarnas förståelse av yrket kontra betydelse av arbetet, och deras 
liknande av sina positioner till de andra utomstående grupperna i 
skolverksamheten, tolkar jag deras svar i både ett positivt och negativt ljus. 
Informanterna ser sig själva som synliga i verksamheten – de anser att de är 
en del av den och att lärarna vet att deras arbete är viktigt. De menar ändå att 
de precis som de andra grupperna står utanför lärarna som grupp, trots deras 
del i den pedagogiska undervisningen. Det gemensamma med de nämnda 
yrkesgrupperna är självklart att de precis som lärarna tillhör 
skolverksamheten och verkar där, men är ensamma i sina kompetenser, 
precis som skolbibliotekarierna.  

Slutkommentarer 
Syftet med den här undersökningen var att se ifall skolbibliotekariers 
position på de skolor de arbetar på är ett resultat av deras identifikation med 
sitt yrke, alltså sin roll som skolbibliotekarie och vad det innefattar vad gäller 
arbetsuppgifter, och av deras uppfattning av hur lärarna förstår detta. 
Huruvida det stämmer eller inte är vad den tredje forskningsfrågan är ute 
efter.  

Mitt slutgiltiga svar på forskningsfrågorna blir att ja, både 
skolbibliotekariernas självidentifiering och förståelse av sitt yrke och deras 
uppfattning av lärarnas förståelse av deras uppgift påverkar de förstnämndas 
position i skolverksamheten. Generellt är informanterna i den här 
undersökningen överens om att det största ansvaret ligger hos sig själv som 
skolbibliotekarie. Eftersom man är själv med en biblioteks- och 
informationsvetenskaplig utbildning bland lärare, som alla gått en 
lärarutbildning, menar informanterna att det inte är konstigt att de sistnämnda 
har svårt att förstå exakt vad en skolbibliotekarie gör på skolan, och vad 
deras pedagogiska uppdrag går ut på i samverkan med lärarna. Informanterna 
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trycker på att lärarna vet att skolbibliotekarierna är viktiga, och att det är 
kunskapen om deras arbete som saknas. Detta menar dem är främst upp till 
dem själva som oftast är ensamma i sitt yrke, då det självklart blir svårt för 
lärarna att skapa och visa förståelse innan skolbibliotekarierna själva kan 
göra det.  

 

Avslutande tankar om fortsatt forskning 
 Något jag återkommit till genom diskussionen är informanternas 
anställningslängd. Även om det inte uttrycks direkt av informanterna så kan 
vi se i Montiel-Overalls TLC-modell att relationen är en av de viktigaste 
ingredienserna för ett gott samarbete. Man kan peka på informanternas korta 
anställningstider vid tiden av intervjuerna som en anledning till att deras 
osäkerhet och samarbetsnivå ser ut som den gör, och jag anser det en legitim 
anledning. Jag tror precis som Montiel-Overall menar att en god relation är 
grunden till de tre saker den här uppsatsen cirkulerar kring: 
skolbibliotekariernas förståelse av sitt yrke, skolbibliotekariernas upplevda 
förståelse från lärarna, och grunden för vilken position man upplever att man 
får till följd av detta. När jag genom den här studiens gång kommit fram till 
vikten av den sociala relationen är det inte konstigt att detta påverkar svar 
och ståndpunkter, både från informanternas intervjusvar men även hur jag 
tolkar dem. Hur länge och hur mycket man umgåtts med någon, inte bara i 
arbetslivet, påverkar hur vänskapligt inställda man är gentemot varandra 
utöver artighet, och hur ofta båda parter tar initiativ till samarbeten. Det 
påverkar även intresse och förståelse, för visst är vi människor bakom våra 
kollege-masker, och en gemensam arbetsplats och målgrupp räcker ibland 
inte hela vägen fram. För uppsatsens storleks skull har jag inte gått djupare 
än att i diskussionen försöka belysa denna påverkan som Montiel-Overall tar 
upp. Jag skulle i framtiden gärna vilja se vidare studier om just de olika inre 
och sociala faktorer som påverkar både prestation och relation emellan 
skolbibliotekarierna och skolverksamhetens olika aktörer.  
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen har varit ett sätt att utforska bilden av skolbibliotekarier 
helt utifrån de själva. Tidigare studier har undersökt skolbibliotekariers 
självskattning i förhållande till de stora aktörerna inom skolverksamheten; 
lärarna och skolledningen. Genom att studera förhållandena mellan dessa tre 
kan man enklare förstå vad som krävs för att ett skolbibliotek ska anses vara 
fruktsamt för skolan, både för dess elever men även dess prestige. För den 
här studien har fokus lagts endast på skolbibliotekarierna och deras förståelse 
av sina roller. Genom intervjuer har fem relativt nyutexaminerade 
bibliotekarier fått svara på frågor om den egna synen på sig själva i sitt yrke, 
och hur de uppfattar att deras kollegor, lärarna, förstår dem. Syftet har varit 
att genom informanternas personliga svar på dessa frågor belysa hur de ser 
på sig själva i skolverksamheten, vilken status de anser sig få som ensamma i 
sitt yrke på de skolor de verkar vid. Genom att få prata om sig själva i sin 
egen professionella kontext lade de fram exempel på vilka aktörer vid skolan 
de liknar sig vid – matbespisning, lokalvårdare, skolsköterska – men även 
variationer av bibliotekarier, exempelvis ”kioskbibliotekarie”, alltså någon 
som sitter vid sitt skrivbord och sköter utlån. Ingen av informanterna ställer 
sig själva vid de lärare de söker samarbeta med, ett samarbete de behöver för 
att bedriva sitt pedagogiska arbete på skolan framåt med.  

Informanternas utsagor om den egna identiteten som skolbibliotekarier har 
utforskats genom Centerwalls och Öroms teorier kring identitet. Medan 
Öroms teori främst behandlar de olika identiteter av folkbibliotekarier som 
formades under 1900-talets senare hälft tittar Centerwall specifikt på 
skolbibliotekarien. De båda teoretiska ramverken analyserar form och 
förändring. Att vara skolbibliotekarie är att ständigt anpassa sig själv till 
olika sociala situationer och olika inriktade uppgifter, och hur man genom 
tid, fördjupande av relationer och självförtroende rör sig in och ut ur detta. 
Genom att applicera Centerwalls teori om hur man agerar fram ens identitet, 
fungerar Öroms bibliotekarieidentiteter som själva rollerna att gå in i. Det 
man kan se då är att de skolbibliotekarier som inte har lika gott samarbete 
med lärare och känner sig mer osäkra på sin egen yrkesroll, talar mer 
passionerat om läsfrämjande arbete och uttrycker en viss ovilja mot MIK-
relaterat arbete passar bäst in i kulturförmedlar- och 
socialarbetaridentiteterna. De skolbibliotekarier som istället känner sig 
starkare i sina roller har arbetat längre, har ett bättre samarbete och en 
djupare relation till sina lärarkollegor och känner dessutom mindre olust mot 
MIK-arbetet i skolan. Dessa passar bättre in på 
informationsförmedlaridentiteten, och har i vissa av fallen förflyttat sig från 
en kulturförmedlaridentitet.  
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Genom att undersöka vad detta betyder för samarbetet och 
skolbibliotekariernas position på skolan delas informanterna till slut in i den 
av Montiel-Overall framarbetade TLC-modellen, Teacher and Librarian 
Collaboration, som ett sätt att gradera nivån av planerat och medvetet 
samarbete bibliotekarier och lärare emellan. Målet här är att placeras i modell 
D, där relationer, planering och samarbete mellan skolbibliotekarie, lärare 
och skolledning alla fungerar optimalt, med en i läroplanen integrerad 
verksamhet. Genom att ha analyserat informanternas bild av sig själva som 
skolbibliotekarier genom Centerwalls och Öroms teoretiska ramverk, 
framgår det att ingen av dem kunde placeras i modell D, utan spreds ut över 
modell A, B och C, som i den ordningen sträcker sig från närmast obefintlig 
planering och ytliga relationer, till ett väl fungerande samarbete med en 
djupare relation. 

Informanterna uttrycker sig enigt om vad det är som krävs av 
skolbibliotekarien för att nå fram till lärarna och utveckla det pedagogiska 
arbetet. De behöver förstå sin egen yrkesroll, ta ansvar över faktumet att, 
även om de är ensamma i sin roll på skolan, också är ensamma om 
kunskapen kring sin uppgift. Om de själva förstår sin yrkesroll kan de bättre 
förmedla detta till lärare, som genom att förstå deras roll i det pedagogiska 
arbetet leder till ett mer fruktsamt samarbete, vilket i sin tur föder 
skolbibliotekarier med bättre självkänsla, och en tydligare självbild. 
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Bilaga 1 
Bilaga 

Intervjuguide: 

Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 
- Vad anser du ingår i en skolbibliotekaries arbete? 
- Hur såg din bild av en skolbibliotekaries arbete ut innan du började arbeta? 
- Vilka arbetsuppgifter tycker du är viktigast? Varför tycker du det? 
- Finns det några arbetsuppgifter du skulle vilja lägga mer eller mindre tid 
på? 

Hur arbetar du med informationskompetens på din skola? 
- Hur arbetar du med källkritik? 
- Hur arbetar du med informationssökning? 
- Hur känner du inför att lära ut dessa saker?  
- Hur förstår lärarna skolbibliotekariers arbete med informationskompetens?  

Vad för arbete gör du tillsammans med lärarna? 
- Hur fungerar samarbetet med lärarna? 
- Hur började samarbetet med lärarna? 
- Hur planerar ni ert arbete tillsammans? 
- Tycker du samarbetet fungerar så som du hoppades på? Varför/varför inte? 

Hur förstår lärarna skolbibliotekarierollen? 
- Hur ser lärarna på skolbibliotekarien som en del av skolans personal? 
- Hur förstår lärarna ditt arbete?  
- Hur frågar lärarna dig om dina arbetsuppgifter? Om inte, vad tror du det 
beror på? 

Vilken tycker du är din position i skolverksamheten? 
- Vad tycker du påverkar din position? 
- Hur gör du för att göra dig hörd på skolan? Hur upplever du att responsen 
är? 
- Om du fritt får spekulera, vad tror du din förståelse och inställning till 
skolbibliotekarieyrket spelar för roll för din position på skolan? 
- Hur tror du lärarnas förståelse av ditt arbete påverkar din position på 
skolan? 

Är du anställd av skolan eller ett bibliotek?  
- Hur togs du emot som en del av personalen när du började arbeta på 
skolan?  
- Hur känner du dig i din roll som skolbibliotekarie? 
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