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Title 
The School Librarian as Boundary Crosser: A Study of the Role of School Librarians 
in the School’s Landscape of Practice 
 
Abstract 
Studies show that collaboration between teachers and school librarians has a positive 
impact on students’ learning. However, the school librarian’s function and integration 
in the school’s educational activities can strongly vary. The librarian’s professional 
role has furthermore been a question for debate by both librarians and academics. 
Consequently, the role of the school librarian is indistinct.  
 
The purpose of this study is to identify cross-border encounters between school 
librarians’ and teachers’ communities of practice, in order to discuss the school 
librarians’ professional role. We interviewed seven school librarians and used their 
experience of guided inquiry as an exemplification of collaboration. The study is 
based on a practice theoretical approach, with Jean Lave and Etienne Wenger’s 
concept of communities of practice in focus. We also used theory of professions to 
examine the role of the school librarian.  
 
We identify the school librarians as part of a community of practice with a library and 
information science based domain. They are part of a complex landscape of practice 
within the school environment and they often cross the boundaries into the teacher’s 
communities of practice. The school librarians in the study work across boundaries, 
either with influences from what Wenger-Trayner and Wenger-Trayner call brokers 
or systems conveners or both. We furthermore identify guided inquiry as a possible 
boundary object that can facilitate the translation between the school librarian’s and 
the teacher’s communities of practice and thereby clarify the role of the school 
librarian. It can also create contact areas in the boundaries in the school’s landscape 
of practice and promote further collaboration. We argue that in order to make the 
school librarian’s professional role more distinct, the role must be based on library 
and information science and research and not solely dependent upon the effort of the 
individual school librarian. This additionally becomes a question of equal educational 
opportunity for all Swedish students and hence a matter of democracy. 
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1 Inledning och problemområde  

2015 beslutade regeringen att ge Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram en 
biblioteksstrategi för hela Sverige. Syftet med en nationell biblioteksstrategi är att 
främja en biblioteksverksamhet av hög kvalitet som uppfyller kraven som ställs i 
bibliotekslagen (Kulturdepartementet 2015a). Utredningen har i särskilt uppdrag att 
titta på skolbibliotekens utvecklingsmöjligheter (Hansson 2017) och som en del av 
arbetet med den nationella biblioteksstrategin har den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskaren Cecilia Gärdén sammanställt en kunskaps- och 
forskningsöversikt i vilken hon konstaterar: 
 

Spelar skolbiblioteket egentligen roll för elevernas lärande och prestationer? Svaret skulle enkelt 
kunna uttryckas med ja. Många års tvärvetenskaplig, internationell forskning visar att bemannade 
skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen kan ge väsentliga bidrag till elevers 
lärande. Vi har idag tillgång till ett stort antal studier som genomförts med olika 
forskningsmetoder och som sammantaget tydligt pekar på att väl fungerande skolbibliotek kan 
innebära avsevärda bidrag till undervisning och lärande.  

Gärdén 2017, s. 15 
 
I enlighet med bibliotekslagen (2013:800), med hänvisning till skollagen (2010:800), 
är svenska skolor skyldiga att erbjuda sina elever ett skolbibliotek. I beslut från 
regeringen 2017 ska läroplanerna förtydligas och en ny lydelse under rektorn gör 
gällande att skolbibliotekets verksamhet ska användas i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens (Regeringen 2017). Det nya 
beslutet går i linje med en hållning som regeringen haft flera år, att biblioteken spelar 
en viktig roll att ändra utvecklingen av ökade kunskapsklyftor i samhället (ibid.). 
Likvärdighetstanken går att finna i exempelvis Unesco:s skolbiblioteksmanifest och i 
Alexandriamanifestet. Båda manifesten tar upp vikten av att ge människor 
nödvändiga färdigheter för att möta informationssamhällets krav (Svenska 
Unescorådet 2006; Svensk biblioteksförening 2014).  
 
Trots lagstiftning, läroplaner, regeringens allmänna hållning i skolbiblioteksfrågan, 
internationella manifest samt forskning kring skolbibliotekets betydelse för elevers 
lärande är skolbiblioteket som en pedagogisk resurs fortfarande inte en självklarhet. I 
en undersökning gjord av Kungliga biblioteket i samband med insamlingen av 
biblioteksstatistiken 2016 drogs bland annat slutsatsen att skolledning och lärare har 
bristande kunskap och intresse för skolbiblioteket (Ranemo 2016). Statistiken i sig 
visar att endast en tredjedel av alla elever kan utnyttja ett skolbibliotek som når upp 
till Skolinspektionens kvalitetskrav och 125 000 elever helt och hållet saknar tillgång 
till ett skolbibliotek (Gärdén 2017, s. 13). Likvärdighet är således ett problem som 
fortfarande är högst påtagligt. 
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Eftersom skolor tolkar lagstiftningen olika och ser på skolbibliotekets funktion på 
olika sätt, så kan skolbibliotekariens roll skilja sig åt från skola till skola. De 
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarna Louise Limberg och Anna 
Hampson Lundh (2013, s. 37) skriver att skolbibliotekariens roll på den enskilda 
skolan framför allt avgörs av förhandlingar mellan skolledning, lärare och 
bibliotekarie. Bibliotekariens inkludering i undervisningen och i arbetet med 
elevernas måluppfyllelse hänger till stor del på vad Limberg (2003, s. 46) kallar 
“skolans undervisningskultur”, det vill säga på vilket sätt lärarna lägger upp 
undervisningen och formulerar uppgifter till eleverna. Bibliotekariens roll kan således 
inte bara skilja sig från skola till skola, utan kan också variera inom skolan beroende 
på vilken lärare eller elevgrupp bibliotekarien har kontakt med (Limberg 2003, s. 14).  
 
Bibliotekariens profession har diskuterats av yrkeskåren under en längre tid men det 
finns inte någon entydighet kring vad som utgör yrkets kärna (Svensk 
biblioteksförening 2008). En förmåga som dyker upp i texter kring 
skolbibliotekariens yrkesroll är pedagogisk sådan. Från yrkesutövares håll finns bland 
annat Sofia Malmbergs och Teo Graners (2014) bok Bibliotekarien som medpedagog 
eller Varför sitter det ingen i lånedisken? i vilken författarna lyfter hur 
skolbibliotekarien kan fungera som en medpedagog jämte läraren och vara integrerad 
i skolans pedagogiska verksamhet. Detta resonemang finns även i antologin Bortom 
förlägenheten: bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling där exempelvis 
bibliotekarierna Tove Lorentzon och Ulla-Britt Oscarsson (2015, s. 163) konstaterar 
“inte lärare men ändå pedagog” om skolbibliotekariens roll. Med utgångspunkt i 
Gärdéns (2017) kunskaps- och forskningsöversikt går det att dra slutsatsen om att de 
allra flesta undersökningar som har gjorts om skolbibliotekariens yrkesroll sedan 
2010 är kandidat- eller magister/masteruppsatser. Uppsatserna handlar då ofta om 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie och Gärdén (2017, s. 45) menar att 
majoriteten av författarna kommer fram till att samarbete är av stort värde eftersom 
“kompetenser framträder i skärningspunkten mellan olika professioner”. För 
skolbibliotekarien kan samarbete alltså innebära att denne får en klarare bild av sin 
egen yrkesroll och vad skolbibliotekarien kan bidra med. 
  
I föreliggande uppsats har vi valt att intervjua skolbibliotekarier som har erfarenhet av 
samarbete kring guided inquiry1. Vägledd undersökning är ett arbetssätt där eleven, 
med handledning av lärare och skolbibliotekarie, lär sig genom att själv hitta och 
använda olika informationskällor och idéer för att öka sin förståelse av ett ämne, en 
fråga eller ett problem (Kuhlthau, Caspari & Maniotes 2007, s. 2). Skolbibliotekarien 
bidrar med sin expertis inom det informationsvetenskapliga området och läraren med 
sin kunskap inom det specifika ämnet (ibid. s. 48). Vägledd undersökning som 
arbetssätt är i sig inte föremål för undersökning i denna uppsats men då vi önskar 
lyfta frågan om skolbibliotekariens roll i skolan och betydelse för interaktion inom 
den pedagogiska verksamheten, används vägledd undersökning för att exemplifiera 
skolbibliotekarie- och lärarsamarbete. 
 

                                                
1 Likt Göran Brolund (u.å.) har vi valt att översätta guided inquiry till vägledd undersökning. Se 
kapitel 2, avsnitt 2.4 för en närmare beskrivning av metoden i fråga. 
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Hampson Lundh och Limberg (2013, s. 62) menar att forskning kring 
skolbibliotekarieyrkets professionalisering är värdefull då det kan ge en djupare 
förståelse för motsägelsen i att skolbibliotek i den allmänna debatten framställs som 
nödvändiga och samtidigt inte fullt fungerande. Gärdén (2017, s. 92) konstaterar att 
all typ av forskning som kan “öka den samlade kunskapsmassan och ge större 
möjligheter för utveckling på skolbiblioteksområdet” är önskvärd. Hon ger som 
exempel att kunna formulera hur skolbiblioteket kan bidra till lärande. I likhet med 
vad Jan Nolin (2008, s. 44) för fram i rapporten In search of a new theory of 
professions, är utgångspunkten i vår studie att det går att få en större förståelse för en 
profession genom att titta på hur professioner interagerar snarare än hur de 
konkurrerar. Genom att använda teoribildningen kring communities of practice2, 
såsom den beskrivs av Jean Lave och Etienne Wenger (1991), kompletterat av ett 
professionsteoretiskt perspektiv, får vi verktyg att undersöka och analysera hur 
skolbibliotekarier påverkar och påverkas av interaktion med lärares 
praktikgemenskaper. På så vis kan föreliggande uppsats bidra med ny förståelse för 
skolbibliotekariens profession och bidrag till skolans pedagogiska verksamhet.   

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att utifrån skolbibliotekariers beskrivningar av sin roll på 
skolan identifiera om och i så fall hur gränsöverskridning sker mellan 
skolbibliotekariers och lärares praktikgemenskaper, för att på så sätt diskutera skol-
bibliotekariens profession. I vidare mening är avsikten att belysa hur 
skolbibliotekarien kan ha betydelse för skolans pedagogiska verksamhet i allmänhet 
och samarbete inom den pedagogiska verksamheten i synnerhet. I studien intervjuar 
vi skolbibliotekarier som har erfarenhet av vägledd undersökning. Vägledd 
undersökning fungerar härigenom som en exemplifiering av samarbete mellan lärare 
och skolbibliotekarie. I uppsatsen utgår vi från följande frågeställningar: 
 
● Hur förhåller sig skolbibliotekarien till sin yrkesroll? 

 
● Kan användandet av vägledd undersökning få konsekvenser för samverkan i 

praktiklandskapet och skolbibliotekariens yrkesroll? I så fall, på vilket sätt? 
 
● Hur kan skolbibliotekariens kontakter med lärarnas praktikgemenskaper 

gestalta sig och vilka eventuella konsekvenser kan kontakten få för 
praktiklandskapet? 
  

                                                
2 Vi har, liksom de biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarna Ola Pilerot (2011) och Jenny 
Lindberg (2015), valt att översätta community of practice till praktikgemenskap. Läs mer om teorin i 
kapitel 3.  
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1.2 Avgränsningar 
Vi har valt att fokusera på skolbibliotekarier som har erfarenhet av vägledd 
undersökning, antingen genom pågående eller tidigare arbete. Vägledd undersökning 
används i studien som utgångspunkt för att studera samarbete eftersom arbetssättet i 
sig förutsätter att skolbibliotekarien och läraren samarbetar. Vi ger en kortfattad 
presentation av vägledd undersökning i kapitel 2, avsnitt 2.4. I teorikapitlet fokuserar 
vi på ett praktikteoretiskt perspektiv med utgångspunkt i Lave och Wengers (1991) 
teoretiska inriktning. Praktikteori är ett omfattande forskningsområde med många 
olika teoribildningar. Vi väljer att utgå från teorin kring praktikgemenskaper (Lave & 
Wenger 1991: Wenger 1998) då vi i likhet med Nolin (2008) vill belysa samarbete 
mellan professioner. Vi kommer inte beröra ytterligare praktikteoretiska 
teoribildningar, däremot används professionsteori som kompletterande teori. 

1.3 Definitioner av centrala begrepp 
I detta avsnitt definierar vi begreppen pedagogik, praktik, profession och 
skolbibliotekarie såsom de används i uppsatsen. För övriga centrala begrepp hänvisar 
vi till uppsatsens teorikapitel, kapitel 3. 
 
Pedagogik: Med pedagogik menar vi i uppsatsen att bistå i lärandesituationer. För att 
arbeta pedagogiskt, ha en pedagogisk roll och så vidare krävs nödvändigtvis inte en 
pedagogisk utbildning.  
 
Praktik: Liksom Wenger (1998, s. 47) utgår vi ifrån att begreppet praktik innebär det 
handlande, i en social och historisk kontext, som skänker struktur och mening inom 
en gemenskap.  
 
Profession: Vår förståelse av begreppet profession är att det innebär ett yrke som 
utgår från en akademisk disciplin. Vi ser bibliotekarieyrket som en profession.   
 
Skolbibliotekarie: Förstås i uppsatsen som en person med utbildning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, verksam på skolbibliotek och med 
bibliotekarieyrket som sin huvudsakliga syssla. Utgår i sitt yrkesutövande från det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet. 
 
Begrepp såsom praktikgemenskap, praktiklandskap, legitimt perifert deltagande, 
kunskapsförståelse, gränslinjer, gränsöverskridande objekt, medlare och 
sammankallande beskrivs närmare i kapitel 3.  

1.4 Disposition 
I kapitel 1 presenteras studiens ämne och forskningsproblem, syfte och 
frågeställningar, avgränsningar, definitioner av centrala begrepp samt disposition. 
 
I kapitel 2 ger vi en kombinerad beskrivning av bakgrund och tidigare forskning. 
Kapitlet är uppdelat i fyra olika avsnitt som vardera behandlar skolbibliotekens 
förutsättningar, bibliotekariens yrkesroll, lärar- och skolbibliotekariesamarbete samt 
en kortfattad beskrivning av vägledd undersökning som metod.  
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I kapitel 3 beskrivs det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Vi presenterar 
praktikteoretiska verktyg såsom praktikgemenskap, praktiklandskap, 
kunskapsförståelse, gränslinjer, gränsöverskridande objekt samt medlare och 
sammankallande. Därtill presenterar vi kort bibliotekarieyrket ur ett professions-
teoretiskt perspektiv. Kapitlet avslutas med en sammanfattande reflektion i vilken vi 
sammanfattar de praktikteoretiska begreppen samt redogör för hur teorin tillämpas i 
uppsatsens analys.   
 
I kapitel 4 ger vi en metodbeskrivning samt redogör för studiens genomförande. 
Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt som behandlar intervju som metod, urval, 
genomförande, intervju via videosamtal samt analys och bearbetning av det empiriska 
materialet. Etiska aspekter diskuteras löpande i kapitlet.  
 
I kapitel 5 presenteras resultat och analys. Kapitlet inleds med en presentation av 
intervjupersonerna och följs av en redogörelse för och analys av skolbibliotekariens 
praktikgemenskap, gränslinjer i praktiklandskapet, vägledd undersökning som 
gränsöverskridande objekt, skolbibliotekarien som medlare eller sammankallande 
samt den personbundna yrkesrollen.  
 
I kapitel 6 sammanfattar och reflekterar vi, med utgångspunkt i uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor, över skolbibliotekariens yrkesroll, vägledd undersökning och 
samverkan i praktiklandskapet samt skolbibliotekarien i skolans praktiklandskap. 
Kapitlet innehåller därtill studiens slutsatser, metodreflektioner och förslag till vidare 
forskning. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till forskningsproblemet kombinerat med en 
beskrivning av tidigare forskning gällande skolbibliotek och bibliotekarieprofessionen. 
När vi refererar till specifika författare rör det sig om forskare inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet, om inget annat nämns. Kapitlet är uppdelat i fyra delar. 
I det första avsnittet ges en bild av lagstiftning, styrdokument och politiskt läge. Därtill 
beskrivs hur skolbiblioteken kan spela en roll för elevers lärande, med hänvisning till 
både forskning och texter skrivna av yrkesutövare. Det andra avsnittet handlar om 
bibliotekarieyrket inom professionsteori, glappet mellan teori och praktik, yrkesrollen 
kopplat till ett vetenskapligt förhållningssätt samt bibliotekariens roll ur ett forsknings- 
respektive yrkesutövarperspektiv. Det tredje avsnittet berör samarbete i ljuset av texter 
skrivna av yrkesutövare och forskare. I det fjärde och sista avsnittet ges en kortare 
beskrivning av vägledd undersökning som metod.  

2.1 De svenska skolbibliotekens förutsättningar  
Sedan 2011 vilar skolbiblioteken mot skollagen (2010:800) 2 kap. 36 §, i vilken det 
står formulerat att “elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”. Hänvisning 
till denna paragraf återfinns även i den nya bibliotekslagen (2013:801) som kom tre år 
senare. I arbetet med att ta fram den nya bibliotekslagen skickar den dåvarande 
regeringen ut lagförslaget på remiss. Flera av remissinstanserna anser att det saknas 
en definition av vad ett skolbibliotek är, inte minst i fråga om bemanning 
(Kulturdepartementet 2013, s. 33–34). Regeringen väljer dock att behålla 
formuleringen såsom den är med förklaringen att det inte är lämpligt att reglera 
sådana krav då bestämmelsen endast är en hänvisning till skollagen (ibid.). 
Konsekvensen av detta är att skolbiblioteksdefinitionen och bemanningsfrågan, som 
kan röra både omfattningen av tjänsten och kravet på biblioteks- och 
informationsvetenskaplig utbildning, således i slutändan är upp till skolornas rektorer 
och huvudmän.  
 
Det finns emellertid vissa riktlinjer rörande skolbibliotekens utformning som rektorer 
och huvudmän måste förhålla sig till. Skolinspektionen, som ansvarar för tillsynen av 
svenska skolor, utgår ifrån följande definition av skolbibliotek då de bedömer 
skolornas kravuppfyllelse:   
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En gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till elevernas och lärarnas 
förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska 
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som 
en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion 
som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.  

Skolinspektionen 2011, s. 5 
 
Utifrån denna definition har skolinspektionen satt upp ett antal minimikrav som 
skolorna förväntas leva upp till. Skolan ska exempelvis kunna ge eleverna “tillgång 
till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från 
skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 
elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna” (Skolinspektionen 2016). 
Skolorna behöver således inte erbjuda eleverna ett eget skolbibliotek utan kan uppnå 
kraven om de har kontinuerlig kontakt med ett närliggande folkbibliotek. Historiskt 
sett har det funnits framför allt organisatoriska och ekonomiska intressen att slå 
samman folk- och skolbibliotek, med argumentet att det inte är ändamålsenligt av 
kommunen att driva två olika typer av bibliotek, skriver Limberg och Hampson 
Lundh (2013, s. 17). Motargument har kommit från pedagogiskt håll och varit 
fokuserat på behovet av en skolbiblioteksverksamhet tätt knuten till skolans 
undervisning och elevernas lärande (ibid.), vilket också går att finna i 
Skolinspektionens definition av ett skolbibliotek. Skolbibliotekets pedagogiska syfte 
är således vedertaget hos den statliga myndighet som granskar skolornas verksamhet.    
 
Förutsättningarna för svenska skolbibliotek har förändrats dramatiskt de senaste åren, 
framförallt på grund av den nya bibliotekslagen (ibid. s. 9–10). Ytterligare 
förändringar har därefter skett som på olika sätt påverkar skolbiblioteksvärlden. I en 
promemoria från 2015 lovar regeringen att satsa på Sveriges skolbibliotek och skriver 
att “[v]arje barn, oavsett var man bor eller vilken skola man går i, har rätt att lära sig 
söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss” samt att 
“[s]kolbiblioteken utgör en viktig resurs i arbetet med elevernas lärande” (Regeringen 
2015). Löftet om satsning från regeringens sida har bland annat resulterat i ett 
statsbidrag för förstärkning av skolbibliotek (SFS 2016:370) samt som tidigare 
nämnts ett regeringsuppdrag till Kungliga biblioteket att arbeta fram en nationell 
biblioteksstrategi för att bland annat “göra en analys av vilka utvecklingsbehov det 
finns för skolbiblioteken” och “belysa bibliotekarieyrkets roll” (Kulturdepartementet 
2015b). I mars 2017 beslutade regeringen att förtydliga skolans styrdokument, bland 
annat läroplanerna för grundskola och gymnasium, med målet att stärka elevers 
digitala kompetens (Regeringen 2017). Enligt skollagen 1 kap. 11§ ska alla skolor 
följa aktuell läroplan och att denna i sin tur anger mål och riktlinjer för elevernas 
utbildning. Bland de nya förtydligandena presenteras en ny lydelse under rektorns 
ansvar som innebär att “skolbibliotekets verksamhet används som en del i 
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” 
(ibid.). 
 
Förtydligandet i läroplanerna om skolbibliotekets uppgift ringar in samma ämnen 
som Limberg och Hampson Lundh (2013, s. 16) menar är återkommande i dokument 
som rör skolbiblioteket. Det handlar om läsning och språkutveckling samt 
informationssökning och -användning, vilket i skolbibliotekets verksamhet rent 
konkret kan översättas till läsfrämjande arbete och program för informations-
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kompetens (ibid.). Informationskompetens kan kopplas samman med begreppet 
medie- och informationskunnighet (MIK) och innebär i korthet “förmågan att kunna 
söka, finna, kritiskt granska och använda information för olika syften och i olika 
sammanhang”, skriver före detta ordförande för Svensk biblioteksförening Niclas 
Lindberg (2014, s. 5). I läroplanen för grundskolan står informationssökning och 
källkritik som centrala inslag från årskurs 1 till 9 och för gymnasieskolan finns bland 
annat målet att alla elever ska kunna “använda bok- och bibliotekskunskap och 
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande” (Skolverket 2016a; Skolverket 2011, s. 10).  
 
Att arbeta med MIK i skolan är inte bara viktigt för elevernas måluppfyllelse utan 
handlar också om att rusta ungdomarna inför vad som brukar kallas ett livslångt 
lärande. I IFLA:s/UNESCO:s manifest för digitala bibliotek står det att det livslånga 
lärandet är avhängigt att individen har tillgång till information och kommunikations-
verktyg (Svensk biblioteksförening 2014). Livslångt lärande står också omnämnt i 
läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011, s. 7). Skolbibliotekarier har idag 
som sin viktigaste uppgift att bedriva undervisning i MIK för att ge elever chansen till 
att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter “på ett både kompetent och reflexivt 
sätt”, menar Johanna Rivano Eckerdal och Olof Sundin (2014, s. 18). Från 
yrkesutövarnas håll framhålls alltjämt skolbibliotekariens viktiga roll i detta 
sammanhang. Exempelvis skriver Malmberg och Graner (2014, s. 21) att 
skolbibliotekarien med sin expertis inom det informationsvetenskapliga området 
möjliggör för elever att bli mediekompetenta medborgare. 
   
Enligt Limberg (2003, s. 37) har informationssamhällets framväxt inneburit att 
skolbiblioteken fått en mera framskjuten plats i undervisning och en mer central plats 
i skolan (jfr Juhlin Svensson 2000; Nissen, Riis & Samuelsson 2000; Thomas 1999). 
Även Gärdén (2017, s. 7) drar slutsatsen att skolbibliotek de senaste åren har kommit 
på agendan i större utsträckning och att satsningar har gjorts på exempelvis 
bemanning, men poängterar att det är svårt att se att det gjort någon väsentlig skillnad 
för skolbibliotekens status. Med undantag från eldsjälarna och goda föredömen inom 
biblioteksvärlden ser bilden dyster ut, menar hon. Kungliga bibliotekets statistik visar 
att 16 procent av skolorna i Sverige inte erbjuder eleverna tillgång till ett 
skolbibliotek på den egna skolenheten och som nämndes i inledningen saknar 125 
000 elever helt och hållet tillgång till ett skolbibliotek. Hampson Lundh och Limberg 
(2013, s. 61) skriver att det 2013 i den allmänna diskussionen om skolbibliotek fanns 
förhoppningar kopplade till den nya lagstiftningen i kombination med 
Skolinspektionens roll. Gärdéns beskrivning talar dock för att dessa förhoppningarna 
kommit på skam. Hon kommer till följande slutsats i rapporten: 
 

För att skolbiblioteket ska bidra till elevernas språkutveckling, läsförmåga och lärande av 
informationskompetens, krävs väsentlig samverkan mellan skolbibliotekarien och lärarna, en 
utbildad bibliotekarie, att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen, att 
det finns relevanta digitala och fysiska resurser, att lokalen är ändamålsenlig utifrån olika 
elevgruppers behov och så vidare. Om dessa förutsättningar existerar ger skolbiblioteket 
substantiella avtryck i elevernas lärande.  

Gärdén 2017, s. 91–92 
 



 

 12 

Gärdén trycker i citatet ovan på att det krävs just en utbildad bibliotekarie för att 
skolbiblioteket ska kunna göra skillnad för elevers lärande. Det finns dock inga 
behörighetsbestämmelser eller speciella utbildningskrav för skolbibliotekarier skriver 
Barbro Thomas (2013, s. 26–27), före detta avdelningschef på Kungliga biblioteket 
och Kulturrådet. Även om statistiken sedan början av 2000-talet och framåt visar att 
fler och fler skolbibliotek bemannas av utbildade bibliotekarier är det fortfarande en 
stor andel bemannade skolbibliotek som sköts av övrig personal på skolorna (ibid). 
Samtidigt visar forskningsöversikten Bibliotekarien och professionen från Svensk 
biblioteksförening (2008) att det är svårt att definiera bibliotekariekompetens då 
bibliotekarien har kunskap inom ett mycket brett område. Att rektorer och 
skolledning väljer att placera någon annan än en utbildad bibliotekarie i 
skolbibliotekariens tjänst kan således bero på att det finns en otydlig bild av 
skolbibliotekariens yrkesroll och därigenom en uppfattning om att arbetsuppgifterna 
kan utföras av vem som helst. Detta är också en attityd som känns igen från tidigare 
undersökningar av rektorers uppfattning om skolbiblioteket (Gärdén 2017, s. 29 se 
exempelvis Möller 2013). 

2.2 Bibliotekariens yrkesroll  
Svensk Biblioteksförenings (2008) forskningsöversikt belyser att trots att 
bibliotekariens yrkesroll har diskuterats av yrkesverksamma bibliotekarier under en 
längre tid så finns det ingen samstämmighet kring yrkets kärna. De skriver att det 
”påfallande ofta framhålls personliga egenskaper och praktisk kompetens framför 
teoretiska kunskaper i diskussionen om vad en bibliotekarie bör behärska” (Svensk 
biblioteksförening 2008, s. 27). Inom professionsforskning är bibliotekariens roll 
heller ej till fullo fastslagen. Sociologen Thomas Brante (2009, s. 30–31) diskuterar 
att bibliotekarieyrket inom professionsforskning faller under benämningen 
semiprofession vilken utmärks av att bland annat ses som “kall”, inte ha någon högre 
samhällelig status och lön och att utbildningen är tvärvetenskaplig. Andrew Abbott 
(1998), även han forskare inom sociologi, hävdar däremot att det är resultatlöst att 
kategorisera in professioner i underkategorier, såsom semiprofessionsbegreppet gör, 
och förordnar snarare ett mer flytande perspektiv på bibliotekariens profession.  
 
Bibliotekariens profession beskriver Abbott (1998) som påverkad av tre dimensioner: 
en social och kulturell kontext, en i gränslinjerna mellan konkurrerande professioner 
samt en mer organisatorisk kontext. Alla tre dimensioner påverkar bibliotekarien och 
dess arbete och Abbott (1998) diskuterar i Professionalism and the future of 
Librarianship olika framtidsscenarier och hur professionen kan välja att handskas 
med dessa förändringar. Vad han anser vara det mest troliga spåret för 
bibliotekarieyrket att följa är att satsa på att bibehålla en bred kompetens inom 
professionen, att fortsätta vara det Abbott (1998) beskriver som en “loose 
aggregation of groups doing relatively different kinds of work but sharing a common 
orientation”. Trots att det inom professionsforskning är oklart huruvida 
bibliotekarieyrket är en profession eller ej så är en återkommande aspekt inom både 
traditionell såväl som nyare professionsforskning betoningen på professionens 
kunskapsanspråk (Sundin 2003, s. 48). Om bibliotekarieprofessionen bör satsa på en 
bred kompetens eller sträva efter ökad specialisering diskuteras, i termer av 
generalist- gentemot specialistkompetens, inom såväl biblioteks- och 
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informationsvetenskaplig forskning (Lindberg 2015, s. 29) som från 
bibliotekariepraktikens håll (Svensk biblioteksförening 2008, s. 7-8).  
 
Inom professionsteorin drar Abbott (1998) slutsatsen att bibliotekariens profession på 
ett generellt plan kommer att utvecklas mot att främst inneha generalistkompetens. 
Han menar att det är en positiv utveckling, eftersom bibliotekarierna genom att 
inneha en bred kompetens har möjlighet att vara anpassningsbara nog att överleva i 
ett föränderligt landskap. Nolin (2008, s. 43) ger uttryck för ett liknande 
ställningstagande kring professioner i allmänhet, och betonar att det idag mer än 
någonsin krävs en flexibel och bred bas för den professionella praktiken i stort. 
Brante (2011, s. 19) menar att vetenskaplig förankring är det första kriteriet att 
uppfylla för att ett yrke ska kunna räknas som profession. Först när ett yrke uppfyller 
det kan ytterligare professionsanspråk tas ifråga. Vetenskaplig förankring inom ett 
yrkesutövande betyder inte att praktiken endast består av vetenskapliga insatser, utan 
snarare att arbetet baseras på en vetenskaplig grund (ibid. s. 17). Inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen diskuteras ur olika synvinklar huruvida det finns ett glapp 
mellan forskning och praktik eller ej (Gärdén 2013, s. 73–77; Lindberg 2015, s. 14, 
160; Pilerot 2011; Sundin 2004, s. 11–12; Svensk biblioteksförening 2008, s. 14). 
Gärdén (2013, s. 77) menar att föreställningen att det finns ett glapp kan vara ett 
större hinder än glappet själv och understryker att det snarare är mer angeläget att 
lyfta blicken och fokusera på vilka möjligheter det finns till forskningsanvändning i 
praktiken. För att arbeta fördjupat med forskning inom praktiskt biblioteksarbete 
lyfter Ola Pilerot (2011), forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, fram 
två olika förhållningssätt: att arbeta forskningsbaserat genom att ta del av 
forskningsresultat eller att arbeta med forskning genom att anamma ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Gärdén (2013, s. 80) diskuterar även ur bibliotekariens synvinkel ett 
ytterligare förhållningssätt: att bibliotekarien på egen hand eller i samarbete med 
forskare själv utför vetenskapliga undersökningar.  
 
Att professionen ska vara vetenskapligt förankrad hävdar Brante (2011, s. 17) 
följaktligen är grunden för professionellt arbete. Han menar att professioner är 
“[o]ccupations conducting interventions derived from scientific knowledge of 
mechanisms, structures, and contexts” (ibid.). Att arbeta professionellt är således att 
använda kunskap om relationer mellan kontext, strukturer och mekanismer för att 
kunna problematisera och förstå vad som händer i olika skeenden inom yrket samt att 
tillämpa denna kunskap för att förändra och utveckla samma relationer (Brante 2011, 
s. 17). Ett livslångt lärande inom professionen, knutet till den akademiska världen, är 
någonting som även Nolin (2008, s. 46) betonar starkt. Om akademin visar vägen 
genom att öka samarbetet mellan olika discipliner och öka det tvärvetenskapliga 
arbetssättet, ökar förutsättningarna för professionerna att ingå komplexa samarbeten 
med andra professioner (Nolin 2008, s. 46). Kontaktytor mellan akademin och 
praktiken förstärker därtill möjligheten till utökat samarbete (Nolin 2008, s. 46–47). 
Nolin (2008, s. 44) tar sedan ytterligare ett steg vidare genom att belysa samhällets 
allt högre krav på att professioner ”not only can be experts on a specific area, but 
also maintain a working knowledge on neighbouring areas and [being] able to 
interact with other kinds of experts”. Liknande systemet för peer-review inom 
forskarvärlden så föreslår Nolin (2008, s. 42) att professioner genom att arbeta 
interprofessionellt höjer kvaliteten på sitt arbete. Istället för att konkurrera borde 
professioner i större utsträckning kollaborera och yrka för samarbete över gränserna. 
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Ett samverkansperspektiv skapar större förståelse för, och kunskap kring, vad 
professionellt arbete verkligen är – och har potential att bli. Samarbete mellan 
yrkesgrupper är synnerligen viktigt för skolbibliotekarien eftersom dennes profession 
som regel är i minoritet på arbetsplatsen och således främst samarbetar med andra 
yrkesgrupper på skolan (Gärdén 2017, s.45; Malmberg & Graner 2014, s. 60–62).  

2.3 Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie  
Utbudet av texter rörande specifikt svenska förhållanden och skolbiblioteks-
verksamhet är begränsat (Gärdén 2013, s. 82). En bidragande faktor till detta kan vara 
att Sverige, till skillnad från exempelvis de anglosaxiska länderna, inte har en kultur 
av att låta yrkesutövare publicera papers och artiklar (Gärdén 2017, s. 10). Exempel 
på internationell forskning, som visar på skolbibliotekets roll för lärande, är de så 
kallade Colorado-undersökningarna. Keith Curry Lance och hans medforskare 
kommer i studierna och dess följdstudier bland annat fram till att elever i USA med 
tillgång till ett heltidsbemannat skolbibliotek tenderar att prestera bättre i skolan än de 
elever som inte har möjligheten att utnyttja ett sådant bibliotek (Lance & Hofschire 
2010). Ken Haycocks (2011) undersökning visar på liknande tendenser. Han 
identifierar därtill kopplingar mellan ett prioriterat, bemannat och välanvänt 
skolbibliotek med inte enbart elevers prestationer utan också högkvalitativa 
samarbeten mellan lärare och skolbibliotekarie (ibid.). Att skriva om skolbibliotekets 
nytta är dock inte oproblematiskt. Giorgios Bikos, Panagiota Papadimitriou och 
Giorgios A. Giannakopoulos (2014) menar att skolbiblioteket spelar en roll för 
elevers lärande men att brister i förutsättningarna för biblioteket, till exempel 
begränsade öppettider och obefintligt samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie, 
gör det svårt att utvärdera skolbibliotekets bidrag till elevers lärande.  
 
Med anledning av att det begränsade utbudet av svensk skolbiblioteksforskning har 
Gärdén (2017) i forskningsöversikten Skolbibliotekets roll för elevers lärande använt 
sig till stor del av kandidat- och magister/masteruppsatser för att teckna en bild av 
svensk skolbiblioteksverksamhet. Hon drar slutsatsen om att “[i] princip alla 
undersökningar pekar på vikten av samarbete mellan lärare och bibliotekarier, med 
argumentet att kompetenser framträder i skärningspunkten mellan olika professioner” 
(ibid. s. 37). Liknande tankegångar kring betydelsen av samarbete uttrycker Limberg 
och pedagogikforskaren Lena Folkesson (2006) i slutsatsen till slutrapporten från 
IDOL-projektet3. Projektet som ägde rum 2001–2004 hade utgångspunkten i 
kunskapsutveckling kring informationssökning och lärande i skolan (Limberg & 
Folkesson 2006). Resultatet av projektet visar på ett behov av gränsöverskridande 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier utvecklat med fokus på elevers lärande. De 
två författarna påpekar dock att gränsöverskridning inte handlar om att sudda ut de 
utmärkande särdragen av lärarens och bibliotekariens professionella kompetenser, 
utan att ta vara på dessa kompetenser genom att ha ett dynamiskt förhållningssätt till 
samarbete (ibid. s. 126). Detta resonemang kring samarbete och kompetens känns 
igen från teoribildningen kring praktikgemenskaper (se kapitel 3). Wenger (2010, s. 
125–135) skriver exempelvis i Social learning systems and communities of practice 
att lärande i gränslinjerna mellan praktikgemenskaper maximeras när erfarenhet och 
                                                
3 Förkortningen IDOL står för informationssökning, didaktik och lärande.  
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kompetens knyts samman, vilket kan ske genom att engagera sig i en gemensam 
aktivitet.   
 
En sådan aktivitet kan till exempel vara gemensam kompetensutveckling. StilBib-
projektet är ett kompetensutvecklingsprogram som sträckte sig över åren 2007–2008, 
riktat till lärare, lärarbibliotekarier, bibliotekarier och skolledare, med syfte att med 
hjälp av skolbiblioteket öka elevers läsförmåga och måluppfyllelse i stort (Limberg, 
Flöög & Johansson 2009, s. 2). Resultatet av projektet visar bland annat på en stärkt 
pedagogisk roll för skolbiblioteket, ett ökat samarbete mellan lärare och bibliotekarie 
med gemensamt mål gällande elevers språk- och läsutveckling samt en ökad 
medvetenhet om forskningens användbarhet (Limberg, Flöög & Johansson 2009, s. 
2). I en undersökning kring huruvida lärarutbildningarna undervisar om skolbibliotek, 
fann Kungliga bibliotekets expertgrupp och dess handläggare Elin Lucassi (2013) att 
minoriteten av lärarutbildningarna gör just detta. Lärarutbildningarna hänvisar istället 
till den verksamhetsförlagda utbildning som studenterna har i sina studier. Problemet 
är att skolbiblioteksverksamheten ser olika ut på olika skolor och därför finns det 
ingen garanti att lärarstudenten får kontakt med ett skolbibliotek under sin praktik, 
skriver bibliotekarien Frida Frimodt (2015). Don Latham och Melissa Gross, 
tillsammans med den utbildningsvetenskapliga forskaren Shelbie Witte (2013), har 
gjort en snarlik undersökning i USA kring vilken kunskap lärar- och 
bibliotekariestudenter får om samarbete under sina respektive utbildningar. Studien 
visar att vikten av samarbete diskuteras i högre utsträckning i bibliotekariernas 
utbildning än i lärarnas även om båda utbildningar såg positivt på samarbete, speciellt 
kopplat till elevernas informationskompetens (Gärdén 2017, s. 38 se Latham, Gross 
& Witte 2013).  
 
Hur samarbetet ska gå till är dock inte alltid tydligt för lärare och skolbibliotekarier, 
skriver Gärdén (2017, s. 43). Mot bakgrund av kraven på elevernas 
informationskompetens finns det emellertid lärare och skolbibliotekarier som har 
börjat samarbeta i undervisningen kring informationssökning, så kallad 
användarundervisning. Forskningen om användarundervisning handlar ofta om synen 
på informationskompetens och kritiken mot denna, skriver Helena Francke och 
Gärdén (2013, s. 178). Annemaree Lloyd menar exempelvis att informations-
kompetens inte bara handlar om att klara av vissa uppgifter utan är också en fråga om 
lärande och att kunna navigera genom olika sammanhang (Francke och Gärdén 2013, 
s. 178 se Lloyd 2006). Denna syn på informationskompetens kräver mer än enbart 
några uppgifter och instruktioner i klassrummet och att det handlar om att anta ett 
bredare perspektiv på lärande (ibid.). I IDOL-projektet framkommer det att hindret 
för elevers informationskompetens handlar om “att utveckla och tillämpa 
ändamålsenliga metoder för undervisning, då elever arbetar undersökande och 
förutsätts söka information självständigt” (Limberg & Folkesson 2006, s. 13). 
Utbildningsvetenskapsforskarna Samuel Kai Wah Chu, Shek Kam Tse och Ken 
Chow (2011) ger som förslag att man kan kombinera lärar- och bibliotekarie-
samarbete kring undervisning med inquiry project-based learning (se avsnitt 2.4) och 
på så vis göra eleverna aktiva i sitt eget arbete. Att få till ett sådant 
användarperspektiv kräver emellertid ett välutvecklat samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarie, konstaterar Francke och Gärdén (2013, s. 178).  
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2.4 Vägledd undersökning 
Som tidigare nämnts är vägledd undersökning inte i fokus i föreliggande uppsats, utan 
fungerar främst som en exemplifiering av samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarier. För att få en bild av de intervjuade skolbibliotekariernas 
utgångspunkt i samarbete kring vägledd undersökning ges emellertid i detta avsnitt en 
kortare beskrivning av den nämnda metoden. Vi vill här understryka att den teoretiska 
basen för vägledd undersökning skiljer sig åt från den teoretiska bas som föreliggande 
uppsats bygger på, vilken presenteras i kapitel 3.  
 
Inquiry learning4, en konstruktivistiskt baserad lärprocess, har blivit ett allt vanligare 
sätt att arbeta inom pedagogisk verksamhet och i exempelvis USA har det påverkat 
alla nationella riktlinjer kring lärande inklusive läroplaner (Callison 2015, s. viii). 
Med utgångspunkt i tanken om lärande genom undersökning har olika 
undersökningsmetoder utvecklats. Inquiry project-based learning, som nämndes i 
avsnitt 2.3, är en sådan metod. Vägledd undersökning är en annan. Den senare är 
utvecklat av Carol Collier Kuhlthau tillsammans med den utbildningsvetenskapliga 
forskaren Leslie K. Maniotes och utbildningsspecialisten Ann K. Caspari (Kuhlthau, 
Maniotes & Caspari 2007, s. xv). Förutom att hämta sin teoretiska bas från 
konstruktivismen, med inspiration från bland annat John Dewey och Lev Vygotskij, 
bygger vägledd undersökning på Kuhlthaus tidigare forskning kring informations-
sökning (ibid. s. 14). Kuhlthaus modell för informationssökningsprocessen 
identifierar sex stadier som är karaktäristiska i såväl enkla som i svåra 
informationssökningsuppgifter (Kuhlthau 2004, s. 44–45). Modellen visar på de 
känslor, tankar och handlingar som varje stadium i processen utgör (ibid.). Därtill 
grundar sig vägledd undersökning i konceptet kring third space (Maniotes, 
Harrington & Lambusta 2016, s. 3). Förutsättningen för konceptet är att eleven med 
sin personliga icke-skolrelaterade kunskap, first space, tillsammans med kunskapen 
förvärvad i skolan, second space, skapar en hybrid mellan dessa två där eleven får en 
chans att tala och lära sig på ett nytt sätt (Kuhlthau, Maniotes & Caspari 2007, s. 31–
32 se Maniotes 2005).  
 
Vägledd undersökning, och lärande genom undersökning i stort, beskrivs av 
Kuhlthau, Maniotes och Caspari (2007, s. 2–3) som ett sätt för eleven att nå till sin 
third space, det vill säga att föra samman sin egen kunskapsvärld med skolans. 
Istället för att besvara färdigformulerade frågor, med förutbestämda svar, förväntas 
eleven lära sig genom att på egen hand använda olika informationskällor och idéer 
(ibid.). Härigenom kan eleven fördjupa sin kunskap om och öka sin förståelse för ett 
visst ämne, problem eller en fråga, menar Kuhlthau, Maniotes och Caspari (ibid.). 
Eleven ska dock inte lämnas ensam i sitt undersökningsarbete utan har stöd av lärare 
och skolbibliotekarie, förklarar de. Läraren och skolbibliotekarien bildar ett flexibelt, 
undervisande arbetslag för att stötta eleven i processens olika steg (Kuhlthau, 
Maniotes & Caspari 2007, s. 48). I detta arbete utgår läraren och skolbibliotekarien 
ifrån Kuhlthaus modell för informationssökningsprocessen (Kuhlthau, Maniotes & 
Caspari u.å.). Det främsta syftet till skapandet av arbetslaget är att dra full nytta av 
den vägledande skolbibliotekariens expertis inom det informationsvetenskapliga 
området och lärarens kunskap inom exempelvis det specifika ämnet, för att främja 
                                                
4 Vi har valt att översätta inquiry learning till lärande genom undersökning. 



 

 17 

elevens lärande (Kuhlthau, Maniotes & Caspari 2007, s. 48). Kuhlthau, Maniotes och 
Caspari (u.å.) menar att en motivering till att introducera vägledd undersökning i 
skolan är att det lär eleven att finna strategier för att finna, värdera och använda olika 
typer av media och texter. Vägledd undersökning kan således kopplas till elevens 
medie- och informationskunnighet.  

2.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi gett en beskrivning av forskning och litteratur som berör 
skolbibliotekens premisser och skolbibliotekariens yrkesroll samt funktion, främst i 
relation till lärarsamarbete. Därtill har vi tecknat en bild av vägledd undersökning 
som metod i skolans pedagogiska verksamhet. Syftet med kapitlet har varit att skapa 
en förståelse för vilka avgörande faktorer som påverkar skolbiblioteksverksamhet i 
Sverige idag samt att visa hur samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie kan få 
konsekvenser för skolan och elevers lärande. I nästa kapitel presenteras uppsatsens 
teoretiska ramverk, vilket ligger till grund för vår utgångspunkt att skolan kan ses 
som ett praktiklandskap innehållande flertalet professioner och praktikgemenskaper.  
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3 Teoretiskt ramverk 

I föreliggande kapitel ges en beskrivning av det teoretiska ramverk som uppsatsen 
utgår ifrån i analysen av det empiriska materialet. Vi utgår huvudsakligen från ett 
praktikteoretiskt perspektiv utifrån Jean Lave och Etienne Wenger (1991) men 
använder professionsteori som stöd i analys och diskussion av skolbibliotekariens 
professionella yrkesroll. I kapitlet redogör vi för de praktikteoretiska begrepp som i 
resultat- och analysdelen av uppsatsen sedan används som ram för vår analys. De 
begrepp vi ämnar introducera i detta kapitel är praktikgemenskap, gränsöverskridande 
objekt, kunskapsförståelse, medlare och sammankallande. Utöver dessa begrepp 
diskuterar vi även medlemskap inom praktikgemenskaperna, praktiklandskap samt 
professionsteori med fokus på bibliotekariens yrkesroll.  

3.1 Praktikteoretiska verktyg 
Praktikteori har uppmärksammats allt mer inom biblioteks- och informations-
vetenskap (exempelvis Davies 2005; Savolainen 2007; Lloyd & Talja 2010; Pilerot 
2016) och Ola Pilerot, Björn Hammarfelt och Camilla Moring (2017) ger en 
överblick över hur teorin på olika sätt har tillämpats inom fältet. Vi utgår ifrån ett 
praktikteoretiskt perspektiv med Lave och Wengers (1991) begrepp community of 
practice5 i fokus. Den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskaren Sanna 
Talja (2010, s. 205) beskriver Laves arbete inom det praktikteoretiska fältet som ett 
alternativ till den kognitiva forskningen. Lave menar, enligt Talja (2010, s. 205-206) 
att vår varseblivning av kunskap och vetande inte endast sker inom en individ, utan 
alltid involverar andra individer samt omfattar både kropp, sinne, kulturella uttryck 
och aktiviteter. Vår varseblivning av kunskap och vetande ses därmed som en social 
praktik (ibid.). 
 
Praktikgemenskap är ett begrepp som lanserades av Lave och Wenger (1991) inom 
ramen för kunskaps- och lärandeteori. Begreppet utvecklades som ett praktikteoretiskt 
verktyg i syfte att undersöka informellt lärande och de beskriver innebörden av 
praktikgemenskap som “[a] community of practice is a set of relations among 
persons, activity, and world, over time and in relation with other tangential and 
overlapping communities of practice” (Lave & Wenger 1991, s. 98).  

 
Enligt Wenger (1998, s. 7) är praktikgemenskaper så integrerade i våra vardagliga liv 
att vi oftast inte reflekterar närmare över dem. Människor har under alla tider format 

                                                
5 Som vi tog upp i inledningen har vi, liksom de biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarna 
Pilerot (2011) och Lindberg (2015), valt att översätta community of practice till praktikgemenskap. 
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kunskapsbaserade sociala gemenskaper och vi tillhör alla ett flertal i vår vardag, både 
formella och informella (Wenger 2000, s. 229; Wenger, McDermott & Snyder 2002, 
s. 5; Snyder & Wenger 2010, s. 109). För att undersöka praktikgemenskaper närmare 
har Wenger med olika kollegor (Wenger 1998, 2000; Snyder & Wenger 2010; 
Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015a) under flera år arbetat med att utveckla 
begreppsbildningen kring praktikgemenskaper samt ringa in vad det är som särskiljer 
en praktikgemenskap från andra typer av gruppbildningar. Praktikgemenskaper kan se 
ut nästan hur som helst; de kan bestå av många deltagare, eller av få; de kan inbegripa 
olika avdelningar inom en organisation eller bestå av en avdelning; de kan fungera på 
ett lokalt plan med människor i närområdet lika väl som de kan fungera på ett globalt 
plan där människor över hela världen ingår i gemenskapen.  
 
Gemensamt för praktikgemenskaper är att de kan beskrivas vara uppbyggda av en 
struktur bestående av domän, gemenskap och praktik (Wenger, McDermott och 
Snyder 2002, s. 27; Snyder & Wenger 2010, s. 110; Wenger-Trayner och Wenger-
Trayner 2015a, s. 2). En domän bildar en gemensam grund för medlemmarna inom 
praktikgemenskapen och kan beskrivas som ett specifikt intresseområde, fält eller 
syfte med gemenskapen. Domänen har inverkan på hur frågor ställs och hur kunskap 
inom gruppen organiseras. En väldefinierad domän legitimerar gemenskapen och 
skapar förutsättningar för skapandet av en gemensam identitet vilket leder till 
utvecklandet av en kollektiv ansvarskänsla och ett ökat värde inom gruppen (Wenger, 
McDermott & Snyder 2002, s. 27–28). Gemenskapen är den sociala samhörigheten, 
deltagandet, och känslan av tillhörighet i gruppen. För att uppnå ett ökat lärande inom 
en praktikgemenskap krävs respekt och förtroende mellan medlemmarna i gruppen. 
Slutligen menar Wenger tillsammans med knowledge management- och 
organisationsexperterna Richard McDermott och William M. Snyder (ibid. s. 29) 
även att gruppen har en gemensam praktik. Praktik är, enligt Wenger (1998, s. 47), 
det handlande, i en social och historisk kontext, som skänker struktur och mening 
inom gemenskapen. Wenger (ibid.) beskriver vidare att praktik inkluderar de idéer, 
dokument, språk, berättelser, verktyg, ramar och den information som gemenskapen 
delar. Om domänen kan sägas representera intresseområdet eller syftet som gruppen 
fokuserar på, så representerar praktiken de arbetsmetoder och den sakkunskap som 
gruppen tillsammans utvecklar (Wenger, McDermott och Snyder 2002, s. 29).  
 
Medlemskap i en praktikgemenskap fås enligt Lave och Wenger (1991, s. 52–54) 
genom att en person gradvis engagerar sig i, och skapar relationer inom, 
praktikgemenskapen. Wenger (1998, s. 152–153) beskriver att medlemskap är en del 
av vår identitet i den mening att våra erfarenheter och kompetenser möjliggör 
medlemskapet. Processen för att bli medlem kallar Lave och Wenger (1991, s. 29) 
legitimate peripheral participation6. För att skapa sig en tillhörighet inom gruppen 
rör sig individen från utkanten, periferin, in mot centrum där ett fullständigt 
deltagande inom praktikgemenskapen äger rum.  
 
Lave och Wengers teori i allmänhet och teoribildningen kring medlemskap inom 
praktikgemenskaper i synnerhet har enligt biblioteks- och informationsvetenskapliga 
forskaren Jenny Lindberg (2015, s. 49) blivit kritiserad för att inneha “en 

                                                
6 Vi väljer att hädanefter översätta legitimate peripheral participation till legitimt perifert deltagande. 
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idealiserande betoning på gemenskap” men har också enligt Elisabeth Davenport och 
Hazel Hall (2002, s. 180), även de biblioteks- och informationsvetenskapliga 
forskare, mött kritik för att sakna begreppsbildning kring hur maktperspektiv inom 
gemenskaper och arbetsplatser ser ut. Elisabeth Davies (2005, s. 106–107), även hon 
forskare inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, beskriver att en 
nackdel med teorin kring praktikgemenskaper är att det är svårt att konkret definiera 
begreppen vilket kräver att forskaren har en reflexiv utgångspunkt. Trots kritiken 
menar Lindberg (2015, s. 49) att Wenger likväl diskuterar förekomsten av konflikter 
mellan individen och det kollektiva vilket leder till en “mer dynamisk förståelse av 
identiteters föränderlighet”. Lave och Wenger (1991, s. 36) är också tydliga med att 
legitimt perifert deltagande är ett komplext begrepp som belyser sociala strukturer, 
vilka oundvikligen innehåller maktstrukturer. Davies (2005, s. 107) medger att en 
fördel med teorin är att den underlättar mångfacetterade och komplexa frågor vilket 
gör att den fungerar bra inom kvalitativa undersökningar. Vi menar i likhet med 
Davies (2005, s. 107) att teorin kring praktikgemenskaper kan vara ett fruktbart 
verktyg att använda inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet med 
studier av arbetsplatser i centrum.  

3.2 Praktiklandskap och profession 
Professionsforskning har enligt sociologen Keith M. Macdonald (1995) vuxit fram 
under 1900-talet och utvecklats inom det sociologiska fältet i flera olika riktningar (jfr 
Abbott 1988; Brante 2014; Larson 2013[1977]). Från att till en början bestå av en i 
grunden funktionalistisk begreppsbildning där synen på professioner ansågs vara 
något av det mest stabila i samhället, till att under 1970-talet och framåt komma att 
handla mer om professionaliseringsprocessen och det som sociologen Magali Sarfatti 
Larson kallar “det professionella projektet” (Macdonald 1995, s. 12). Idag finns ingen 
entydig begreppsbildning inom det professionsteoretiska fältet, och fortfarande 
brottas forskare inom fältet med basala begreppsformuleringar och definitioner. Att 
professionsteorin saknar en gemensam teorigrund kan skapa svårigheter för en 
likriktning och fördjupning inom ämnet men öppnar istället upp för användandet av 
flera olika perspektiv (Brante 2013, s. 7). En återkommande aspekt inom traditionell 
såväl som nyare professionsforskning är dock betoningen på professionens 
kunskapsanspråk, även om denna betoning har kommit att betyda olika saker för olika 
perspektiv (Sundin 2003, s. 48). Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har 
professionens kunskapsanspråk bland annat varit fokus för återkommande debatt (se 
kapitel 2, avsnitt 2.2).  Sociologen Andrew Abbott skriver i Professionalism and the 
future of librarianship (1998) om att bibliotekarieyrket kan ses som en sorts 
förbundsprofession. En förbundsprofession uppstår enligt Abbott (1998) vid 
samarbete mellan en löst sammansatt grupp av yrkesverksamma som utför olika typer 
av arbete samtidigt som hela gruppen arbetar mot samma mål. Han förutspår att 
bibliotekarieprofessionen kommer att utvecklas till att omfatta en mer generell 
kompetens. Att vara en förbundsprofession medför både positiva och negativa 
konsekvenser; positiva konsekvenser hävdar Abbott (1998) kan vara att professionen 
erhåller en bred kompetens och är anpassningsbara till förändringar i samhället, en 
negativ konsekvens menar han kan vara att tvingas ge upp sitt monopol på service 
vilket kan leda till osäkerhet kring professionens gemensamma identitet och 
möjligheten till hög status. Abbott (1988, s. 64–67) diskuterar även arenan för 
förbundsprofessionens samarbetspartners - arbetsplatsen - och hur en profession 
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definierar sig i relation till de andra professionerna inom samma arena. Olof Sundin 
(2004, s. 278–279), forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, menar även 
han att det går att se arbetsplatsen som en mötesplats på en samhällelig arena. 

Denna samhälleliga arena, med plats för samarbete mellan (och inom) olika 
professioner, kan liknas vid ett komplext landskap av praktiker (Wenger 1998, s. 
118–119). Wenger understryker dock att dessa landscapes of practice7 inte 
nödvändigtvis utgörs av institutionella eller organisatoriska förbindelser, utan snarare 
av informella praktikgemenskaper. I Learning in landscapes of practice (Wenger-
Trayner & Wenger-Trayner 2015b, s. 13) beskrivs praktiklandskap som en metafor 
för ett komplext system av praktikgemenskaper och gränslinjerna dem emellan. Vid 
gränslinjerna mellan praktikgemenskaperna kan kontakt uppstå och kan därför ses 
som områden som möjliggör nya insikter och lärande (Wenger 1998, s. 119; Wenger-
Trayner & Wenger-Trayner 2015b, s. 18). Ibland övergår kontakten från att enbart 
vara ett tillfälligt möte till att få vidare konsekvenser för praktiken. Wenger (1998, s. 
114–118) delar in kontakt vid gränslinjer i tre olika kategorier.  
  
● Det perifera: Handlar om att erbjuda informell men legitim tillgång till en 

praktik utan att kräva fullständigt medlemskap. Professionella praktik-
gemenskaper är ofta organiserade så att de bjuder in utomstående för att 
erbjuda eller ta emot service.  

 
● Överlappning: När två distinkt skilda gemenskaper samarbetar utan att 

påverkas allt för mycket av varandra. Den yta som uppstår mellan de olika 
praktikgemenskaperna har inga tydliga gränslinjer, som i kategorin ovan.  

 
● Praktik vid gränslinjerna: Om mötet mellan gränslinjerna blir etablerat och får 

utgöra ett fortsatt forum för samarbete så kan det bli egen form av 
praktikgemenskap.  

 
Gränslinjer och periferi är nära besläktade på så vis att de båda utgör ytterområdet av 
en praktikgemenskap men de är inte samma sak, menar Wenger (1998, s. 119–121). 
Gränslinjer är linjer som dras mellan vad som finns på insidan och vad som finns på 
utsidan, vem som är medlem och vem som inte är det. Periferin i sin tur hänvisar till 
områden som överlappar varandra och där deltagande är möjligt för såväl medlemmar 
som utomstående (ibid.).  
 
Gränslinjer kan ses som tillgångar för lärande, skriver Etienne och Beverly Wenger-
Trayner (2015b, s. 18–19) inom ramen för lärandeteori. De menar att möten vid 
gränslinjerna hjälper människor att lokalisera var i praktiklandskapet de befinner sig, 
ger dem en bild av hur landskapet är uppbyggt och vilken kunskap som landskapet 
inrymmer. Det kan också ge människor chansen att vara mer självreflekterande än 
vad de i vanliga fall får möjlighet till (ibid.). Det individuella deltagandet i 
praktiklandskapet handlar inte om att ha kunskap inom alla närvarande praktik-
gemenskaper, utan snarare att ha överblick och kunskap om de olika gemenskaperna: 
på vilket sätt gemenskaperna relaterar till varandra, var de är placerade i landskapet 

                                                
7 Vi väljer att hädanefter översätta landscapes of practice till praktiklandskap. 
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och hur kunskapen inom landskapet överlag är beskaffat (Wenger-Trayner & 
Wenger-Trayner 2015b, s. 19). Denna förmåga kallas för knowledgeability8 och kan 
beskrivas som en kunskapsdimension inom praktiklandskap, medan motsvarande 
kunskapsdimension inom praktikgemenskaper i sin tur kallas kompetens (ibid. s. 13).  

3.3 Gränsöverskridande objekt 
Begreppet boundary object9 myntades 1989 av Susan Leigh Star, forskare inom 
sociologi och informationsvetenskap, och James R. Griesemer, tvärvetenskaplig 
forskare med huvudämnen inom filosofi och biologi, som en beskrivning av objekt 
som är tillräckligt flexibla för att förstås av forskare från olika fält men samtidigt 
tillräckligt robusta för att behålla sin identitet (Star & Griesemer 1989, s. 393). Ett 
gränsöverskridande objekt kan betyda olika saker inom olika sociala kontexter men 
har en tillräckligt stark struktur för att bli igenkända över ämnesgränser, vilket gör att 
de fungerar som en metod för att översätta eller kommunicera över gränser (Star & 
Griesemer 1989, s. 393). Lave och Wenger (1991) anammar termen i Situated 
learning: legitimate peripheral participation och Wenger (1998, s. 105) förklarar att 
ett gränsöverskridande objekt exempelvis kan vara ett dokument, ett koncept eller en 
term. De kan vara både abstrakta och konkreta (Star & Griesemer 1989, s. 393). Chris 
Kubiak och hans kollegor (2015, s. 82) menar i den tvärvetenskapliga antologin 
Learning in landscapes of practice10, liksom Wenger (1998, s. 106–108), att 
gränsöverskridande objekt är ett sätt för praktikgemenskaper att skapa förbindelser 
över gränslinjerna utan att tvinga fram konsensus. Praktikgemenskaperna behåller på 
så sätt sina egna perspektiv i kontakten med andra gemenskaper. Det går därför att 
säga att ett gränsöverskridande objekt är flexibelt nog att kunna tolkas olika av olika 
grupper beroende på deras behov utan att det för den delen förlorar sin identitet 
(Bowker & Star 1999, s. 297).  

3.4 Medlare och sammankallande 
I en praktikgemenskap finns det personer som utmärker sig i sin strävan efter att 
medla över gränslinjerna. Kubiak med kollegor (2015, s. 81, 88) omnämner dem som 
brokers11 och beskriver dem som individer som befinner sig vid gränslinjerna mellan 
praktikerna, en slags spindel i nätet, som skapar förbindelser mellan praktikerna i 
praktiklandskapet genom att introducera element från den ena praktiken in i den andra 
(jfr Trevillion 1999). Medlaren kan också introducera praktiker utanför gemenskapen 
och främja gränsöverskridande arbete. Wenger (1998, s. 108–110) menar att medlare 
strävar efter att stödja gränsöverskridning genom att underlätta samordningen och 
anslutningen av olika perspektiv för att skapa ny mening. Enligt Wenger (1998, s. 
255) möjliggör medlemskap inom flera praktikgemenskaper medlarens arbete.   

                                                
8 Vi väljer att hädanefter översätta knowledgeability till kunskapsförståelse. 
9 Vi väljer att hädanefter översätta boundary object till gränsöverskridande objekt. 
10 Antologin innehåller bidrag av författare från discipliner som pedagogik, organisationsteori,    
psykologi och lärandeteori samt från ett flertal yrkesfält.  
11 Vi väljer att hädanefter översätta broker till medlare. 
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Både Wenger (1998, s. 109) och Kubiak med kollegor (2015, s. 81–82) menar 
emellertid att medling kan vara en komplex och problematisk uppgift. Olika 
praktikgemenskaper har olika tillvägagångssätt att uppnå sitt syfte, vilket kan göra 
dem motvilliga att ta till sig nya idéer från andra gemenskaper i praktiklandskapet. 
För att överskrida ett gränsområde till en annan praktikgemenskap krävs det att 
medlaren har tillräcklig legitimitet för att bli lyssnad på och samtidigt den distans från 
centrum som behövs för att förnya (Wenger 2010, s. 128). De olika 
praktikgemenskaperna involverade i medlingen är fokuserade på sin egen insats och 
saknar överenskommelse i fråga om vad som utgör kompetens (Kubiak et al. 2015, 
ss. 81–82).  
 
Medlaren befinner sig ofta i en komplicerad position som kräver förmåga till 
återhämtning men detta uppfattas sällan av omgivningen (Kubiak et al. 2015, s. 93–
94). I sådana sammanhang är det svårt att värdera medlarens bidrag och det kan få 
negativa konsekvenser för medlarens självuppfattning (Wenger 1998, s. 110). Det 
som trots allt driver medlaren att arbeta vidare är känslan av ett högre syfte med 
medlingen (Kubiak et al. 2015, s. 94). För att medla framgångsrikt krävs det att 
medlaren och medlingssituationen har en viss legitimitet. Legitimitet skapas enligt 
Kubiak med kollegor (ibid. s. 91) dels av institutionell auktoritet - medgivandet att 
arbeta tillsammans, dels moral auktoritet - det högre syftet att arbeta mot samma 
professionella mål. Med tillräcklig legitimitet tillåts medlaren att påverka 
utvecklingen av praktikgemenskaper, rikta uppmärksamhet mot centrala 
meningsskapande aktiviteter samt uppmärksamma och hantera motstridande intressen 
(Wenger 1998, s. 109).    
 
När en medlare arbetar för att skapa förbindelser mellan individer inom olika 
praktikgemenskaper, så arbetar en systems convener12 för att skapa långvarig 
utveckling inom sociala och institutionella system (Wenger-Trayner & Wenger-
Trayner 2015c, s. 100). De rör sig likt medlaren över gränslinjerna, men opererar över 
ett betydligt mer vidsträckt område. Oberoende av vilket yrke de arbetar inom så 
delar de sammankallande förmågan att utöver möjligheter i deras omedelbara närhet 
se potential för lärande på lång sikt. Den sammankallande verkar för en 
omorganisation av praktiklandskapet genom att föra ihop nya samarbetspartners, 
bygga relationer och belysa möjliga gemensamma mål över de gängse 
praktikgemenskapernas gränslinjer (ibid.). Den sammankallande syftar till att öka 
kunskapsförståelsen bland samtliga personer inom praktiklandskapet och för att göra 
detta försöker den sammankallande göra allas röster hörda, även de som vanligtvis är 
tysta (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015c, s. 103–104). Samtidigt är de 
sammankallande också sociala innovatörer som har en tro på att om bara rätt personer 
möts så kommer nya förmågor och ny samverkan utvecklas vilket i sin tur kan 
resultera i lösningar av komplexa sociala problem (ibid. s. 110). 

3.5 Sammanfattande reflektion 
Vi har i detta kapitel beskrivit det teoretiska ramverk som utgör grunden för vår 
analys av det empiriska materialet. Vi använder ett praktikteoretiskt perspektiv för att 
                                                
12 Vi väljer att hädanefter översätta systems convener till sammankallande.  
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belysa skolbibliotekariens roll i skolans verksamhet genom att använda begrepp som 
praktikgemenskap, praktiklandskap, kunskapsförståelse, medlare och 
sammankallande. Eftersom skolbibliotekariens profession är i minoritet på skolan så 
är samarbete med övriga professioner på skolan väsentligt. I likhet med Sundin 
(2004, s. 278–279) menar vi att det genom att använda ett professionsteoretiskt 
perspektiv går att se arbetsplatsen som en mötesplats på en samhällelig arena. Dock 
vill vi frångå Sundins (ibid. s. 279) beskrivning av konkurrens mellan professioner, 
för att snarare betona professioners potential till samarbete. Genom att använda teorin 
kring praktikgemenskaper som verktyg i analysen, och därmed skifta fokus från en 
specifik arbetsplats till ett praktiklandskap, kan vi diskutera samarbete på ett neutralt 
plan. Det professionsteoretiska perspektivet appliceras ytterligare på resonemanget 
kring huruvida bibliotekarieyrket bör räknas som en profession eller ej samt synen på 
bibliotekariens yrkesroll. 
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4 Metodbeskrivning  

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer. Intervjuer är en central metod inom samhällsvetenskaplig forskning och är 
lämpliga i studier där syftet är att undersöka olika aspekter av mänskliga upplevelser, 
erfarenheter och samhälleliga fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). I 
kapitlet nedan redogör vi för intervju som metod, vårt urval och genomförande, 
intervju via videosamtal samt hur vi har valt att arbeta med resultatredovisning och 
analysmetod. Löpande i kapitlet kommer vi diskutera etiska aspekter och hur vi 
förhåller oss till dessa.  I kapitel 6, avsnitt 6.2 reflekterar vi över för- och nackdelar 
med vår metod samt diskuterar huruvida vårt metodval har fått konsekvenser för 
resultatet.  

4.1 Intervju som metod 
Kvalitativ metod används ofta som ett övergripande begrepp för forskningsmetoder 
som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte utformats för 
att kunna behandlas med hjälp av statistiska analyser. Göran Ahrne och Peter 
Svensson (2015, s. 14) skriver att skillnaden mellan kvalitativ metod och kvantitativ 
metod främst är av praktisk natur, medan Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008, s. 
17) betonar att en ytterligare aspekt är att kvalitativ metod utgår från studiesubjektets 
perspektiv, medan kvantitativ metod i hög grad utgår från forskarens idéer. Den 
kvalitativa intervjun är relevant när forskningsfrågan kan formuleras med hjälp av 
ordet hur? och mer kvantitativa metoder, exempelvis användandet av standardiserade 
frågeformulär eller enkäter, bör istället användas när frågan är hur mycket? (Kvale & 
Brinkmann 2014, s.143).  
 
I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap socialt genom samspelet mellan 
den som intervjuar och den som blir intervjuad. Att tydligt redogöra för hur 
intervjuerna är genomförda är mer relevant än att försöka beskriva sin intervjumetod 
som är av mer eller mindre strukturerad grad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 
38). Forskaren bör vara väl förberedd och gärna använda någon form av 
frågeformulär eller intervjuguide. Det är lämpligt att forskaren också redan har en 
kunskapsbas som kan användas för att ställa relevanta följdfrågor och att hen kan 
improvisera och känna in det sociala sammanhang som intervjun befinner sig i (Kvale 
& Brinkmann 2014, s. 85).  
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4.2 Urval 
Vi valde att intervjua skolbibliotekarier som aktivt arbetar eller har arbetat med 
vägledd undersökning. Eftersom ingen tidigare forskning på området har gjorts i 
Sverige så är det oklart i vilken utsträckning det finns kännedom om vägledd 
undersökning bland skolbibliotekarier och i vilken omfattning det används i 
praktiken. För att få tag på intervjupersoner skickade vi ut en förfrågan via 
Skolbiblistan (Skolverket 2016b), som är Skolverkets e-postlista för utskick rörande 
frågor om skolbibliotek. På Skolbiblistan kan vem som helst med intresse för 
skolbibliotek registrera sig och prenumerera, och e-postlistan anses vara ett välanvänt 
och aktivt forum för skolbiblioteksrelaterade frågor (ibid.). Vi skickade ut en 
förfrågan (se bilaga 1) angående vilka som aktivt arbetat med vägledd undersökning 
och fick två svar. Från de här första kontakterna fick vi sedan tips på ytterligare 
personer att kontakta, och denna urvalsmetod kan enligt Ulla Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015, s. 41) kallas för ett snöbollsurval. Vid ett snöbollsurval kan en första 
intervjukontakt upplysa om ytterligare personer som kan vara intressanta att kontakta 
för studien. Ett snöbollsurval är ett sätt att välja ut intervjupersoner när forskaren 
ställer forskningsfrågor där urvalet är begränsat (ibid.). Vi sökte samtidigt aktivt efter 
hemsidor eller bloggar till skolbibliotek där arbete med vägledd undersökning 
beskrevs. Eftersom vårt urval var begränsat tog vi fasta på de kontakter vi hittade 
genom annonsering via Skolbiblistan, via skolbibliotekens hemsidor samt vilka 
personer de initiala kontakterna i sin tur rekommenderade. 

4.3 Genomförande  
Sju skolbibliotekarier intervjuades i studien, varav två stycken intervjuades 
tillsammans, vilket betyder att vi genomförde totalt sex intervjuer. Sex av de sju 
skolbibliotekarierna arbetar på gymnasieskolor och en arbetar på en grundskola. Vi 
tog initial kontakt med de första intervjupersonerna via e-post och efter visat intresse 
skickade vi sedan en formell förfrågan (se bilaga 2, variant 1) tillsammans med ett 
informationsbrev (se bilaga 3). De intervjupersoner som vi kom i kontakt med via 
snöbollsurval kontaktade vi med en formell förfrågan via e-post direkt (se bilaga 2, 
variant 2). I informationsbrevet förklarade vi vad studien handlar om, hur 
intervjuförfarandet går till, risker och fördelar med studien, hantering av material, 
kommunikation av resultat, att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas 
samt kontaktuppgifter till oss och vår handledare. I hantering av material redogör vi 
för att personnamn eller namn på skolor ej kommer att skrivas ut, men att det trots 
detta kan finnas möjlighet för utomstående att identifiera intervjupersonerna eftersom 
studien omfattar ett begränsat ämnesområde. Då det är få skolor i Sverige som aktivt 
arbetar med vägledd undersökning finns det ingen möjlighet att garantera anonymitet 
och detta informerade vi tydligt om innan intervjuerna genomfördes. Det är svårt att 
inom forskning kunna garantera full anonymitet eftersom det kan finnas situationer 
“då insyn i forskningsmaterialet är befogat och nödvändigt”, exempelvis gentemot 
andra forskare (Hermerén 2011, s. 69). Det måste finnas transparens kring redovisade 
resultat vilket därtill gör att det hade varit problematiskt att garantera 
intervjupersonerna full anonymitet (ibid.).  
 
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser alternativt via 
videosamtal (se avsnitt 4.4) och tog ungefär 60–90 minuter i anspråk per intervju. Vi 
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fick via Lunds universitet resestipendium från Stiftelsen Lunds stads jubileumsfond, 
vilket täckte utgifterna för våra resor till och från de tre skolbiblioteken vi besökte på 
plats. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet. Under 
intervjuerna använde vi en intervjuguide (se bilaga 4) för att säkerställa att de teman 
vi ämnade fråga om togs upp, men vi försökte samtidigt vara flexibla nog att uppfatta 
intervjupersonernas egna associationer och sidospår. Jan Trost (2010, s. 72) 
understryker vikten av att vara följsam under intervjuarbetet och att, i den mån det är 
möjligt, försöka följa intervjupersonens tankegångar. Under samtliga intervjuer 
deltog vi båda författare, med upplägget att en av oss hade huvudansvar för intervjun: 
ställde frågor, fokuserade på intervjupersonen och ledde intervjun framåt, medan den 
andra tog stödanteckningar, kom med inpass vid behov samt höll uppsikt över 
tidsramen för intervjun. Denna arbetsfördelning varierade vi sedan så att vi hade 
huvudansvar för varannan intervju. För att i så stor utsträckning som möjligt 
säkerställa principen om konfidentialitet (Hermerén 2011, s. 67), har vårt empiriska 
material bevarats på så sätt att ingen utomstående har kunnat tillskansa sig det.    

4.4 Intervju via videosamtal 
Med anledning av att våra informanter befann sig på skolor i olika delar av landet och 
att tidsramen för materialinsamling var begränsad, genomfördes två av intervjuerna 
via videosamtal. Vi resonerade att det hade varit en omöjlighet att genomföra dessa 
intervjuer på annat sätt på grund av bland annat geografisk distans. Vi önskade inte 
heller vara utan dessa röster, då de bidrog till studiens svarsvariation och bredd. I den 
initiala kontakten med intervjupersonerna uppgav samtliga att de tidigare hade nyttjat 
videosamtal till konferenser och liknande, vilket vi uppfattade som positivt för 
genomförandet av vår studie eftersom vi då kunde anta att våra intervjupersoner hade 
en viss förtrogenhet med det praktiska förfarandet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015, s. 43–44) nämner att telefon- eller Skype13-intervju kan vara tidsbesparande 
för intervjuaren, men att det finns risk för att intervjuerna kan upplevas mer formella. 
Telefonintervjuer används oftare vid intervjuer med mer standardiserade frågor, 
eftersom avståndet till intervjupersonen gör dem mindre lämpade till intervjuer med 
mer djupgående svar (Trost 2010, s. 42). Vi strävade efter att få mer djup i 
intervjupersonernas svar och valde därför att genomföra intervjuerna via videosamtal 
istället för telefon. Vår erfarenhet från intervjuerna är att intervjuer via videosamtal i 
hög grad kan liknas med en direkt intervju och det beror dels på att det uppstår 
liknande personlig kontakt med intervjupersonen när denne kan se intervjuaren, dels 
på att det är lättare att uppfatta nyanser i språket genom att se intervjupersonens 
kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester.  

4.5 Analys och bearbetning av det empiriska materialet 
Det är viktigt att under intervjun börja tänka kring analys genom att fånga upp 
nyanser och variationer i intervjupersonernas svar (Trost 2010, s. 148). Med detta 
som utgångspunkt började vårt analysarbete redan under samtalet med skol-
bibliotekarierna. Efter varje intervju var genomförd lyssnade vi igenom materialet 

                                                
13 Namn på företag som tillhandahåller plattform för videosamtal över internet. 
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och transkriberade samtalet med stor noggrannhet. När forskaren själv transkriberar 
sitt material kan analysen fördjupas, eftersom hen då arbetar med materialet ännu en 
gång (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). Vid transkriberingen har 
intervjuerna återgetts talspråkligt och detaljrikt, vi har skrivit ut utfyllnadsord samt 
markerat ord som intervjupersonerna la särskild vikt vid för att på så vis kunna återgå 
till transkriptionen vid eventuella tveksamheter kring mening. Alla intervjupersoner 
har efter transkribering blivit erbjudna att ta del av transkriptionen från sin intervju. 
Vi har inte lovat våra intervjupersoner anonymitet, men för att försvåra eventuell 
identifikation av de medverkande så har vi valt att ge dem fiktiva namn vid 
redovisning av resultat. Att anonymisera inför läsaren är en etisk självklarhet i 
intervjusammanhang menar Trost (2010, s. 61) och vi ser ingen anledning att inte 
följa den rekommendationen. Trots att vi transkriberade talspråkligt så har vi i 
resultatredovisningen valt att skriva ut citat i skriftspråk. Anledningen till det är för 
att underlätta för läsaren samt för att vi i likhet med Trost (2010, s. 156–157) samt 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) anser att det med hänsyn till 
intervjupersonerna är mest etiskt korrekt att de citeras skriftspråkligt. I redovisning av 
citat används två olika uteslutningstecken: [...] för att visa att vi har uteslutit ord och 
[---] för att visa att vi har uteslutit meningar. Vi har dessutom valt, för att få 
konsekvens i texten, att i intervjupersonernas citat översätta guided inquiry till 
vägledd undersökning.  
 
Vid analytiska genomläsningar av materialet, med forskningsfrågorna i åtanke, lyfte 
vi fram och färgmarkerade delar i det transkriberade materialet som vi fann passade 
in på valda tematiska områden. Vi kodade vårt material utifrån följande tema: 
praktikgemenskaper (underrubriker: medlemskap, identitet, legitimitet, praktik-
landskap), gränslinjer, gränsöverskridande objekt, medlare samt den 
sammankallande. Kodning är en sorts första sortering av materialet (Rennstam & 
Wästerfors 2015, s. 224) och möjliggjorde att vi kunde ringa in intressanta aspekter i 
skolbibliotekariernas utsagor för att upptäcka mönster eller variationer i deras svar. 
Under arbetets gång skiftade studiens fokus, vilket i viss mån påverkade våra 
frågeställningar och gjorde att vi fick anpassa våra teman och gå tillbaka till 
transkriptionerna för upprepade genomläsningar och vidare kategorisering. Vid några 
av intervjuerna kompletterade vi svaren genom att återkomma till intervjupersonerna 
via e-post för ytterligare utveckling av resonemang. I analysen har vi utgått från de 
praktikteoretiska begrepp som vi i kapitel 3 identifierar som användbara; vi har silat 
materialet genom teorin och jämfört skolbibliotekariernas utsagor sinsemellan för att 
se huruvida det svarar eller inte svarar till tidigare forskning och teoretiska 
perspektiv. Med hjälp av de teoretiska begreppen har vi, i likhet med Rennstam och 
Wästerfors (2015, s. 228), kunnat reducera det empiriska materialet för att ha 
möjlighet att skapa en god representation. Även om målet är att representera det 
insamlade material på ett så bra sätt som möjligt, är det viktigt att vara medveten om 
att det inte går, och inte heller är syftet, att representera verkligheten (ibid.). 
Grundläggande är istället att vara noga med återgivning av materialet, på ett selektivt 
men ändå rättvisande sätt. Vi har medvetet skrivit analysen löpande med 
resultatredovisningen för att på så vis kunna arbeta med att göra kopplingar till teorin 
direkt. Under analysprocessen har vi också varit noga med att gå tillbaka till 
transkriptionerna vid tveksamheter kring uttalanden eller för att fördjupa vår kunskap 
kring materialet, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) är en av 
styrkorna med kvalitativa intervjuer.  
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Vi upptäckte under analysprocessen att det fanns både likheter och variationer i 
skolbibliotekariernas svar och detta har vi varit tydliga med i våra tolkningar. Den 
analytiska skildringen består dels av att hitta mönster i en text, dels av att betona 
kontraster till det mönster som iakttagits (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 224). Vi 
har i resultat- och analyskapitlet försökt att tydliggöra skillnaden mellan när det 
handlar om enstaka skolbibliotekariers utsagor eller när samtliga talar i liknande 
termer. Denna skillnad tydliggörs genom att exempelvis skriva ut “alla skol-
bibliotekarier i undersökningen anser” när samtliga skolbibliotekarier uttrycker 
samma åsikt, “flera skolbibliotekarier” när majoriteten av intervjupersonerna 
uttrycker samma åsikt samt företrädesvis hänvisa till citat och vara noggranna att 
påpeka om det är några få av dem, eller en enskild skolbibliotekarie, som talar om en 
företeelse. Vi har i så stor mån som möjligt eftersträvat att samtliga intervjupersoner 
ska få komma till tals i ungefär lika stor omfattning.  
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5 Resultat och analys 

Detta kapitel inleds med en presentation av intervjupersonerna i undersökningen och 
skolbiblioteken de arbetar på. Därefter följer en redogörelse av resultat och analys 
kopplat till tidigare forskning samt de praktik- och professionsteoretiska begrepp som 
beskrivs i teorikapitlet. De centrala begreppen är praktiklandskap, praktikgemenskap, 
kunskapsförståelse, gränslinjer, gränsöverskridande objekt samt medlare och 
sammankallande. Först presenteras intervjupersonernas praktikgemenskaper som följs 
av gränslinjer i praktiklandskapet, vägledd undersökning som gränsöverskridande 
objekt, skolbibliotekarien som medlare eller sammankallande och slutligen den 
personbundna yrkesrollen.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna  
I överenskommelse med informanterna har vi valt att inte skriva ut deras riktiga namn 
utan har tilldelat dem fiktiva namn (läs mer i kapitel 4, avsnitt 4.5). 
 
Alice är utbildad bibliotekarie och arbetar tillsammans med en bibliotekariekollega på 
en gymnasieskola. Skolbiblioteket har ett återkommande och kontinuerligt samarbete 
kring vägledd undersökning med lärare på skolan sedan flera år tillbaka. 
 
Bea är verksam skolbibliotekarie på en gymnasieskola tillsammans med Charlie och 
har en bibliotekarieutbildning i grunden. Bea har arbetat inriktat mot vägledd 
undersökning på skolan under flera år, men först när Charlie började på skolan blev 
samarbetet kring vägledd undersökning mer strukturerat.  
 
Charlie är utbildad bibliotekarie och arbetar tillsammans med Bea på en 
gymnasieskola. 
 
Daniela bytte spår från lärarutbildningen till bibliotekarieutbildning och är nu 
verksam skolbibliotekarie på en gymnasieskola. Skolan har tidigare haft två 
bibliotekarier men i nuläget arbetar Daniela ensam. Samarbetet kring vägledd 
undersökning har gått i vågor de senaste åren. 
 
Ester är utbildad gymnasielärare och har gått fortbildningskurser inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. Hon arbetar som ensam skolbibliotekarie på en 
grundskola och har genomfört ett fåtal samarbeten kring vägledd undersökning.  
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Fredrika arbetar som skolbibliotekarie på en gymnasieskola tillsammans med Gilda. 
Fredrika är utbildad bibliotekarie och arbetar regelbundet med vägledd undersökning. 
Samarbetet kring vägledd undersökning är väl förankrat på skolan och sker 
kontinuerligt.  
 
Gilda har arbetat som lärare innan hon utbildade sig till bibliotekarie. Nu är hon 
verksam skolbibliotekarie på en gymnasieskola tillsammans med Fredrika. Gilda har 
under flera år arbetat utifrån vägledd undersökning på skolan. 

5.2 Skolbibliotekariens praktikgemenskap 
I resultatredovisningen och analysen av empirin diskuterar vi var skolbibliotekarierna 
befinner sig inom skolans praktiklandskap, det vill säga den samling praktik-
gemenskaper som utgör arenan för samarbete inom skolan. För att kunna placera in 
skolbibliotekarierna inom landskapet, behöver vi dock först utröna hur deras 
praktikgemenskap är konstituerad. I enlighet med Lave och Wengers (1991, s. 98) 
definition av praktikgemenskap identifierar vi att våra informanter inom sin roll som 
skolbibliotekarie tillhör en praktikgemenskap gemensam för professionen. 
Skolbibliotekariens praktikgemenskap kan bestå både av bibliotekariekollegor på 
skolan och av större nätverk av skolbibliotekarier, eller både och. Vi har i vår analys 
framförallt utgått från skolbibliotekariens befintliga praktikgemenskap på skolan. 
Praktikgemenskaper är, som tidigare beskrivits i kapitel 3, avsnitt 3.1, uppbyggda av 
tre olika beståndsdelar: domän, praktik och gemenskap. Vi tolkar skol-
bibliotekariernas svar med utgångspunkt i dessa tre komponenter. 
 
Vi finner exempel på praktikgemenskapens domän när skolbibliotekarierna beskriver 
sina utbildningar och vilket kunskapsfält de befinner sig inom. Gilda ger exempel på 
hur hon anser skolbibliotekarien representera en disciplin. Hon menar att 
skolbibliotekarien är en bärare av biblioteks- och informationsvetenskaplig kunskap: 
  

För mig är det så att skolbibliotekarien är representant för en disciplin. Skolbibliotekarien kan 
bära [...] relevant forskning från biblioteks- och informationsvetenskap men den forskningen 
skulle ju kunna bäras av lärare till exempel också.  

Gilda 
  
Vi tolkar Gildas citat såsom att fastän yrkesrollen inte är tydligt definierad så är det 
den biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen som inom skol-
bibliotekariernas praktikgemenskap skapar en väldefinierad domän. Praktik-
gemenskapens domän är enligt Wenger, McDermott och Snyder (2002, s. 30) inte 
reserverad till ett specifikt yrke, utan det är snarare så att domänen kan beskrivas som 
ett gemensamt tillvägagångssätt för hur man ställer frågor samt organiserar kunskap 
inom praktikgemenskapen. Liknande Gildas svar ovan, beskriver Daniela och Ester 
att skolbibliotekarien har en annan kunskapsbakgrund än lärarna samt att det i 
skolbibliotekariens yrkesroll även ingår att arbeta pedagogiskt: 
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Det blir ju också en utvidgning av rollen, att man inte bara är en kollega utan också någon som 
kan vidareutbilda, för vi sitter på ett område som man som lärare inte sitter på, kunskapsmässigt.  

Daniela 
  

Jag tänker att den här yrkesrollen [skolbibliotekariens yrkesroll] är i första hand en pedagogisk 
roll, men på ett fält som skolan inte är så bra på. [...] ett tydligt fält, läsning och 
informationskunnighet, ja MIK då. 

Ester 

 
Det pedagogiska arbetet är någonting som skolbibliotekarierna ser som en del av sin 
yrkesroll och vi tolkar därmed det pedagogiska arbetet som en del av praktiken inom 
skolbibliotekariernas praktikgemenskap. Bea beskriver det som att hon “[...] gillar det 
här ordet medpedagog, det gillar jag för det säger lite grann vad det handlar om”. 
Praktik är den specifika kunskap inom en domän som gruppen tillsammans delar 
förståelse för och utvecklar vidare, i syfte att formulera mening inom praktik-
gemenskapen (Wenger, McDermott och Snyder 2002, s. 30). Gemensamt för alla våra 
informanter är att de på sina arbetsplatser har skapat en praktik kring pedagogiskt 
arbete i allmänhet och arbete med informationssökningsprocessen och vägledd 
undersökning i synnerhet. Charlie ger exempel: 
  

För mig som inte är utbildad pedagog har det varit skönt att ha en etablerad pedagogisk teknik 
[vägledd undersökning] att använda rent praktiskt i verksamheten. Det ger en viss legitimitet att 
kunna luta sig mot forskning och beprövade resultat och det har kanske gett mig en trygghet i att 
hitta min yrkesroll som inte har varit helt självklar definierad.  

Charlie 
   
Det Charlie uttrycker i citatet ovan ger dels en bild av hur viktigt det är för henne att 
arbeta med pedagogik och att arbeta pedagogiskt, dels att kärnan i det pedagogiska 
arbetet kommer ifrån forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap och 
arbetssättet kring vägledd undersökning. 
  
Vi tolkar praktikgemenskapernas gemenskap i ljuset av Lave och Wengers (1991) 
teori kring situerat lärande och legitimt perifert deltagande. Att bli medlem i en 
praktikgemenskap är en social process som handlar om att skapa tillhörighet i 
gruppen. Lave och Wenger (1991) menar att processen startar i periferin och kan 
sedan gradvis leda till fullt medlemskap inom praktikgemenskapen. Fredrika 
beskriver nedan hur hon först kommer till en skola med en mycket insatt 
skolbibliotekarie där det är tradition på skolan att arbeta på ett specifikt sätt, och hur 
hon själv använder sig av dessa kunskaper i sitt fortsatta arbete samt lär sig ännu mer 
när hon sedan börjar arbeta med Gilda: 
  

Annars på den skolan där jag fick mitt första vik, den bibliotekarien som då gick i pension, hon 
hade översatt informationssökningsprocessen-boken till svenska, hon var ju i sig väldigt insatt i 
det. Så jag tog ju över, jag kom ju till en plats där det här var tradition på skolan. Och utifrån det 
så fick jag ju bilda mig själv under det här året, för jag var ju själv då. Och sen så kom jag hit. När 
jag kom hit så hade jag ju ganska god koll men [...], ja, att jobba med Gilda som är så extremt 
insatt.  

Fredrika 
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Charlie beskriver även hon vikten av gemenskap och att gradvis skaffa sig erfarenhet 
inom yrkesrollen, då hon påpekar att ”det är idag svårt att studera sig till att bli 
skolbibliotekarie, det blir man genom att arbeta och förvärva erfarenhet”. Charlie har 
liksom Fredrika börjat arbeta på en skola med en redan insatt skolbibliotekarie, vilket 
kan vara en av anledningarna till att vi ser likheter i deras svar. Lave och Wenger 
(1991, s. 57) påpekar att ett framgångsrikt intag av nya medlemmar inom en praktik-
gemenskap också förutsätter att de äldre medlemmarna efterhand blir ersatta av nya. 
Vi tolkar Gilda som att hon ser detta som en naturlig utveckling: 
  

Sen [Fredrika] kom också, jag är ju på väg att backa ur, då väljer jag att inte gå så nära varken 
elever eller lärare på något sätt utan jag tänker att det där är [Fredrikas] arena, och att hon får göra 
det på ett annat sätt än hur jag har gjort och att jag väljer lite andra vägar för hur jag jobbar. […] 
Jag gillar inte heller det här att de har varit präglade av en person.  

Gilda 
  
Eftersom våra informanter arbetar antingen i par med en annan skolbibliotekarie eller 
som ensam skolbibliotekarie, så har vi valt att tolka gemenskap på olika sätt. 
Gemenskap för skolbibliotekarierna kan både ske inom arbetsplatsen, för de 
skolbibliotekarier som har en bibliotekariekollega att arbeta med, och utom 
arbetsplatsen, i nätverk mellan skolbibliotekarier från olika skolor. Oavsett om 
skolbibliotekarien har en bibliotekariekollega eller ej, så är bibliotekariens profession 
i minoritet på arbetsplatsen, vilket gör att behovet av nätverkande med 
skolbibliotekarier utanför skolan blir större (Gärdén 2017, s. 30 se Eriksson 2011). 

5.3 Gränslinjer i praktiklandskapet 
Gemensamt för skolbibliotekarierna i studien är att de alla är rörliga i 
praktiklandskapet, att de inte enbart befinner sig inom gränslinjerna för sin egen 
praktikgemenskap utan att de på olika sätt överskrider gränslinjerna in i andra 
praktikgemenskaper. Daniela och Fredrika beskriver det exempelvis på följande sätt: 
  

Man är lite grann i ett mellanland på något vis, man rör sig mellan mer. Man går ut och så går 
man in, och så går man ut och så går man in. Och det gör ju inte lärare på samma vis. Han är inne 
hela tiden.  

Daniela 
 

Jag tycker också att det är fräscht av skolan som institution, om man tänker hur skolan 
traditionellt är, att man vågar peta in och ta hjälp av andra kompetenser och yrkesgrupper, och det 
är ju allt ifrån kuratorer och skolsköterskor och psykologer och syvar, [till] bibliotekarier. Alla vi 
som rör oss runt omkring.  

Fredrika 
  
Av skolans olika praktikgemenskaper är det lärarna som skolbibliotekarierna 
uttrycker att de oftast har kontakt med. Denna kontakt kan se ut på flera olika sätt, 
från ytlig och kortvarig till mer djupgående och långvarig. Initiativet till kontakten 
kan också variera. 
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Vi brukar kalla det en beställning och det vill vi helst inte ha, för vi vill ha samarbete. Men vi kan 
ställa upp på en beställning också, om vi vet att… (Bea) 
Såhär, den första är gratis. (Charlie) 
Den första är gratis. (Bea) 

Bea och Charlie i intervju tillsammans 
  
Bea och Charlie talar om “en beställning”, det vill säga att läraren bjuder in till ett 
enskilt gästspel i undervisningen, och att skolbibliotekarierna går med på detta med 
förhoppningen om att det ska utgöra fröet till vidare samarbete. Detta gästspel ser vi 
som det som Wenger (1998, s. 117–118) beskriver som en öppning i praktikens 
periferi, ett erbjudande om legitim men informell tillgång till praktiken utan att kräva 
medlemskap. Detta kan uppfattas som ett ytligt sätt att överskrida gränslinjer in i 
andra praktikgemenskaper, vilket Bea och Charlie uttrycker att de helst vill undvika. 
Gilda har en liknande ståndpunkt, men beskriver det på ett betydligt mer uppgivet 
sätt: 
  

Alltså, jag står inte ut nu längre med att vara i ett klassrum med en annan vuxen människa och jag 
inte känner att vi jobbar ihop. Men det beror på att jag har gjort det så mycket och tagit den rollen 
och jag känner att jag vill inte det längre, ska jag jobba ihop med en lärare idag så ska jag jobba 
med en [...] som jag, där vi förstår varandra.  

Gilda 
  
Gilda menar att den här ytliga kontakten med lärarnas praktikgemenskap är något 
som hon inte längre vill befatta sig med. Det krävs förståelse för varandra för att 
samarbetet ska vara fruktbart. Vi ser det som att Gildas frustration kommer sig av att 
hon har varit villig att träda in i lärarens praktikgemenskap men att läraren har varit 
helt ointresserad av att träda in i hennes, vilket omöjliggör en förståelse för varandras 
praktiker och för samarbete på samma villkor. Även Ester ger exempel på en situation 
då lärarens oförståelse och ovilja för samarbete omöjliggjorde kontakt med varandras 
praktikgemenskaper:  
 

Jag tror att vi var fyra från början, det var tre lärare och så jag. En av lärarna hoppade av efter 
halva för han var där för att de andra SO-lärarna hade sagt att han skulle vara med. De ville köra 
med alla eleverna i [...] sjuan, och det var ju ingen bra idé att köra så många klasser samtidigt på 
en skolbibliotekarie. Där tänker jag att det avslöjar att han inte var beredd att fundera över sin roll 
som lärare.  

Ester 
 
Skolbibliotekarierna ger dock exempel på andra sammanhang där kontakten över 
gränslinjerna går djupare, såsom Danielas erfarenhet: 
  

Och det gäller ju också när man har fortbildning till exempel, generellt när det gäller lärarna på 
skolan, där hör vi till den pedagogiska personalen så vi ingår ju i alla fortbildningsinsatserna som 
gäller lärarna. Och det är också viktigt att vi kan ta del av och titta på [...] utbildning om formativt 
lärande, då måste vi också vara insatta i det, för vi måste veta hur de ska jobba för att kunna 
anpassa våra stödinsatser, så det är viktigt att man har förståelsen för det och att man blir 
inkluderad i de sammanhangen. Och det blir man här.  

Daniela 
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Daniela förklarar alltså att det är uttalat på skolan att skolbibliotekarien är en del av 
den pedagogiska personalen och att hon därför erbjuds samma fortbildning som 
lärarna. Hon menar också att detta är en förutsättning för att hon ska kunna ge rätt 
stöd åt lärarna i deras arbete. Trots att hon erbjuder stödinsatser hålls 
praktikgemenskaperna fortfarande åtskilda, det är främst Danielas praktikgemenskap 
som träder in i lärarnas gemenskap och inte tvärtom. Vi tolkar detta som en situation 
då två gränslinjer möts utan att gemenskaperna påverkar varandra allt för mycket, 
vilket Wenger (1998, s. 115–117) kallar överlappning. Denna typ av överlappning 
sker även på exempelvis Esters skola där skolbibliotekarien ingår i skolans 
ledningsgrupp tillsammans med lärare: 
  

Men om man då ska vara drivande i det där, så ingår vi till exempel i ledningsgruppen. Vi har 
tittat på vilka personer i skolan som är nyckelpersoner för, vad som sker inom läsning, det kanske 
är speciallärarna eller någon förstelärare i svenska eller det kanske finns någon ämneslagsledare 
liksom i svenska, då är det de personerna som ska vara våra samarbetspartners som ska träffas 
regelbundet.  

Ester 
  
De andra informanterna beskriver också olika typer av regelbundna träffar med lärare 
och annan pedagogisk personal, vilket vi ser som ytterligare exempel på 
överlappningar mellan praktikgemenskaperna. Charlie berättar om hur hennes 
deltagande på skolans arbetsplatsträffar (APT:er) har gett ringar på vattnet vad gäller 
fortsatt kontakt mellan lärarnas och skolbibliotekariernas praktikgemenskaper: 
  

Rent generellt så finns det ju stora APT:er där vi deltar, det är ju all personal på skolan. Men det 
är ju mer av kanske informationsinhämtning eller informationsutbyte eller så, men det har ju hänt 
också att vi på stora APT:er har stått och pratat inför skolan om vad vi jobbar med vilket i sin tur 
har lett till mer samarbete med lärarna.  

Charlie 
  
Kontakten mellan lärarnas och skolbibliotekariernas praktikgemenskaper framträder 
också på Alices arbetsplats där skolbibliotekarierna inte enbart bjuds in i klassrummet 
utan även håller en stor del av undervisningen i bibliotekets egna lokaler. Detta gäller 
inte minst undervisning kopplad till vägledd undersökning. 
  

Ja, vi har ju nästan alltid lektion, någon gång på dagen, men annars så är det ju mycket att vi 
hjälper eleverna, för de som vi har lektion med, kommer ju hit och jobbar [...], vi har ju mappar i 
det här [vägledd undersökning], så de vi håller på med har ju sitt material här.  

Alice 
  
Vi tolkar Alices uttalande om att biblioteket ansvarar för elevernas material kring 
vägledd undersökning som en djupgående överlappning mellan skolbibliotekariernas 
och lärarnas praktikgemenskaper. Att ha hand om elevernas arbetsmaterial är 
generellt lärarnas ansvar men på Alices skola har detta ansvar delvis förflyttats till 
skolbibliotekarierna. Gränslinjen mellan läraren och skolbibliotekarien blir därför 
något suddig, åtminstone i samarbetet med vägledd undersökning. De flesta av 
skolbibliotekarierna betonar dock att det fortfarande är en tydlig gränslinje mellan 
praktikerna då det kommer till bedömningsansvar. 
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Det är också en väldigt viktig del att jag som skolbibliotekarie deltar på samma premisser som 
lärarna; studiedagar i fortbildning och så där. Förutom när det är rent bedömningstekniska och 
betygsmässiga, då är jag inte med, men på allting annat så är jag med.  

Fredrika 
  
Att inte gå över denna gränslinje är något som exempelvis Ester framhåller som en 
central del av bibliotekets verksamhet då hon säger att “den här arenan måste vara en 
icke-betygssättande verksamhet där man kan vara tillåten att vara friare i tänket 
liksom”. Även Bea och Charlie lyfter att de som skolbibliotekarier inte behöver sätta 
betyg. Samtidigt tolkar vi det som att de två skolbibliotekarierna överlappar lärarnas 
praktikgemenskap mest av alla i studien då det kommer till bedömning, vilket gör 
gränslinjerna suddiga. 
  

Om det har varit muntliga prov, eller om det är skriftliga prov, så får vi tillgång till materialet och 
sen utvärderar vi tillsammans. Men det är ju läraren som sätter betygen. Däremot så hjälps vi åt i 
någon form av sambedömning där, eller vad man ska kalla det.  

Charlie 
  
Med utgångspunkt i Wengers (1998, s. 6) syn på praktikgemenskaper, att människor 
kan tillhöra flera olika praktikgemenskaper samtidigt och att detta tillhörande kan 
vara alltifrån perifert till centralt, går det att tolka Bea och Charlies kontakt med den 
nämnda läraren som skapandet av en egen praktikgemenskap dem emellan. Praktik 
vid gränslinjen kan enligt Wenger (1998, s. 114–115) uppstå då kontakten blir 
etablerad och fortsätter att vara ett forum för samarbete. Flera av skolbibliotekarierna 
nämner att de har lärare som de har återkommande samarbeten med och att de ser sig 
själva som en del av den pedagogiska personalen. Även detta skulle kunna tolkas som 
att skolbibliotekarien och lärarna har utvecklat en egen praktikgemenskap. 

 
För att vi har det upplägget att det är på begäran, som vi startar samarbete, att läraren kommer till 
oss och lyfter det, sen kan vi ju lobba för att “det här skulle ju vara ett bra område där vi kan 
hjälpa till” […] Och ofta så säger ju läraren “jo”, de vet ju inte hur de ska göra. Vi kan ju föreslå 
samarbeten men [i] de fall då läraren kommer självmant till oss så är det ju någon som tänkt kring 
det, som kanske har jobbat med oss innan.  

Daniela 
  
Oavsett om kontakten över gränslinjerna betraktas som perifer, överlappande eller 
som en egen praktikgemenskap identifierar vi att kontakten har skapat lärande-
möjligheter i praktiklandskapet. Flera av skolbibliotekarierna beskriver att de själva 
har beslutat sig för att ägna sig åt omvärlds- och mediabevakning för lärarnas skull, 
för att stötta dem i deras arbete med att hjälpa eleverna att uppnå lärandemålen. Alice 
till exempel säger att hon har lärarna i åtanke då hon bevakar “skönlitteratur, 
lästekniker, sökteknik, databaser, ja, [...] allt nytt som kommer ut” och Fredrika talar 
om det på följande sätt:  
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Man har de dubbla målgrupperna, både elever och lärare [...] Eleverna har ju sin måluppfyllelse, 
kursplaner, ämnesplaner och programmål [...] och lärarna är ju våra verktyg på ett sätt för att nå 
de generella målen, om man ska se från vår synvinkel, och då är man på det här hovrande 
perspektivet igen: [...] “Vad kan vi göra?” “Vad kan lärarna göra?” “Vilket fortbildningsansvar 
gentemot lärarna har vi?” När vi omvärldsbevakar arenor, så tillför vi något som inte de får 
naturligt och då är det vårt uppdrag att vara där.  

Fredrika 
 

Vi menar att dessa uttalanden tyder på att skolbibliotekarierna gör det möjligt för 
lärarna att ta del av ny kunskap som lärarna på egen hand inte får chans att tillskansa 
sig. Att skolbibliotekarierna har en uppfattning om vilken kunskap som kan vara av 
värde för lärarna härleder vi till deras rörlighet och gränsöverskridning i 
praktiklandskapet. Denna företeelse är något som Wenger-Trayner och Wenger-
Trayner (2015, s. 18–19) berör då de talar om hur möten vid gränslinjerna bland annat 
ger möjlighet att skapa sig en bild av hur landskapet är uppbyggt samt vilken kunskap 
som landskapet inrymmer och detta kan i sin tur beskrivas med ordet 
kunskapsförståelse. Med detta som utgångspunkt hävdar vi att skolbibliotekarien i sin 
gränsöverskridning inte bara kan se vilken kunskap som inryms i landskapet, utan 
också vilken kunskap som fattas och vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom 
detta kunskapsområde. 
 
Flera av skolbibliotekarierna kopplar sin pedagogiska roll till lärande i stort på skolan 
där de arbetar och det finns en önskan om att kunna stötta på flera olika sätt. Daniela 
säger exempelvis att det handlar om att bidra med något som kan “öppna upp 
tankarna” och “utveckla hur man jobbar med lärande”. Både Daniela och Ester 
resonerar kring att det i mötet med lärarna erbjuds en möjlighet att reflektera över 
kompetenser och utveckling.  
  

Ja, men jag kan ju försöka att vara med i de pedagogiska samtalen och då, lyfta utifrån det 
perspektivet: “ja, men om du tänker det ämnet utifrån ett kritiskt perspektiv…”. Att man försöker 
ställa de frågorna och ha de samtalen. Det behöver ju inte vara, det är ju utvecklande för mig 
också, att man ser det som att man är med generellt att utveckla skolan.  

Daniela 
 

Egentligen är det väl lite [vägledd undersökning] fast på personalnivå. Var är de i sin resa, 
liksom? [...] Så det blir ju i väldigt många nivåer: “Vad är det jag behöver kunna för att driva det 
här?” “Vad är det de behöver kunna för att driva gentemot eleverna?”  

Ester 
 

Vi kopplar Daniela och Esters citat återigen till Wenger-Trayner och Wenger-Trayner 
(2015, s. 18–19), som talar om hur möten vid gränslinjerna erbjuder chansen till 
självreflektion och att gränslinjerna därför kan ses som tillgångar för lärande. Detta 
känns också igen från tidigare uppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap, 
vilka har kunnat peka på att samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie är 
värdefullt då det är i skärningspunkten mellan professioner som kompetenser 
utkristalliseras (Gärdén 2017, s. 45). Därtill står det i linje med Nolins (2008, s. 43) 
koppling mellan samverkan och skapandet av en större kunskap om och förståelse för 
vad professionellt arbete är och har potential att bli. Ytterligare går det att dra en 
parallell till Wengers (2010, s. 125–135) teori om att lärande i gränslinjerna kan 
maximeras när erfarenhet och kompetens knyts samman genom att exempelvis 
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engagera sig i en gemensam aktivitet. En sådan aktivitet skulle kunna vara vägledd 
undersökning, enligt oss. Sammantaget ser vi därför att skolbibliotekarierna i kontakt 
med lärarnas praktikgemenskaper inte bara kan bidra till utvecklingen av lärarnas 
kunskaper, genom att ge nya perspektiv från sin praktikgemenskap, utan får även 
själva nya kunskaper och klargör sina kompetenser i dessa sammanhang. 

5.4 Vägledd undersökning som gränsöverskridande objekt 
Skolbibliotekarierna i studien har arbetat olika länge och mer eller mindre aktivt med 
vägledd undersökning. Vissa av dem har pågående samarbeten med lärare kring 
vägledd undersökning och andra arbetar i nuläget inte alls med metoden. Gemensamt 
för dem alla är emellertid att de utifrån sina erfarenheter ser positivt på vägledd 
undersöknings potential att skapa möjligheter för elevers djupinlärning. Daniela 
beskriver det exempelvis på följande sätt:  
 

Och det är ju det här ytliga lärandet, [eleverna] är där uppe och simmar och skrapar lite på ytan, 
de kommer inte djupare än så, och då blir ju också motivationen därefter, att de känner inte riktigt 
att de får den där, att de når till sin third space, att de når till det där att de ser hur det här kopplas 
ihop till något annat. Det är när man kommer på djupet som man känner ett stort intresse 
egentligen. Och man vill att de ska uppleva det, att få kicken av att lära sig, att bli insatt, det är dit 
man vill att de ska nå.  

Daniela 
 
Även om samtliga i studien utgår ifrån Kuhlthau, Maniotes och Casparis (2007) 
modell för vägledd undersökning verkar tolkningen av denna och det praktiska 
genomförandet skilja sig åt dem emellan. Utifrån Esters beskrivning tolkar vi det som 
om hon till största del har hållit sig till stegen i modellen för vägledd undersökning 
fullt ut. Bea och Charlie berättar däremot att deras involvering i vissa elevprojekt har 
varit “baserad” på vägledd undersökning men att de inte följt modellen till punkt och 
pricka. Daniela beskriver möjligheten att återkomma till specifika element i vägledd 
undersökning utan att använda metoden i sin helhet, även om hon har ägnat sig åt 
renodlade vägledd undersökningsprojekt med alla dess steg också. Gilda, som är en 
av dem i studien som har arbetat längst med vägledd undersökning, berättar att hon 
ser vägledd undersökning som ett “tänk” och att när hon talar med de lärare som hon 
har haft längst samarbete med så omnämns inte vägledd undersökning som en metod 
utan som “ett förhållningssätt”. Hon berättar även om en händelse då hon fick reda på 
att en lärare, som hon inte tidigare samarbetat med, hade börjat använda sig av 
blanketter i undervisningen som Gilda skapat för arbete i vägledd undersökning: 
 

Jag hade ingen aning om att [läraren] hade anammat det som vi har presenterat vid olika tillfällen, 
att hon använde blanketterna eller sådär. För vi får inte, vi har inte de forumen, vi har inte de 
plattformarna. Och de här blanketterna som är uppkopierade, som är en del av [vägledd 
undersökning], de finns ju på olika håll i huset och lärarna delar med varandra. [...] men jag vet 
inte att de håller på. [---] [Vägledd undersökning] är en process man äger, när det är på riktigt så 
äger man den själv. Det är ett förhållningssätt, det är ett koncept, men variationen är enorm för 
hur det sen ser ut.  

Gilda 
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Utifrån skolbibliotekariernas svar ser vi ett mönster framträda. De skolbibliotekarier 
som har arbetat ett fåtal gånger med vägledd undersökning tenderar att hålla sig till 
modellen i större utsträckning än de som har längre erfarenhet av vägledd 
undersökning. Samtliga menar likväl att de arbetar med vägledd undersökning, även 
Gilda som i citatet ovan beskriver hur hennes arbete med att introducera vägledd 
undersökning har lett till att lärare börjar använda metoden på egen hand. Vi anser att 
denna mångsidiga användning av och syn på vägledd undersökning tyder på en 
flexibilitet men ändå en robusthet i metoden, likt det som Bowker och Star (1999, s. 
297) tillskriver ett gränsöverskridande objekt. Därtill tycks vägledd undersökning, 
såsom den beskrivs av skolbibliotekarierna, kunna anpassas efter olika sammanhang 
och behov. Även detta karaktäriserar ett gränsöverskridande objekt (ibid.).  
 
Enligt Wenger (1998, s. 106–108) och Kubiak med kollegor (20115, s. 82) kan ett 
gränsöverskridande objekt vara ett sätt för praktikgemenskaperna att skapa kontakt 
över gränslinjerna. Flera av skolbibliotekarierna i studien beskriver hur vägledd 
undersökning fungerar som en metod för att kunna föra ett pedagogiskt samtal med 
lärare och rektorer, vilket vi tolkar som ett sätt att bygga broar och tala över 
gränslinjerna.   
 

Ja, [vägledd undersökning] var en tydlig struktur på det vi har försökt att jobba med men inte 
riktigt nått ända fram [till]. För vi pratar ju biblioteksspråk och lärarna pratar lärarspråk. Så var 
det förut, kan man säga [...] Nu är det lättare för nu pratar vi samma språk, tycker jag, med det 
här, det är så tydligt. [---] Jag och min kollega, vi läser ganska mycket skolforskning, och då 
kombinerar vi det [vägledd undersökning och skolforskning]. Ja, som när Hattie kom för några år 
sen [...] det blev ju nästan som en bibel. Och då såg vi till att vi läste Hattie och så jämförde vi det 
med [vägledd undersökning] och så drog vi likheterna.  

Alice 
 
Alice berättar i citatet ovan om hur vägledd undersökning har gjort det möjligt för 
henne och lärarna att tala ett gemensamt språk men att det krävdes att hon använde en 
för lärarna känd och populär pedagog för att översätta vägledd undersökning till 
“lärarspråk” initialt. När väl vetskapen om och samarbetet kring vägledd 
undersökning inleds så kan dock metoden fungera som en slags dörröppnare. Alice 
talar om “alla de här spontana mötena” som uppstår med lärarna som hon samarbetat 
med kring vägledd undersökning och att dessa möten uppstår så fort hon befinner sig 
i fikarummet eller personalmatsalen. Även Charlie talar om hur arbetet med vägledd 
undersökning har öppnat upp för dialoger med lärarna och hur metoden har fört med 
sig ett “pedagogiskt språk” som både skolbibliotekarien och läraren kan tala.   
 
Vi tolkar det som att vägledd undersökning skapar en kontaktyta i praktiklandskapet 
där det blir naturligt för lärare och skolbibliotekarier att mötas och föra samtal. 
Fredrika menar att öppenheten som samarbete kring vägledd undersökning för med 
sig inte är en självklarhet:   
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[...] det finns en öppenhet, i alla fall från flera håll att man vill liksom återkoppla och bekräfta att 
“oj, idag gjorde jag så här, det gick så här”, och det händer ju inte någon annanstans och så nu är 
ju vi inne i de här projekten men då kan de komma och slänga fram ett papper “kolla här, kolla!”. 
“Jättebra”. Så att, jag vet inte...jag tror lärarna också, precis som vi pratade om, att man som 
bibliotekarie blir ju väldigt ensam, att också de blir det. Det här öppnar upp på något sätt.  

Fredrika	
	
Daniela vittnar också om förändringar som vägledd undersökning har medfört men 
talar mer om en ökad rörlighet i skolan och att klassrummen har öppnats upp för 
henne, vilket i sin tur får konsekvenser för hennes yrkesroll: 
 

Ja, det är ju det att man lägger mer tid på lektioner, man är ute mer i skolan, man är inte, man är 
inte [biblioteks]lokalen. Utan verksamheten är egentligen jag. Jag kan vara överallt i skolan. 

Daniela 
 

Även om Daniela till stor del talar om fysisk rörlighet i skolan tolkar vi uttalandet 
som att hon genom vägledd undersökning har fått chansen att träda över gränslinjerna 
in i lärarens praktikgemenskaper i större utsträckning, då hon mer frekvent bjuds in i 
lektionssammanhang och är aktiv i undervisningen. Vi ser det därför som att vägledd 
undersökning, med sin egenskap som gränsöverskridande objekt, kan exemplifiera för 
både skolbibliotekarier och lärare hur samarbete kan gå till och skapa en kontaktyta 
som möjliggör vidare samarbete. Detta kontrasterar delvis det som Gärdén (2017, s. 
42–43) lyfter från tidigare forskning angående att lärare och skolbibliotekarier 
förvisso ser ett värde i samarbete men att det finns en tveksamhet kring hur detta 
samarbete ska gå till och vad det innebär för elevernas lärande. Det svarar också mot 
Limbergs och Folkessons (2006, s. 126) slutsats kring IDOL-projektet, att det finns 
ett behov av gränsöverskridande samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier med 
elevers lärande i fokus. Även om samarbetet med vägledd undersökning utgör en 
begränsad del av skolornas pedagogiska verksamhet, och berör en mindre skara 
lärare, kan vi utifrån skolbibliotekariernas utsagor se metodens möjligheter att möta 
detta behov.   
 
Ovan lyfte vi skolbibliotekariernas uttalanden om hur vägledd undersökning gjort så 
att de tillsammans med lärarna kan tala ett gemensamt språk. Vi menar att detta 
grundar sig i att vägledd undersökning bygger på både pedagogisk samt biblioteks- 
och informationsvetenskaplig forskning och att det är just det som utgör robustheten i 
vägledd undersökning som gränsöverskridande objekt. Flera av skolbibliotekarierna 
uttrycker en tacksamhet över att kunna luta sig mot en metod som är vetenskapligt 
grundad, vilket i sin tur blir en fråga om legitimitet för skolbibliotekarien enligt vår 
tolkning. Att skolbibliotekarien med stöd från vägledd undersökning som metod kan 
hävda sin rätt att inkluderas och integreras i den pedagogiska verksamheten. Daniela, 
Bea och Charlie uttrycker det på följande sätt: 
 

Då är det här ett sätt, att det här är en metod, man har ju det också i ryggen att det är vetenskapligt 
grundat ändå, att det är baserat på forskning. Och det är ju också väldigt viktigt i skolan. Det står 
ju att vi ska göra [så].  

Daniela 
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Det är otroligt skönt att ha en pedagogik i ryggen. Jag tror vi känner oss väldigt trygga i den här 
pedagogiken. Att man kan hela tiden [kan] luta sig tillbaka och säga att det här är ingenting som 
jag hittar på utan det här är faktiskt [något] som fungerar. (Bea) 
Det är forskning bakom. (Charlie) 
Det är forskning bakom, ja. (Bea) 

Bea och Charlie i intervju tillsammans 
	
Ester nämner emellertid något som talar emot att vägledd undersökning kan betraktas 
som ett gränsöverskridande objekt. Trots att hon har varit inblandad i flera projekt 
kring vägledd undersökning upplever hon att lärarna generellt har varit ovilliga att 
släppa taget om den mer traditionella lärarrollen, vilket hon menar är en förutsättning 
för att vägledd undersökning ska fungera.   
 

[...] att på allvar tänker jag, på allvar sätta eleven i centrum. Det kan jag tänka när jag tittar 
tillbaka på min egen lärarbakgrund [...] vad är det som är svårt att på allvar känna att detta ska 
vara deras [elevernas] stund, deras samtal, deras resa tillsammans med mig. Och det där tror jag är 
jättesvårt för även om många inte vill erkänna det så tror jag att det är en ganska stor egokick för 
många lärare att vara i klassrummet, de vill ta tid och vill ha bekräftelse och så och det här är ju, 
det här är ju en helt annan ingång [...] Det är en större utmaning än man kanske vågar, än vad jag 
kanske fattar heller, jag kanske inte fattar det, jag tilltalades mer av idén, såhär har jag ju sett att 
eleverna funkar, så det tror jag är helt avgörande om det ska funka, att våga utmana sig.   

Ester 
 
Vi tolkar hennes uttalande som att det inte räcker med ett starkt koncept underbyggd 
av tvärvetenskaplig forskning, utan att det också är nödvändigt att den samverkande 
läraren delar skolbibliotekariens tankesätt kring pedagogik och den pedagogiska 
rollen. Hur robust vägledd undersökning än är i sin utformning så tycks någon form 
av konsensus mellan läraren och skolbibliotekarien inte vara en oväsentlig del av 
gränsöverskridningen. Detta är något som Kubiak med kollegor (2015, s. 82) och 
Wenger (1998, s. 106–108) hävdar att gränsöverskridande objekt inte är beroende av. 
Ester skiljer sig dock åt från de övriga skolbibliotekarierna i studien då hon är den 
enda som arbetar på en grundskola. Hon säger själv att hon tror att det kan vara 
enklare att introducera vägledd undersökning på gymnasiet eftersom eleverna “jobbar 
mer självständigt och att man [lärare och skolbibliotekarie] har en handledande 
funktion”. Att så inte är fallet på högstadiet resulterar i att “man styr dem mera”, 
förklarar hon. Trots att det kanske inte går att släppa högstadieeleverna fria på samma 
sätt som på gymnasiet menar Ester att det ändå går att “släppa dem på rätt ställen” 
och att lärare och skolbibliotekarie i dessa sammanhang kan ha stor hjälp av vad hon 
kallar vägledd undersöknings “verktygslåda”.   

5.5 Skolbibliotekarien som medlare och sammankallande 
I avsnitt 5.3 framträder bilden av skolbibliotekarierna som gränsöverskridare. 
Gränsöverskridande arbete kan ske på olika sätt och i detta avsnitt ska vi gå närmare 
in på två olika roller inom praktiklandskapet, den roll som Kubiak och hans kollegor 
(2015, s. 81) kallar medlare och den roll som Wenger-Trayner och Wenger-Trayner 
(2015c, s. 100) benämner sammankallande. I analysen av intervjuerna tolkar vi att 
flera av skolbibliotekarierna arbetar antingen som medlare eller sammankallande, 
eller med influenser från båda rollerna.  
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Medlaren är en person som möjliggör gränsöverskridande arbete och arbetar för att 
underlätta översättning, samverkan och förståelse mellan olika praktikgemenskaper 
(Kubiak et al. 2015, s. 81). Det finns en benägenhet hos människor att i praktik-
landskapet endast fokusera på den praktikgemenskap som man befinner sig centralt 
inom och på så sätt missa att ta in andra perspektiv. Medlarens funktion är att bredda 
praktikgemenskapens perspektiv (ibid.). Som visat i avsnitt 5.2 anser vi att 
skolbibliotekarierna är del av en praktikgemenskap kopplad specifikt till deras 
profession. Medlaren arbetar över praktikgemenskapens gränslinjer för att underlätta 
skapandet av beröringspunkter mellan olika praktiker (Kubiak et al. 2015, s. 81). 
Flera av skolbibliotekarierna beskriver hur de knyter samman forskning från det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet med aktuell pedagogisk forskning 
och det tolkar vi som ett sätt för skolbibliotekarierna att verka som medlare genom att 
röra sig över gränslinjerna mellan skolbibliotekariens och lärarens praktikgemenskap. 
Daniela beskriver det på följande sätt:  
 

Sen kopplade vi [Daniela och hennes kollega] på pedagogisk forskning som [lärarna] känner till, 
att man kopplar till exempel John Hattie eller till James Nottingham [...] Så vi försöker koppla till 
sånt som vi tror att [lärarna] känner till, att vi visar på att det här går faktiskt in i den pedagogiska 
forskningen, i skolforskningen. Och tänker man då att det finns olika fält som egentligen inte har 
med varandra [att göra], men de landar ändå i samma sak, det talar ju för [...] något som skulle 
kunna funka.  

Daniela 
 
Det är tydligt att Daniela också medvetet använder namn på forskare från pedagogik 
för att lyckas sammanföra skolbibliotekariens och lärarens disciplinära fält. Att 
använda referenser från pedagogisk forskning är en återkommande strategi bland 
skolbibliotekarierna för att möjliggöra samarbete över gränserna. Kubiak och hans 
kollegor (2015, s. 84–85) menar att medlare aktivt arbetar för att skapa ett 
förtroendefullt klimat i mötet mellan gränslinjerna, eftersom det är först då som 
utbytet mellan praktikgemenskaperna blir meningsfullt.  
 
En annan strategi för att medla mellan praktikgemenskaperna är att ta hjälp av 
gränsöverskridande objekt. Ett gränsöverskridande objekt underlättar kommunikation 
och samarbete genom att tillföra en gemensam struktur till det gränsöverskridande 
arbetet (Kubiak et al. 2015, s. 82). Vi tolkar vägledd undersökning som ett gräns-
överskridande objekt och identifierar att flera av skolbibliotekarierna också använder 
vägledd undersökning som ett verktyg när de medlar. Ett exempel är när Fredrika 
berättar om hur arbetet med vägledd undersökning på allvar satte igång först när 
Gy11 (den nya läroplanen för gymnasieskolan) började gälla: 
  

När Gy11 gick igenom, [...] det var då arbetet med [vägledd undersökning] verkligen drog igång 
här för då såg Gilda att det fanns så många beröringspunkter mellan de här två, alltså dokumentet 
och metoden: det vetenskapliga förhållningssättet, kreativitet, eget ansvar, initiativtagande och 
så…avancemanget mot svårare texter, allting det. I det läget så var vår skolledning väldigt “aha, 
hur ska vi göra det här?” – ja, ganska öppen och var också intresserade av en metod som kunde 
peka på det här kan man praktiskt göra för att få eleverna att utveckla sitt vetenskapliga 
förhållningssätt [...] och ja, så hände här.  

Fredrika 
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Vi tolkar Fredrikas citat såsom att Gilda medlar genom att knyta vägledd 
undersökning till den nya läroplanen och på så sätt möjliggör ett införande av 
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning i skolans kärnverksamhet. 
Därutöver innebär införandet av ett gränsöverskridande objekt i medlingen ett sätt att 
enklare kommunicera över gränslinjerna. Att medla är en komplex uppgift som enligt 
Wenger (1998, s. 109) kräver förmågan att kunna översätta, kommunicera och 
anpassa ett perspektiv till ett annat. Daniela visar även hon att hon ser att vägledd 
undersökning kan kopplas till pedagogisk forskning, samt att hon anpassar vägledd 
undersökning med lärarna i åtanke:   
 

Så egentligen som metod så behöver kanske inte [vägledd undersökning] vara en så väldigt 
nytänkande metod, egentligen, utan den tangerar väldigt mycket i den pedagogiska forskningen. 
[...] vi har ju gjort en enklare variant, inte slaviskt så men...ja, jag tror nog att det kan vara en bra 
ingång att få det att gå, falla väl, bland lärarna.  

Daniela 
 

Att vägledd undersökning kan förenkla kommunikation och därmed underlätta 
medlarens arbete är tydligt när flera av skolbibliotekarierna pratar om att skapa ett 
gemensamt språk. Alice nämner att risken när man “pratar biblioteksspråk” är att 
lärarna inte tycker att de har tid att samarbeta med biblioteket, vilket kan bero på att 
de inte ser skolbibliotekariens arbete som kopplat till elevens måluppfyllelse. I 
rapporten Skolbibliotek som pedagogisk resurs från Kungliga biblioteket (Ranemo 
2016) lyfts lärarnas och skolledarnas bristande kunskap och ointresse för 
skolbiblioteket fram som två grundproblem för att skolbiblioteket ska kunna utgöra 
den pedagogiska resurs som den är tänkt att vara. Genom att använda vägledd 
undersökning som översättare mellan “biblioteksspråk” och “lärarspråk” upplever 
Alice att det enklare går att få till samarbete med lärarna. Charlie beskriver liknande 
att “det [...] kanske också i viss mån [har] underlättat dialogen med lärare när vi har 
kunnat samplanera enligt [vägledd undersökning] eftersom det blir ett pedagogiskt 
språk som de kan ta till sig”.  
 
Det är i hög grad en balansgång för skolbibliotekarien att befinna sig inom både sin 
egen och en angränsande praktikgemenskap. För att framgångsrikt medla över 
gränslinjerna krävs det att medlaren har tillräcklig legitimitet för att bli lyssnad på och 
samtidigt den distans från centrum som behövs för att förnya (Wenger 1998, s. 110: 
Wenger 2010, s. 128). Vi tolkar både Fredrika och Charlie som att de anser sig ha 
möjlighet att bidra med nya perspektiv i undervisningssammanhang: 
  

Det är också väldigt tydligt att våra lärarkollegor har ganska snäva bilder, [...] Sen har de också 
ganska tydliga bilder av vad resultatet kommer att bli, och så kommer vi och bara “ja men då kan 
man tänka så här och så här och så här” [...] Så öppnar vi deras världar, lite så, på ett sätt som de 
antingen inte, av ren vana, inte gör, eller kanske också lite av rädsla för hur stort kommer det här 
projektet bli då.  

Fredrika 
 

Det kan ofta vara så att de [lärarna] kommer in med någon slags förutbestämd idé om vad de ska 
jobba med och sen tillsammans så kan vi rucka på det.  

Charlie 
 



 

 44 

Medan rollen som medlare handlar om samarbete mellan praktikgemenskaper genom 
att mer aktivt införliva element från en praktikgemenskap in i en annan, så handlar 
rollen som sammankallande om att skapa långvarig utveckling för de 
praktikgemenskaper som befinner sig i samma landskap (Wenger-Trayner & Wenger-
Trayner 2015c, s. 99–100). Den sammankallande rollen innebär i stort att ha ett större 
helhetsperspektiv på det praktiklandskap man befinner sig inom och att kunna agera 
för att se samt utveckla möjligheter på lång sikt (ibid.). Att inte bara vara en del i 
skolans utvecklingsarbete, utan att även aktivt driva på detta arbete, är något som 
flera av skolbibliotekarierna framhåller som centralt i deras roll på skolan. Ester lyfter 
i citatet nedan att det är uttalat att hon som skolbibliotekarie ska driva på utveckling: 
 

Dels att man ska vara ett bollplank, man ska försöka driva processer som kanske inte drivs av sig 
själv, kopplat till lärande och informationssökning. Man ska inte vara passiv utan man ska vara 
väldigt aktiv. [...] det har varit väldigt tydligt uttalat att man ska driva på utveckling och där känns 
det som om man jobbar i en sån process så är det att vissa i personalen har förstått att man har den 
här funktionen, för det är en sak att säga att man har det, men en del använder det verkligen på 
alla nivåer.  

Ester 
 
Fredrika beskriver liknande hur hon och hennes kollega på uppdrag från ledningen 
har fått formulerat att de “aktivt [ska] söka upp arenor för skolutveckling”, medan 
Bea menar att det är mer av en fortlöpande diskussion på deras skola: “Det är väl där 
vi står lite grann nu. Att vi måste jobba mer mot skolledning och stötta dem i tankarna 
kring utveckling och progression.” En viktig förutsättning för att den 
sammankallande ska ha möjlighet att vara drivande i utvecklingsarbetet inom 
praktiklandskapet är att inneha tillräcklig legitimitet i sammanhanget (Wenger-
Trayner & Wenger-Trayner 2015c, s. 114). Att arbeta för att uppnå legitimitet 
identifierar vi som ett framträdande drag hos många av skolbibliotekarierna. Hur 
arbetet med att uppnå legitimitet går till skiljer sig dock åt, antingen genom att 
legitimitet erhålls uppifrån skolledningen eller underifrån via lärare och övrig 
pedagogisk personal. Gilda ger exempel på hur hon arbetar:  
 

Jag brukar kalla det gerillaarbete, alltså underground, mycket sånt. [...] gärna bygger förtroende 
smått så jag upplever att jag får legitimitet så att jag kan skapa samtal och sammanhang. Sen om 
jag känner att nu är vi på fast mark då försöker jag ta ett steg framåt.  

Gilda 
 
Gilda uttrycker ovan hur hon bygger förtroende underifrån för att uppnå legitimitet, 
vilket skiljer sig från exempelvis Alice som betonar att “det krävs att man har rektorn 
med sig” och Daniela som understryker att hon vill känna att “chefen prioriterar och 
tycker det man gör är viktigt”. Oavsett på vilket sätt som skolbibliotekarierna arbetar 
för att uppnå legitimitet så är legitimitet en viktig förutsättning för den 
sammankallandes arbete vid gränslinjerna (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 
2015c, s. 114).  
 
Att ha ett helhetsperspektiv på skolans verksamhet kan för skolbibliotekarierna dels 
betyda det mer abstrakta utvecklingsarbete vi ovan nämnt, dels mer konkret vara 
kunskap om vad som sker i de olika klasserna på ett övergripande sätt som inte 
lärarna har möjlighet till. Fredrika berättar följande: 
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Vissa lärare tycker “ja, men de här bitarna tar jag själv” eller “eleverna har i andra sammanhang 
fått det här”. Det kan också vara så att någon lärare kommer och “jag har den här idén och tänkte 
göra det här med den här klassen”, då vet jag att “ja, fast jag träffade den här klassen för två 
veckor sedan. Vi gick igenom precis det här. Om du tar upp det här med dina elever så blir de 
påminda om det, så kan vi istället jobba vidare på något annat sätt”. Den kommunikationen finns 
inte över ämnena med lärarna.  

Fredrika 
 
Kommunikation över ämnesgränser kan underlättas av skolbibliotekarien, som i 
högre grad har överblick över alla klasser och på så sätt kan se till att elevernas 
kunskapsprogression sker i enlighet med var just den klassen befinner sig. Charlie 
beskriver liknande att:  

 
Vi [har] också [...] en sån roll att vi har kontakt med många olika program på skolan där 
programmen inte pratar med varandra. Så har vi kunskap om vad som händer med andra lärare, så 
när dom sitter byggprogrammet hos oss och pratar “vi vet inte riktigt hur vi ska lägga upp 
dokumentationen för eleverna för att dom ska förstå?”, så har vi kunskap om att man på ett annat 
program har jobbat med speciella arbetsmetoder som byggprogrammet kan inspireras av i sitt 
jobb.  

Charlie 
 

Vi tolkar att Charlie i citatet ovan tar ytterligare ett steg längre in i rollen som 
sammankallande genom att inte bara redogöra för en enskild klass kunskapsläge, utan 
också att dela kunskap om specifika arbetsmetoder över programgränser. Den 
sammankallande arbetar för att främja kunskapsförståelse i hela praktiklandskapet 
genom att koppla samman nya kontakter för ett ökat lärande inom och mellan 
praktikgemenskaper (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015c, s. 111). Bea 
beskriver sitt och Charlies arbete som att “binda samman kunskapstrådar”. 
Kunskapsförståelse är en nyckelförmåga för den sammankallande, eftersom 
förståelsen för vilka kompetenser som finns inom praktiklandskapet gör det möjligt 
att utnyttja dessa kompetenser på flera sätt. Fredrika beskriver: 

 
Det krävs att man har en förståelse för hur personer lär och att man har en medvetenhet om det. 
Hur man kan presentera samma sak på olika sätt känns som en nyckel [...]. Det handlar också om 
att kunna ta andra perspektiv än det egna.  

Fredrika 
 
Den sammankallandes arbete beskrivs ofta av personer inom praktiklandskapet som 
ett delande av kunskap, men det handlar mer om att skapa kunskapsförståelse för 
närliggande praktikgemenskaper (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015c, s. 111). 
Genom att ge perspektiv på kunskap, utveckla möjligheter och skapa nya relationer 
försöker den sammankallande frambringa nya former av kunskapsförståelse samt 
låter denna i sin tur leda vägen vidare (ibid.). Gilda som i stor utsträckning arbetar 
utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt beskriver en metod för att arbeta 
utvecklande: 
 

  



 

 46 

Om vi tre skulle göra en sån sak, då kan vi prata utifrån den texten vi har läst. Vi kan prata om 
vårt metodprövande. Då handlar det inte om din rektor tycker att du är [en] jättebra och cool och 
pigg person och min rektor tycker att jag inte är tillräckligt drivande för att jag börjar bli för 
gammal eller något sånt där, utan då känner vi oss stadiga i att det är den här texten, det är det här 
provandet, “ja det funkade inte hos dig vad kan det ha att göra med?”, “jamen det stod ju här 
kanske att…”, och då blir det ett gemensamt kapital.  

Gilda 
 
För att utveckla kunskapsförståelse krävs det ett gränsöverskridande arbete. Det är 
genom kontakt med andra praktikgemenskaper som lärandemiljön i hela landskapet 
kan stärkas (Kubiak et al. 2015, s. 88). Vi kopplar även det praktikteoretiska 
begreppet kunskapsförståelse till Nolin (2008, s. 44) som inom professionsteori 
beskriver att “[t]his puts even higher demands on professions that not only can be 
experts on a specific area, but also maintain a working knowledge on neighbouring 
areas and are able to interact with other kinds of experts”. För att förstå vilka 
utmaningar som professioner i allmänhet och skolbibliotekarien i synnerhet står inför 
– och hur dessa utmaningar kan mötas, så är kunskapsförståelse ett nyckelbegrepp. 
Kunskapsförståelse kan användas som ett verktyg för att belysa hur skolbibliotekarien 
inom praktiklandskapet kan arbeta med att driva utveckling och därmed stärka sin 
professionella roll.   
 
Ett ytterligare utmärkande drag hos den sammankallande är skapandet av en 
gemensam målbild som alla medverkande kan känna igen sig i och dela, snarare än 
att försöka pådyvla sina egna åsikter på andra inom praktiklandskapet (Wenger-
Trayner & Wenger-Trayner 2015c, s. 106). Vi kan här dra paralleller till hur några av 
skolbibliotekarierna uttrycker att de föredrar att avvakta lärares initiativ till diskussion 
eller samarbete snarare än att driva på för mycket själv. Det finns ett återkommande 
motsatsförhållande mellan att som medlare aktivt föra in nya synsätt i andra 
praktikgemenskaper och som sammankallande driva utveckling genom att i högre 
grad fånga upp initiativ och driva långsiktiga mål inom hela praktiklandskapet. Enligt 
Wenger-Trayner och Wenger-Trayner (2015c, s. 103) är en viktig del av den 
sammankallandes arbete att låta allas röster bli hörda. För att alla ska känna sig 
inkluderade i samarbete över praktikgränserna krävs stor lyhördhet och 
fingertoppskänsla. Trots att vissa av skolbibliotekarierna antyder att de ibland ser 
kunskapsluckor inom undervisning i informationskompetens så är de noga med att 
inte tvinga sig på lärarens domän. Ester menar att “läraren vill ju inte att 
skolbibliotekarien ska tala om vad den inte kan” och Daniela berättar om hur de i 
början av arbetet med vägledd undersökning var noga med att bjuda in till samarbete 
på lärarnas initiativ: 
 

Då skickade vi ut en inbjudan, “är det så att ni skulle vilja att vi berättade om det här [vägledd 
undersökning] så klura lite på det och se om ni kan hitta ingångar där vi skulle kunna jobba 
med detta någon gång”.  

Daniela 
 
Fredrika understryker på ett annat sätt vikten av att utgå ifrån lärarnas förutsättningar: 
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Förutom när det är introduktion i årskurs ett så är det aldrig vi som gör någonting för vi kan inte 
veta var lärarna ligger i planeringen och så där, utan det är utifrån deras undervisning och deras 
planering.  

Fredrika 
  
Gilda menar att det får ta tid och att det “för mig handlar [...] mycket om att man inte 
får lägga sig [i]. [---] Man måste vänta in och man måste lyssna och lära sig mer”, 
vilket är ytterligare en utmaning för den sammankallande. Att arbeta för en 
omorganisation av praktiklandskapet med ökat lärande i fokus är ingenting som sker i 
en handvändning, och tålamod och uthållighet är några av de viktigaste egenskaperna 
för den sammankallande (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015c, s. 104–105).  

5.6 Den personbundna yrkesrollen 
I kapitel 2 redogör vi för hur definitionen av skolbibliotek och bemanningsfrågan är 
upp till skolans rektorer och huvudmän och att skolbibliotekets funktion därför skiljer 
sig åt mellan olika skolor. I intervjuerna framkommer det att samtliga uppfattar 
skolbibliotekariens yrkesroll som mer eller mindre personbunden, det vill säga att det 
till stor del är upp till den enskilde skolbibliotekarien att skapa sin egen yrkesroll. Bea 
förklarar exempelvis att hon har berättat för sina chefer att “skolbiblioteket är ju jag”, 
när hon skulle beskriva bibliotekets verksamhet. Även om det finns ett uppdrag och 
ramar för tjänsten så är innehållet innanför dessa ramar något som skolbibliotekarien 
kan påverka utifrån sina egna övertygelser och intressen.  
 

[…] då tänker jag på en funktion som har ett organisatoriskt ansvar för att driva utveckling och 
det är också det uppdraget vi har fått från vår ledning, att vi ska finnas och aktivt söka upp arenor 
för skolutveckling. Det är typ det enda uppdraget som vi har. Och sen vad vi vill göra med det 
uppdraget det är upp till oss, så att skolbibliotekarierollen är extremt fri.  

Fredrika 
 
För Beas del finns inte ens ett uppdrag eller en arbetsbeskrivning, dock ett uttalat 
förtroende från chefen.  Det är helt och hållet upp till henne själv hur hon väljer att 
utforma sin tjänst: 
  

Ingenting i min tjänst är formulerad, det finns ingen arbetsbeskrivning. Det enda jag har sagt till 
min chef är: Allt jag gör på arbetet är för elevens bästa, [...] skolans bästa, efter min yttersta 
förmåga.  

Bea 
  
Gemensamt för alla bibliotekarier i studien är dock målet om att stödja och vara till 
hjälp för eleverna. Detta överensstämmer med det som Abbott (1998) talar om i 
koppling till bibliotekarieyrket, att det handlar om att vara en löst sammansatt grupp 
som utför olika sorters arbete men som har samma inriktning. Det finns därtill en 
ömsesidig tanke om och funderingar kring frågan om likvärdighet, att alla elever ska 
få samma chans att ta del av skolbiblioteket och att skolbibliotekarien inte enbart är 
involverad i undervisning i några enstaka klasser utan att skolbibliotekariens 
pedagogiska arbete är jämnt fördelat över skolan. Brist på likvärdighet är något som 
har varit ett problem under en längre tid och till exempel Thomas (2013, s. 9) skriver 
att ett likvärdigt skolbibliotek är en förutsättning för en likvärdig skola. Daniela säger 
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att hon, när hon till hösten återigen får en bibliotekariekollega, hoppas kunna införa 
att alla nya gymnasieelever på skolan ska få samma introduktion kring 
informationssökning och källkritik när de börjar. Charlie uttrycker det såsom att 
hennes mål inte är “att samarbeta med alla lärare, utan att nå alla elever” och Alice 
säger att hon vänder sig mot att lägga allt för stor tid på projekt som enbart når ett 
fåtal elever: 
 

Jag vill nå alla, elever, jag vill inte göra sådana där småprojekt, det kan man väl också göra, men 
jag lägger inte ner sådär jättestor engagemangsresurs på det, av min tid, för jag vill att alla elever 
ska få likvärdig information.  

Alice 
 
I fråga om den otydliga rollen och friheten som denna innebär tycks 
skolbibliotekarierna i vår undersökning till största del vara kritiskt inställda. Charlie 
uttrycker dock att den fria yrkesrollen skapar möjligheten att forma den verksamhet 
som de själva önskar och att man kan låta ens egna intressen styra i stor utsträckning. 
 

Fördelarna med det är ju att det står var och en ganska fritt att själv definiera sin yrkesroll och 
[att] det går [att] individanpassa efter kompetens och intresse. När det inte finns några formella 
ramar kan man komma precis hur långt som helst med rätt förutsättningar.  

Charlie	
 
Att vara beroende av rätt förutsättningar för att kunna nå sin fulla potential är något 
som även Gärdén (2017, s. 91–92) talar om. Villkoren avgör skolbibliotekets funktion 
och skolbibliotekariens positiva inverkan på elevers lärande. Charlies positiva 
inställning till den fria yrkesrollen tolkar vi beror på att hon upplever att 
förutsättningarna på skolan är goda. När det kommer till den personbundna 
yrkesrollen ur ett större professionsperspektiv så uttrycker hon en viss skepsis:  
 

Nackdelen är väl att skolbibliotekarie som yrke inte värderas så högt som det borde. Det finns låg 
kunskap bland rektorer och lärare kring vad de kan förvänta sig eller begära av en 
skolbibliotekarie och det är då också svårt att se vilka fördelar man kan få med en utbildad 
bibliotekarie i skolan till skillnad mot en biblioteksassistent eller skolbiblioteksansvarig pedagog.  

Charlie 
 
Av skolbibliotekarierna i studien arbetar alla i nuläget tillsammans med en annan 
bibliotekarie på skolan, förutom Daniela och Ester. Daniela är dock enbart temporärt 
utan bibliotekariekollega. Bea är den enda av skolbibliotekarierna som har gått från 
att vara ensam till att få en bibliotekariekollega i Charlie och vittnar om en förändring 
i bibliotekets långsiktiga arbete och synlighet i skolans styrdokument sedan de blivit 
två. I vår analys av skolbibliotekariernas tankar kring yrkesrollen går det därför inte 
att bortse ifrån det faktum att skolbibliotekarierna utgör en numerär minoritet i 
skolans praktiklandskap och är den enda representanten för sin profession på skolan.  
 
Ester anser att det är problematiskt att “den största kunskapsmassan [finns hos] den 
enskilda personen” eftersom det då blir svårt att bygga in denna roll i skolans 
verksamhet. Hon efterfrågar att skolbibliotekets funktion ska bli mer synlig i skolan, 
exempelvis genom att inkludera frågeställningar i kvalitetsredovisningen rörande 
skolbiblioteket. Vi tolkar detta som att det finns en önskan om att lätta 
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skolbibliotekariens enskilda ansvar för skolbibliotekets utformande och att istället 
lägga detta ansvar på skolans rektorer och huvudmän. Även Gilda uttrycker en 
skepsis mot att så mycket ansvar ligger på den enskilda bibliotekarien:  
 

[...] ju bättre ett yrke kan bli på att tala om yrket desto mer kvalitetssäkrar man och desto tryggare 
blir yrkesutövarna, för då finns det ju gemensamma saker som man har kommit överens om [som] 
är viktigt. [...] Vi måste öva oss i att prata om vår verksamhet för då lyfter man det också från alla 
stackars skolbibliotekariers tunna axlar. Det man gör nu är att man bara skickar in, eller skickar 
ut, nyutexade skolbibliotekarier [...] och så ska [de] bära upp informationskompetens och MIK 
och jag vet inte allt vad det är. En människa! Det är inte okej. Det är heller inte okej att lyfta fram, 
tycker jag, utifrån skolbibliotekshåll, stjärnorna på något sätt. Jag gillar inte det, jag tycker inte 
det är proffsigt det heller. Vi borde jobba på något annat sätt…  

Gilda 
 
Bland skolbibliotekarierna i studien är Gilda den som uttrycker flest tankar om 
yrkesrollen och professionen. Hon är mycket kritisk till de förutsättningar som 
skolbibliotekarier idag måste förhålla sig till. Hon tar även upp problematiken kring 
otryggheten i professionen då det inte finns ett gemensamt fokus. Detta kan kopplas 
till vad Abbott (1988, s. 53) säger om att höja en professions status genom att förvalta 
och producera unik, vetenskapligt grundad kunskap. Att vara uppdaterad kring 
forskning inom både biblioteksvärlden och skolvärlden uttrycker flera av 
skolbibliotekarierna som en viktig del av arbetet. Alice säger att det ingår i hennes 
jobb att sätta sig in i relevant forskning. Det är det som skiljer henne åt från lärarna, 
som inte hinner med att hålla sig uppdaterade kring forskning på samma sätt. Pilerot 
(2011) diskuterar att forskningsanvändning inom praktiken kan betyda olika saker: 
det kan dels vara att ta del av och använda sig av forskningsresultat i praktiken, dels 
att använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt, det vill säga att närma sig sin 
verksamhet utifrån ett forskningsorienterat perspektiv. Bea ger exempel på hur hon 
motiverar skolbibliotekets pedagogiska verksamhet genom att använda sig av 
forskning som argument:  
 

Att kunna säga orden "det finns 60 år av forskning som visar på att ett bibliotek som aktivt jobbar 
med pedagogik ökar elevernas måluppfyllelse" gör att det blir svårt att backa tillbaka till "ni kan 
väl hålla öppet så mycket som möjligt".  

Bea 
 
Medan Gilda beskriver att det för henne mer handlar om att använda sig av ett 
“vetenskapligt förhållningssätt”: 
 

Det handlar om att en profession är intresserad av att ta del av relevant forskning för den 
praktiken som man ska utöva. Och det är jättekonstigt att det här är kontroversiellt. Jag förstår det 
inte.  

Gilda 

 
Att Gilda nämner att det är “kontroversiellt” tolkar vi som att det varken finns 
samstämmighet inom skolan eller bland skolbibliotekarier kring skolbibliotekariens 
profession samt huruvida att hålla sig uppdaterad kring forskning bör vara en 
fortlöpande uppgift inom skolbibliotekariens yrkesutövande eller ej. När yrkesutövare 
arbetar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, reflekterar och ifrågasätter hur 
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verksamheten bedrivs, utvecklas kunskaper som är till gagn för hela verksamheten 
(Pilerot 2011). Ett vetenskapligt förhållningssätt kan utvidga och förtydliga 
skolbibliotekariens yrkesroll genom att skolbibliotekarien i praktiklandskapet kan 
bidra med kunskap från ytterligare en disciplin. Daniela beskriver:  
 

Då handlade det om [vägledd undersökning], där vi berättade om att “det här är en arbetsmetod 
som bygger på den här och den här forskningen, hur det går till, så här har vi jobbat” och så där. 
Det blir också en utvidgning av rollen, att man inte bara är en kollega utan också någon som kan 
vidareutbilda, för vi sitter ju på ett område som man som lärare inte sitter på, kunskapsmässigt. På 
så vis vidgar det ju yrkesrollen också.  

Daniela 
 
Kunskap från den biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen blir på så sätt 
ett sätt att komplettera skolans verksamhet med ytterligare kompetens. Ett sätt att 
synliggöra skolbibliotekariens kompetens är att inkludera skolbibliotekarien i 
pedagogisk fortbildning. Detta resonerar Daniela kring i samband med när hon 
diskuterar förutsättningar för att bygga samarbete och bli inkluderad i verksamheten:  
 

Det är säkert ett resultat av [...] att man har jobbat för att faktiskt visa att “det här kan vi bidra 
med” att man inte är blyg på de punkterna, att man faktiskt kan stå för att “jo men vi har annan 
kompetens, vi kan komplettera här, vi kan hjälpa”. [...] Men så handlar det nog också om att man 
har fått till några ingångar, man har några lärare där man har bra samarbeten och så sprids det lite 
grann, men visst, det handlar ju också om att man ska ha en rektor som är öppen för att det finns 
andra funktioner på skolan som fyller viktiga funktioner, som man behöver ge utrymme och tid 
till. Men jag tycker det är rätt så konstigt de som inte gör det, för det är egentligen ingenting som 
är att förlora på som skola och organisation att inkludera till exempel skolbibliotekarie[n].  

Daniela 
 

Vi tolkar detta sista citat från Daniela som att förutsättningarna för samarbete ökar 
när det blir tydligare i praktiklandskapet vad skolbibliotekarien kan bidra med. 
Malmberg och Graner (2014, s. 43) nämner att ett första samarbetsprojekt kan vara en 
inkörsport till vidare samarbete, som ett sorts första kontaktskapande. Flera av 
skolbibliotekarierna pratar liknande om att samarbete skapar mer samarbete vilket vi 
tolkar som att ett första samarbetsprojekt kan förtydliga skolbibliotekariens 
kompetenser i praktiklandskapet och att det därefter är enklare att initiera vidare 
samarbete. För att kunna utnyttja skolbibliotekariens kompetens behöver den 
synliggöras, och det kan ske i mötet mellan olika professioner (Gärdén 2017, s. 45).  
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6 Sammanfattande reflektion och slutsatser 

I detta kapitel sammanfattar och reflekterar vi kring studiens resultat och analys med 
utgångspunkt i uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Syftet är att utifrån 
skolbibliotekariers beskrivningar av sin roll på skolan identifiera om och i så fall hur 
gränsöverskridning sker mellan skolbibliotekariers och lärares praktikgemenskaper, 
för att på så sätt diskutera skolbibliotekariens profession. I vidare mening är avsikten 
att belysa hur skolbibliotekarien kan ha betydelse för skolans pedagogiska 
verksamhet i allmänhet och samarbete inom den pedagogiska verksamheten i 
synnerhet. Kapitlet är uppdelat i fyra delar där vi i det första avsnittet sammanfattar 
och reflekterar kring resultat och analys utifrån rubrikerna “Skolbibliotekariens 
yrkesroll”, “Vägledd undersökning och samverkan i praktiklandskapet” samt 
“Skolbibliotekarien i skolans praktiklandskap”. Därefter presenteras slutsatser, 
metodreflektion och slutligen förslag till vidare forskning. 
 
Skolbibliotekariens yrkesroll 
 
Samtliga skolbibliotekarier reflekterar i intervjuerna över sin pedagogiska roll som 
skolbibliotekarie och anser att pedagogiskt ansvar är en del av skolbibliotekariens 
yrkesroll. De ser det som en självklarhet att skolbiblioteket befinner sig i ett 
pedagogiskt sammanhang, i skolans kärnverksamhet, och att de därför både behöver 
ha kunskap om pedagogik och själva arbeta utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Flera 
av intervjupersonerna uttrycker att de tidigare har erfarenhet av att arbeta 
pedagogiskt, två stycken har en tidigare utbildning som lärare, en annan började på 
lärarprogrammet innan hon bytte till en biblioteks- och informationsvetenskaplig 
utbildning och ytterligare en av intervjupersonerna har läst en fristående kurs inom 
pedagogik. Samtliga intervjuade skolbibliotekarier uttalar ett generellt intresse för 
pedagogik. Vi tolkar det som att ett pedagogiskt förhållningssätt är högst närvarande i 
skolbibliotekariens yrkesroll och vardagliga arbetsuppgifter, både i direkt anslutning 
till tydliga pedagogiska projekt, såsom arbete inom ramen för vägledd undersökning, 
och indirekt i det mer vardagliga arbetet genom mötet med eleven på plats i 
biblioteket, samt perifert i diskussioner med lärare, rektor och skolledning. 
 
I intervjuerna med skolbibliotekarierna framträder en bild av skolbibliotekariens 
yrkesroll som svårdefinierad. Vi tolkar det som att samtliga skolbibliotekarier 
uttrycker att skolbibliotekarieyrket idag är högst personbundet och att det är 
skolbibliotekarien själv som formar innehållet i yrkesrollen. Några av våra 
intervjupersoner tycker att det är positivt att yrkesrollen är “fri” för att det möjliggör 
att själv kunna forma sin yrkesroll och lägga upp sitt arbete, medan andra anser att det 
är negativt eftersom det skapar otydlighet kring vilka kompetenser skolbibliotekarien 
har vilket i sin tur får konsekvenser för skolbibliotekariens legitimitet på 
arbetsplatsen. Att skolbibliotekarien i sin profession är i minoritet på arbetsplatsen får 
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betydelse för dennes möjligheter till inflytande och när yrkesrollen dessutom är 
otydlig leder det till att bibliotekarien oftare tolkas utifrån sin person istället för 
utifrån sin professionella roll. Speciellt en av de intervjuade skolbibliotekarierna har 
reflekterat djupare kring sin yrkesroll och beskriver det som att professionen har svårt 
att utvecklas när nyanställda skolbibliotekarier hela tiden måste börja om från noll. 
Utvecklingen sker till stor del på individbasis, istället för att ske inom professionen. 
Detta väcker frågor om vilka konsekvenser en personbunden yrkesroll kan komma att 
medföra för elevernas tillgång till en skolbibliotekarie och följaktligen också för 
elevernas möjlighet till likvärdig utbildning.  
 
Vi identifierar i studien att ett sätt som skolbibliotekarierna förhåller sig till sin 
yrkesroll är genom att se sig själv som en handledare. Samtliga skolbibliotekarier 
beskriver hur de arbetar mot dubbla målgrupper, först och främst för eleverna och 
deras måluppfyllelse men även för lärarna. I rollen som handledare ingår det att vara 
en stödfunktion på olika sätt, det kan vara genom att tillhandahålla en trygg, neutral 
plats för elever att “bara vara” eller kunna be om hjälp på. För lärarnas del kan 
skolbibliotekarierna stötta genom omvärldsbevakning, att förse dem med lämplig 
media och aktuell forskning samt att komma med nya perspektiv och förmedla 
kunskap inom biblioteks- och informationsvetenskap. En risk med att identifiera 
skolbibliotekariens roll som stödfunktion är att skolbibliotekets verksamhet ses som 
fristående, och snarare upplevs som en egen verksamhet, istället för en del av skolans 
kärnverksamhet. Detta uppmärksammas av Gärdén (2017, s. 45–46) som menar att 
konsekvensen av skolbibliotekets otydliga placering inom organisationen kan bli att 
samarbete utformas och uppfattas på olika sätt. Bör skolbiblioteket vara en del av 
skolans kärnverksamhet eller borde det ha funktionen av en stödverksamhet vid sidan 
av? Skolbibliotekarierna i vår studie talar om skolbibliotekets funktion i betydelsen 
av en stödverksamhet, men uttrycker samtidigt tydligt att deras främsta syfte är att 
hjälpa eleverna att nå sin måluppfyllelse, vilket vi uppfattar är en betydande del av 
skolans kärnverksamhet.  
 
Vi redogör i analysen för att vi ser tendenser till att skolbibliotekarierna arbetar som 
medlare eller sammankallande, eller med drag av båda två. I rollen som medlare ser 
vi kommunikation över gränslinjerna som avgörande, och i rollen som 
sammankallande ser vi helhetsperspektivet och främjandet av utveckling inom 
skolans verksamhet som väsentligt. Att skolbibliotekarierna kan överblicka 
verksamheten samt att de tillhör en annan praktikgemenskap än lärarna gör att de kan 
se på verksamheten ur ett vidare perspektiv, vilket öppnar upp för möjligheter till 
utveckling inom praktiklandskapet. Såsom skolbibliotekarierna talar om 
skolbibliotekets verksamhet visar på en flexibilitet och en vilja att bidra med nya 
kompetenser inom praktiklandskapet. Samtliga intervjuade skolbibliotekarier ser 
positivt på samarbete och ser också samarbete som en del av sin yrkesroll. Nolin 
(2008, s. 45) lyfter att det idag i allt högre grad är nödvändigt att samarbeta med 
andra professioner. Han menar att det inom professionsteorin inte längre framhålls 
vara angeläget att konkurrera, utan att fokus bör ligga på förmågan att samarbeta med 
närliggande professioner (ibid.). En av våra iakttagelser är hur några av 
skolbibliotekarierna har en tendens till att reducera professionens betydelse i 
uttalanden kring att även lärare skulle kunna utföra deras arbetsuppgifter, vilket är 
anmärkningsvärt. Vi ser detta i kontrast till deras övriga betoning på betydelsen av en 
utbildad skolbibliotekarie i ett välfungerande skolbibliotek.  



 

 53 

 
Ett alternativ för att undgå att yrkesrollen blir personbunden är att i större 
utsträckning basera skolbibliotekariens profession på vetenskaplig grund. Vi kan i vår 
studie bland annat se att användandet av vägledd undersökning, som vetenskapligt 
grundad metod, har bidragit till en ökad legitimitet för skolbibliotekarierna i skolan. I 
läsandet av Limbergs manuskript av StilBib-projektets resultat identifierar Gärdén 
(2013, s. 83) olika sätt som forskning har använts på i praktiken. Bland annat har 
forskning använts för att utveckla undervisningsmetoder, främja professionell 
utveckling av skolan samt för att inspirera till biblioteksutveckling. Att forskning inte 
används mer i skolan beror på brist på tid, pengar eller att det inte finns gehör hos 
chefen för denna typ av prioritering (ibid.). De flesta av de intervjuade 
skolbibliotekarierna pratar om vikten av att företräda och samtidigt använda 
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som utgångspunkt i sin 
profession. När professionen baseras på en vetenskaplig grund är det disciplinen som 
står i centrum och inte den enskilda skolbibliotekarien, vilket i sin tur förtydligar 
skolbibliotekariens yrkesroll. 
 
Vägledd undersökning och samverkan i praktiklandskapet 
  
Vi visar i uppsatsens resultat- och analyskapitel att vägledd undersökning, utifrån 
skolbibliotekariernas beskrivningar, kan betraktas som ett gränsöverskridande objekt, 
tack vare sin flexibilitet och robusthet. Flexibiliteten manifesteras genom att vägledd 
undersökning kan användas i olika typer av samarbeten, mellan olika lärare och 
skolbibliotekarier samt genom skolbibliotekariernas skiftande syn på metoden. Trots 
att utförandet av metoden varierar tycks vägledd undersökning vara robust i sin 
utformning då samtliga skolbibliotekarier beskriver att de arbetar med just vägledd 
undersökning och att det inte rör sig om någon annan inquiry-metod. Vi menar att 
genom att dels använda vägledd undersökning som metod, dels att se det som ett 
gränsöverskridande objekt, möjliggör för skolbibliotekarier och lärare att ytterligare 
basera sitt arbete på vetenskaplig grund. Med utgångspunkt i vägledd undersökning 
som ett gränsöverskridande objekt kan det också bli tydligare för de båda 
professionerna hur de kan behålla sina unika perspektiv i samarbetet utan att tvinga 
fram en samsyn, såsom gränsöverskridande objekt beskrivs av Star och Griesemer 
(1989, s. 393). Det går då också att se vägledd undersökning som ett sätt för lärare 
och skolbibliotekarier att kommunicera över gränslinjerna mellan praktik-
gemenskaperna.  
 
Vår studie pekar på att samarbete kring vägledd undersökning kan skapa en naturlig 
kontaktyta mellan lärarens och skolbibliotekariens praktikgemenskaper där de två 
professionerna får ett gemensamt pedagogiskt språk. Detta svarar mot det som 
Gärdén (2017, s. 43) drar slutsatser om kring tidigare forskning, att studier har visat 
att lärare och skolbibliotekarier värdesätter samarbete men att det ofta finns en 
otydlighet kring hur detta samarbete kan gå till. I vår undersökning uttrycker 
skolbibliotekarierna att vägledd undersökning förtydligar bilden av vad samarbete är 
och kan bli. Det gemensamma språket som utvecklas i samarbetet kring vägledd 
undersökning innebär för flera av skolbibliotekarier att de på ett tydligare sätt 
inkluderas i skolans pedagogiska verksamhet. Som en följd av detta blir också 
skolbibliotekariens yrkesroll mer tydligt pedagogisk. Några av skolbibliotekarierna 
vittnar om att de genom sitt arbete med vägledd undersökning i större utsträckning tar 
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sig utanför biblioteksrummet in i klassrummen i egenskap av pedagog. Denna fysiska 
rörlighet i skolans lokaler menar vi också speglar en ökad rörlighet i skolans 
praktiklandskap.  
 
Utifrån teorin om att praktik kan uppstå vid gränslinjerna, då kontakt mellan olika 
praktikgemenskaper fortsätter att vara ett forum för samarbete (Wenger 1998, s. 114–
115), går det att argumentera för att vägledd undersökning kan ses som en egen 
praktikgemenskap lärare och skolbibliotekarier emellan. I detta sammanhang, då 
lärare och skolbibliotekarier skapar en egen praktikgemenskap, tar skolbibliotekarien 
ett synligt kliv in i skolans pedagogiska verksamhet. Det bör dock påpekas att 
återkommande samarbete endast sker med ett fåtal lärare på de skolor som är aktuella 
i studien. Om målet emellertid inte är att nå alla lärare, utan att nå alla elever, kanske 
det inte spelar någon roll att samarbetet är fokuserat till fåtalet lärare. Det handlar 
snarare om att rikta ansträngningarna mot att medvetet försöka nå alla elever.  
 
Sammantaget tycks samarbetet kring vägledd undersökning kunna underlätta för 
vidare kollaboration mellan lärare och skolbibliotekarie. Det kan dock påpekas att 
detta gäller samarbete generellt. Två av skolbibliotekarierna nämner att 
“beställningar” från lärare är godtagbara så länge som det kan leda till ett djupare 
samarbete längre fram. Detta responderar till exempel med vad Malmberg och Graner 
(2014, s. 43) beskriver, att samarbete föder samarbete. Vår studie visar att vägledd 
undersökning öppnar upp för en vidare pedagogisk dialog mellan lärare och 
skolbibliotekarier. I denna dialog kan exempelvis frågor om elevers lärande komma 
till ytan. Det kan dessutom bli ringar på vattnet i verksamheten eftersom de lärare 
som skolbibliotekarien för dialog med börjar tala med andra lärare om vad 
skolbibliotekarien kan bidra med. I detta sammanhang går det även att säga att 
skolbibliotekariens kompetenser blir mer tydliga vilket kan få konsekvenser för 
yrkesrollen, då även denna blir mer tydlig.  
 
Vi avstår dock från att hävda att studien visar på att vägledd undersökning är svaret 
på problematiken med professionsotydligheten och den personbundna yrkesrollen. 
Styrkan i vägledd undersökning ligger i att tillägna sig en metod för 
gränsöverskridande arbete samt en plattform för arbete med ett vetenskapligt 
förhållningssätt, genom samtal och samverkan över praktikgränserna. Vägledd 
undersökning kan därtill fungera som ett tillfälle för gemensam kompetensutveckling, 
vilken tidigare forskning har visat stärka skolbibliotekariens pedagogiska roll och öka 
medvetenheten om forskningens användbarhet i skolan (Limberg, Flöög & Johansson 
2009, s. 2). Vi menar att om professionen blir tydligare, genom forskningsanknytning 
i skolbibliotekariens arbetsuppgifter, minskar också behovet av så kallade stjärnor 
som inom yrket bär det tunga professionsoket.  
 
Skolbibliotekarien i skolans praktiklandskap 
 
Studien skapar en bild av en yrkesroll där skolbibliotekarierna arbetar över ett större 
praktiklandskap med kontakt över gränslinjerna mellan olika praktikgemenskaper. Vi 
identifierar skolbibliotekarierna som i hög grad benägna att förflytta sig mellan 
praktikgemenskaper genom gränsöverskridande arbete gentemot lärares praktik-
gemenskaper. Vi får i intervjuerna intrycket av att lärarna inte är benägna att röra sig 
in i skolbibliotekariens praktikgemenskap i samma utsträckning. En vidare diskussion 
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kring om och i så fall hur vägledd undersökning kan påverka och möjligtvis förändra 
detta är intressant, då vi i vår resultatredovisning och analys ser hur vägledd 
undersökning till stor del kan underlätta kommunikation och gränsöverskridande 
arbete mellan skolbibliotekariens och lärarens praktikgemenskap.  
 
Vi tolkar att skolbibliotekariernas gränsöverskridande arbete både sker genom det 
som Wenger (1998) kallar perifer kontakt och överlappning. Oavsett hur kontakten 
över gränslinjerna ser ut, identifierar vi att kontakt mellan praktikgemenskaperna har 
skapat lärandemöjligheter för praktiklandskapet i stort. En anledning till att 
lärandemöjligheter skapas är det som skolbibliotekarierna uttrycker som 
omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning är ett tema som kommer upp under flera av 
intervjuerna, där skolbibliotekarierna diskuterar kring detta i samband med 
resonemang rörande vilka målgrupper skolbibliotekarien riktar sig mot. Lärarna är en 
viktig målgrupp, och det är främst lärarna som står i fokus när våra intervjupersoner 
pratar om omvärldsbevakning. Att omvärldsbevaka med lärarna i åtanke kan ske både 
systematiskt och spontant. Systematiskt handlar det till stor del om att hålla sig 
uppdaterad inom skolforskning och biblioteks- och informationsvetenskaplig 
forskning, och spontant kan det handla om enstaka ämnen som är aktuella i klasser 
eller hos specifika lärare. Flera av skolbibliotekarierna uttrycker att en del av lärarna 
blir förvånade när de märker att skolbibliotekarien har sökt upp information och 
litteratur inom ett avgränsat område med syfte att hjälpa läraren. Vi tolkar således att 
detta arbetsområde inte är synligt i praktiklandskapet, men att ju mer kontakt över 
gränslinjerna som sker desto tydligare blir skolbibliotekariens kompetenser. 
 
Vi uppfattar det som att skolbibliotekarien har potential att se kunskap från ett annat 
perspektiv än lärarna då skolbibliotekarien befinner sig i en annan praktikgemenskap. 
Målet är alltså inte att skapa en praktikgemenskap tillsammans med lärarna, utan att 
istället bibehålla de unika egenskaperna i var och en av praktikgemenskaperna och 
främja kontakten mellan professionerna och rörligheten i praktiklandskapet. Det 
handlar därtill om att arbeta på vetenskaplig grund och att skolbibliotekarien kan 
fungera som representant för den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
disciplinen. På så vis kan skolbibliotekarien komma in utifrån och bidra med nya 
perspektiv som inte är tydliga för de som redan är medlemmar i praktikgemenskapen. 
För att uppnå detta krävs dock att skolbibliotekarien har tillräckligt med legitimitet 
för att bli lyssnad på. Det fordrar också kunskapsförståelse inom praktiklandskapet, 
för att känna till vilken ny kunskap som kan vara av värde, vilket skolbibliotekarierna 
visar prov på.  
 
Bibliotekariernas uttalanden känns igen från tidigare uppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, vilket diskuteras av Gärdén (2017, s. 45). Uppsatserna som 
fokuserar på skolbibliotek och samarbete pekar, som tidigare nämnts, på att 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie är värdefullt då det är i 
skärningspunkten mellan professioner som kompetenser utkristalliseras (ibid.). Med 
en praktikteoretisk utgångspunkt menar vi dock att det inte bara finns 
skärningspunkter mellan professionerna utan också mellan de olika 
praktikgemenskaper som finns inom och mellan professionerna. Genom att titta på 
skolan som ett praktiklandskap framträder dessa skärningspunkter och således även 
fler möjligheter till insikter om kompetens och chanser till utveckling. Att skapa en 
miljö som främjar samarbete över gränslinjerna bör inte vara skolbibliotekariens 
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ansvar, inte heller lärarnas, utan det borde främst vara rektorer och skolledning som 
har det yttersta ansvaret för skolans lärandemiljö och skapandet av en likvärdig 
utbildning för eleverna.  

6.1 Studiens slutsatser 
Tidigare forskning har visat att det inte finns en tydlig yrkesroll för bibliotekarier och 
vår studie av skolbibliotekarier bekräftar detta. I analysen av vårt resultat kommer vi 
dessutom fram till att skolbibliotekariens profession har svårt att utvecklas då 
yrkesrollen är påtagligt personbunden. Utvecklingen sker med andra ord till stor del 
på individbasis, istället för att ske inom professionen. Detta väcker funderingar kring 
vilka konsekvenser den personbundna yrkesrollen medför för elevers tillgång till 
skolbibliotekariens kompetens och följaktligen också för elevers möjlighet till 
likvärdig utbildning. Därför menar vi att diskussionen om skolbibliotekariens 
yrkesroll är en demokratisk angelägenhet. 
 
Att skolbibliotekarien spelar en viktig roll för elevers lärande har återkommande 
tagits upp i biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning men vi har kunnat se 
att skolbibliotekarien i rollerna som medlare och sammankallande också kan ha en 
positiv effekt på lärandemiljön för skolans praktiklandskap i stort. Utsagorna från 
skolbibliotekarierna i vår studie talar för att möten vid gränslinjerna skapar möjlighet 
till självreflektion och att kompetenser då blivit mer tydliga samt att samverkan har 
visat vad professionellt arbete har potential att bli. Detta i sin tur ger upphov till 
ytterligare samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie. Gemensamt arbete kring 
vägledd undersökning kan fungera som en kontaktyta mellan lärares och 
skolbibliotekariers praktikgemenskaper.  
 
Uppsatsens teoretiska ramverk har gett oss chansen att kunna belysa 
skolbibliotekariens profession och roll i skolans verksamhet på ett nytt sätt. Att 
använda teoribildningen kring praktikgemenskaper har möjliggjort att kunna tala om 
skolan, och de professioner som ryms inom denna, som en enhet och på så vis 
undvikit att polarisera skolans verksamheter, vilket har framhållits vara problematiskt 
i tidigare uppsatser som berör skolbibliotek. Vi har därtill identifierat att vägledd 
undersökning kan betraktas som ett gränsöverskridande objekt och vara till hjälp för 
skolbibliotekarien vid gränsöverskridning i praktiklandskapet. Vägledd undersökning 
i egenskap av gränsöverskridande objekt skulle kunna stärka skolbibliotekariens 
yrkesroll, öka dennes legitimitet och göra placeringen av skolbibliotekariernas 
praktikgemenskap mer tydlig i skolans praktiklandskap. Därtill kan vägledd 
undersökning fungera som en metod för att arbeta på vetenskaplig grund. 
Användandet av metoden skulle kunna svara mot behovet av gränsöverskridande 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie med elevers lärande i fokus, som 
framhållits i tidigare forskning.  
 
Att sätta skolbibliotekens eldsjälar i rampljuset kan vara problematiskt om syftet är 
att stärka skolbibliotekariens profession. Risken är att föredömena förvisso kan 
användas som goda exempel men blir punktmarkeringar om målet är en tydligare 
profession och en förändring av synen på denna. Då måste fokus snarare ligga på den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsanknytningen inom yrket och 
hur skolan kan utveckla sitt arbete på vetenskaplig grund. Av denna anledning är det 
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viktigt att det är just personer med biblioteks- och informationsvetenskaplig 
utbildning som bemannar skolbiblioteken, annars går skolan miste om ett värdefullt 
bidrag till praktiklandskapet. Landskapet blir onyanserat och minskar chansen till 
utvecklingsmöjligheter. Det är i gränslinjerna mellan praktikgemenskaper som 
utveckling sker och därför har skolorna mycket att vinna på att utnyttja den 
gränsöverskridande skolbibliotekariens kompetens.  

6.2 Metodreflektioner 
Retrospektivt finns det flera funderingar kring vad vi hade kunnat göra annorlunda i 
arbetet med uppsatsen. Valet av praktik- och professionsteori kom relativt sent in i 
arbetet vilket fick konsekvenser för både formulering av syfte och frågeställningar, 
samt för tillvägagångssätt vid analysen av vårt empiriska material. Initialt fanns 
funderingar på att använda en annan teori för det teoretiska ramverket, vilket 
medförde ett fokusskifte och instudering av ytterligare litteratur. Eftersom valet av 
teoretiskt ramverk inte var fastställt vid genomförandet av intervjuerna och 
efterarbetet av dessa, behövde vi i efterhand se över hur vi hade valt att koda 
intervjuerna. Med en tydligare initial bild av vårt teoretiska ramverk hade vi kunnat 
spara tid genom att redan inledningsvis koda intervjuerna med utgångspunkt i de 
teoretiska begrepp som sedan kom att bli centrala i uppsatsen. 
 
Flera svenska forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap (Gärdén 2017, s. 
90; Hampson Lundh & Limberg 2013, s. 60, 62) påpekar att studier kring 
skolbibliotek ofta saknar elevens perspektiv och att det är ett område som bör lyftas 
inom forskning. Vi funderade initialt på att inkludera observationer av 
klassrumssituationer i vår studie, för att på så sätt i viss mån även kunna belysa 
elevperspektivet. Eftersom de aktuella elevgrupperna utgjordes av minderåriga insåg 
vi att det skulle medföra forskningsetiskt problematiska ställningstaganden att 
inkludera dem i studien. Vi tog beslutet att det hade varit alltför komplicerat att 
inbegripa elevperspektivet och att det rent tidsmässigt ej var genomförbart för vår 
studie.  
 
På grund av det geografiska avståndet hade vi inte möjlighet att träffa alla 
skolbibliotekarier för intervju. Istället för att välja bort de mest geografiskt avlägsna 
intervjupersonerna tog vi beslutet att intervjua dem via videosamtal. Fördelen med 
dessa intervjuer, jämfört med intervjuer via telefon, var att vi hade möjlighet att se 
intervjupersonerna och således inte gå miste om att studera deras kroppsspråk. Det vi 
dock upplevde som försvårande var att det var mer besvärligt med turtagning i 
samtalet. Ljudupptagningen gjorde det svårare med inflikningar eftersom den som 
pratade inte hörde att den andre bröt in. Därtill blev vi vid den ena intervjun tyvärr 
varse om tekniska problem med intervjupersonernas utrustning, vilket vi själva inte 
kunde råda över. Som ett moment av genomförandet bör intervjupersonerna således i 
förväg tillfrågas att testa sin utrustning, för att vara säker på att tekniken fungerar vid 
intervjutillfället.  
 
En risk med att använda sig av snöbollsurval kan vara att intervjupersonerna redan 
känner varandra och har liknande eller gemensamma värderingar och erfarenheter 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 41). I genomgången av intervjuerna upplever 
vi att en del ordval och resonemang är återkommande bland skolbibliotekarierna. Vi 
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kan inte med säkerhet veta om detta enbart beror på en samstämmighet bland 
skolbibliotekarierna eller om vissa skolbibliotekarier har större inflytande över 
diskussionerna i yrkeskåren. I detta sammanhang tillkommer också det avvägande vi 
har gjort angående att låta allas röster få lika mycket plats i uppsatsen. Svårigheten i 
att åstadkomma en balanserad representation handlar om att vissa av 
skolbibliotekarierna talade mer kring vissa ämnen än andra samt att intervjuerna blev 
olika långa.  
 
Vi har även reflekterat över att skolbibliotekarierna i studien till största del arbetar på 
gymnasieskolor. Utifrån responsen på Skolbiblistan och vår egen efterforskning kring 
hemsidor och bloggar som tar upp vägledd undersökning, drar vi slutsatsen att det 
främst är gymnasieskolor som har denna erfarenhet. Vi ställer oss frågande till 
huruvida det beror på att vägledd undersökning passar bättre in i undervisningen på 
gymnasieskolor än på grundskolor eller om det beror på att vårt urval blev ensidigt. 
Resursfrågan för skolbibliotek i Sverige är likväl relevant att lyfta fram. En 
grundförutsättning är att det måste finnas tillräckligt med personal som arbetar 
tillräckligt många timmar för att skolbiblioteket ska kunna nå upp till sin fulla 
potential (Haycock 2011; Lance & Hofschire 2010). De skolbibliotek som har varit 
aktuella i vår studie är resursstarka sådana och detta bör tas i beaktande i hänsyn till 
uppsatsens resultat.   
 
Slutligen vill vi påpeka att vi finner det problematiskt att så lite av litteraturen kring 
vägledd undersökning och teoribildningen kring praktikgemenskaper är översatt till 
svenska. Många begrepp är svåröversatta men trots detta gör vi ett aktivt val att i 
största möjliga mån använda svenska ord i uppsatsen. Dels för att skapa ett mer 
lättbegripligt språk då vi undgår att skifta mellan olika språk i texten, dels att kunna 
bidra till det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet med svenska 
översättningar på vad vi anser vara värdefulla teoretiska begrepp för disciplinen.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har i vår studie valt att lyfta fram skolbibliotekariers perspektiv på den egna 
yrkesrollen och samarbete. Det är viktigt att påpeka att detta med stor sannolikhet 
också har påverkat det resultat som vi har fått i studien, ett resultat som hade kunnat 
se annorlunda ut om vi istället hade intervjuat lärare. Det hade av denna anledning 
varit intressant att i framtida forskning fokusera på lärarens perspektiv. Därtill har vi 
en önskan om att kunna ta del av studier som behandlar vägledd undersökning utifrån 
svenska förhållanden, gärna utifrån elevperspektivet, och ser potential för forskning 
inom detta område. Vi argumenterar i uppsatsen för att skolbibliotekariens yrkesroll 
kan ses som personbunden och efterlyser forskning som vidare undersöker detta i 
relation till aspekten av att vara en profession i minoritet på arbetsplatsen. Det hade i 
detta sammanhang också varit intressant att undersöka om och i så fall hur den 
personbundna yrkesrollen får konsekvenser för likvärdigheten för svenska elevers 
utbildning.  
 
Det finns ett flertal praktikteoretiska begreppsbildningar som förekommer inom 
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Lave och Wengers (1991) 
teoribildning kring praktikgemenskaper är en av dem, vilken vi ser som givande att 



 

 59 

utveckla för vidare studier av skolan som arbetsplats. Användandet av 
praktikgemenskap som begrepp möjliggör identifikation av skärningspunkter och 
utvecklingsmöjligheter inom praktiklandskapet. För att få fördjupad kunskap om hur 
skolbibliotekarien kan arbeta som medlare respektive sammankallande, samt vilka 
effekter detta kan ha på skolans praktiklandskap i stort, hade det varit intressant att 
använda observationer som metod för att undersöka hur skolbibliotekarier arbetar i 
dessa roller. Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att studera skol-
bibliotekariers föreställning om yrkesidentitet i relation till Wengers (1998) syn på 
identitet respektive uppfattningen om yrkesidentitet inom professionsteori ur ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.  
 
Med denna uppsats är vår förhoppning att vi har kunnat bidra till att minska avståndet 
mellan den biblioteks- och informationsvetenskapliga akademin och yrkesverksamma 
bibliotekarier genom att fokusera på möjligheter till forskningsanvändning i 
praktiken. I de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna 
rekommenderar vi ett tydliggörande av vikten av teoretisk kunskap samt fokus på hur 
forskningsanvändning kan användas i praktiken. Vi föreslår också att möjligheten till 
användning av forskning bör tas i beaktande av yrkesverksamma inom professionen, 
exempelvis genom att bibehålla kontakt med akademin via forskningsgrundad 
fortbildning. Detta kan i sin tur även vara ett sätt för akademin att ta del av 
professionsperspektiv och fånga upp aktuella frågeställningar. En ytterligare 
förhoppning är att öka samverkan med lärarutbildningarna, både från yrkesutövares 
och den biblioteks- och informationsvetenskapliga akademins håll. Till samtliga vill 
vi återigen betona vikten av samarbete och framhålla att utveckling sker i mötet 
mellan olika perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Fråga via Skolbiblistan  
 
 
Hej! 
 
Vi är nyfikna på att höra vilka som har använt/använder er av guided inquiry i 
undervisning kring MIK? Vad har ni för erfarenheter?  
 
Vi läser ABM-mastern vid Lunds universitet och arbetar samtidigt som 
skolbibliotekarier på [skola och ort]. Vi ska till våren skriva vår masteruppsats och är 
intresserade av att studera hur skolbibliotekarier arbetar med guided inquiry.  
 
Era svar kommer inte att användas i uppsatsen utan är till för att ge oss en bild av hur 
vanligt det är med denna undervisningsmetod. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
Karin Blom & Linnea Tell 
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Bilaga 2. Intervjuförfrågan via e-post 
 
 
Hej! 
 
[Variant 1. Skickades till de skolbibliotekarier som vi initialt varit i kontakt med.] Vi 
var i kontakt tidigare i vintras angående ert arbete med guided inquiry. Då berättade 
vi att vi läser ABM-mastern i Lund och att vi med anledning av vår masteruppsats 
gärna hörde av oss lite längre fram. [Slut variant 1.] 
 
[Variant 2. Skickades till de skolbibliotekarier som vi med hjälp av ett snöbollsurval 
kom i kontakt med.] Vi är ABM-studenter vid Lunds universitet och ska under 
vårterminen skriva vår masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Vi har 
varit i kontakt med din bibliotekskollega angående ert arbete med guided inquiry. 
[Slut variant 2.] 
 
[Gemensam del som efter variant 1 alternativt 2 skickades till samtliga 
intervjupersoner.] Vi har nu inlett vårt arbete med uppsatsen och vårt uppsatsämne 
handlar om skolbibliotekariens yrkesroll och samarbete med lärare och skolledning. 
Detta vill vi undersöka i relation till arbetet med guided inquiry.  
 
Av denna anledning skriver vi nu till dig och undrar om du skulle kunna tänka dig att 
medverka i en intervju, [datum]? 
 
Vi uppskattar att intervjun kommer att ta cirka 1 timme i anspråk. För att kunna 
analysera materialet önskar vi spela in hela intervjun. Platsen för intervjun får gärna 
vara på din arbetsplats, om du inte föredrar en annan plats.  
 
Vi bifogar ett brev med information om studien som du gärna får läsa igenom innan 
du återkopplar. Har du några frågor kring studien får du gärna kontakta oss. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Karin Blom & Linnea Tell 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Karin, E-post: abm15kbl@gmail.com Tlf: 0733-280078 
Linnea, E-post: ekh13lte@student.lu.se Tlf: 0703-408434 
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Bilaga 3. Informationsbrev inför intervju         
  

                   Institutionen för kulturvetenskaper 
 
 
 
 
 
 

Masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
 

INFORMATIONSBREV TILL SKOLBIBLIOTEKARIER 
       
Vårterminen 2017 kommer vi inom våra studier i biblioteks- och 
informationsvetenskap på Lunds universitet att skriva en masteruppsats. Uppsatsen 
kommer att skrivas med utgångspunkt i huruvida implementeringen av guided inquiry 
kan få konsekvenser för bibliotekariens inkludering i skolans pedagogiska 
verksamhet och vid samarbete med lärare och skolledning, samt att i detta 
sammanhang fånga upp upplevda konsekvenser för professionaliseringen av 
bibliotekarieyrket. 
       
FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE: Ni får denna fråga eftersom ni har erfarenhet 
av att ha arbetat med guided inquiry. 
       
HUR GÅR DET TILL? Vi kommer att göra intervjuer på cirka 60 minuter som 
spelas in. 
       
NÄR? VAR? Överenskommelse via mail kring datum och plats för intervjun. 
       
RISKER OCH FÖRDELAR: Det finns inga kända risker med studien. Resultaten 
kan bidra till en fördjupad och mer nyanserad bild av bibliotekariens yrkesroll i 
relation till arbetet med guided inquiry. 
       
HANTERING AV MATERIAL: Vi kommer inte att skriva ut varken personnamn 
eller namn på skolor. Däremot kan vi inte garantera anonymitet då det är få skolor i 
Sverige som ar betar med guided inquiry och därför kan svaren i sig påvisa vilken 
skola det rör sig om. Materialet kommer att behandlas med försiktighet så att inte 
obehöriga kan ta del av det. Transkriptioner från intervjuer och anteckningar från 
projektet kommer att sparas av oss för eventuell framtida forskning. 
       
KOMMUNIKATION AV RESULTAT: Den examinerade masteruppsatsen 
kommer att finnas tillgänglig på Lunds universitets hemsida via söksidan: 
http://lup.lub.lu.se/student-papers/search/ 
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DELTAGANDE ÄR FRIVILLIGT och den som väljer att delta kan när som helst 
och utan förklaring avbryta sitt deltagande. 
       
YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANSVARIGA: Det här informations-
brevet ska ni behålla. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 
       
Karin Blom, Tlf: 0733-280078. E-post: abm15kbl@student.lu.se  
Linnea Tell, Tlf: 0703-408434. E-post: ekh13lte@student.lu.se 
       
Handledare: Johanna Rivano Eckerdal, universitetslektor avdelningen för ABM.  
E-post: johanna.rivano_eckerdal@kultur.lu.se   
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Bilaga 4. Intervjuguide  
 
Vi läser ABM-mastern med inriktningen biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Lunds universitet och skriver vår masteruppsats under vårterminen. Anledningen till 
att vi vill intervjua dig är att du är skolbibliotekarie och har arbetat eller arbetar med 
guided inquiry. 
 
I den här intervjun är vi intresserade av att lyssna på dina erfarenheter av guided 
inquiry och att diskutera lärar- och skolledningssamarbete samt hur du ser på 
skolbibliotekariens yrkesroll. Med samarbete menar vi olika typer av interkollegiala 
samarbeten, både de som sker regelbundet och de som sker mer sporadiskt.  
 
Som vi har förklarat tidigare så kommer inte ditt namn att skrivas ut i uppsatsen och 
du kan när som helst avbryta din medverkan i studien. 
 
Har du någon fråga innan vi börjar? 
 
Om personen 

- Kan du berätta för oss lite om dig själv, hur din utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenhet ser ut?  

- Hur länge har du arbetat på skolan? 
 
Om skolan och samarbete generellt 
(Kopplat till forskningsfrågan Hur upplever bibliotekarien det övergripande 
samarbetet med lärare och ledning på skolan?)  

- Hur upplever du bibliotekets funktion på skolan?  
- Kan du berätta lite om hur ditt arbete på skolan ser ut? 
- I vilka olika sammanhang sker möten mellan dig och lärarna/ledningen på 

skolan? (lärarmöten, personalmöten, undervisning, i biblioteket, spontana 
möten) 

- Hur upplever du samarbetsklimatet på skolan? (Samarbetet bibliotek-
lärare/skolledning.) 

- Vem är det som oftast tar kontakt med dig för olika typer av samarbeten? Har 
det skett någon förändring kring detta över tid? I så fall, vad har dessa 
förändringar inneburit? 

- Kan du berätta lite om det senaste samarbetet? 
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Om guided inquiry 
(Kopplat till forskningsfrågan Hur uppfattar bibliotekarien att samarbete mellan 
professionerna kommer till uttryck inom GI?) 

- I vilket sammanhang hörde du talas om GI för första gången? 
- Kan du berätta om hur det gick det till när arbetssättet introducerades på 

skolan?  
- Vilka förutsättningar krävs, som du ser det, dels för att introducera GI på 

skolan och dels för att inleda enskilda GI-samarbeten? 
- Kan du ge en bild av hur samarbetet, från planering till utvärdering, inom GI 

kan se ut? Du kan exempelvis utgå ifrån det senaste samarbetet. 
- Har GI-samarbetet förvånat dig på något sätt? I så fall hur?  
- Om du skulle ge några råd till en bibliotekarie som vill inleda samarbete kring 

GI, vad skulle de då vara? 
 
Om yrkesrollen 
(Kopplat till forskningsfrågan Hur ser bibliotekarien på sin roll på skolan och hur 
resonerar hen kring den egna professionen? Har denna bild ändrats efter GI-
implementeringen?) 

- Om jag säger “skolbibliotekariens yrkesroll”, vad tänker du på då? 
- Överensstämmer dessa tankar med din syn på din egen roll på skolan?  

- Hur upplever du att skolledning och lärare ser på skolbibliotekariens 
yrkesroll? 

- Har din kunskap om och erfarenhet av GI (design) på något sätt påverkat hur 
du undervisar eller tänker kring din pedagogiska roll? På vilket sätt? 

- Upplever du att bibliotekets funktion har förändrats efter att ni började arbeta 
utifrån GI? I så fall på vilket sätt? 

- Om vi återkommer till frågan om skolbibliotekariens yrkesroll, tror du att ditt 
arbete med GI på något sätt har påverkat din bild av yrkesrollen? I så fall hur? 
Och tror du att det har påverkat lärarnas och skolledningens bild av din 
yrkesroll? Om så, kan du ge ett exempel då detta blev tydligt? 

 
 
Nu när intervjun lider mot sitt slut, är det något du vill tillägga? 
 
 
Tack för att du tog dig tid att medverka i studien! 
Går det bra för dig att vi hör av oss via mail om det dyker upp någon fråga i 
efterhand? 
 
 
 
Några sätt att utveckla samtalet: 
Du berättade om ….. kan du utveckla detta lite mer? 
Jag uppfattade att du menar ….stämmer det eller vill du förklara något ytterligare? 
På vilket sätt? 
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Bilaga 5. Arbetsfördelning 
 
Arbetet med denna uppsats är en produkt av gemensam och jämlik ansträngning. Vi 
har i största möjliga mån läst samma litteratur samt gemensamt planerat, genomfört 
och bearbetat intervjuerna med skolbibliotekarierna. Vi valde initialt att dela upp 
huvudansvaret för skrivandet av vissa avsnitt i uppsatsen men har under processens 
gång vidareutvecklat avsnitten tillsammans och varit delaktiga i uppsatsens samtliga 
delar. Uppsatsen är skriven på en digital plattform vilket möjliggjorde gemensam 
redigering och insyn i varandras skrivande i de situationer vi inte hade möjlighet att 
träffas. Skrivandet har präglats av ständig dialog och majoriteten av tiden har vi suttit 
tillsammans och skrivit, eftersom vi velat diskutera innehållet löpande. Även 
korrekturläsning har skett till största del tillsammans. Med andra ord har vi båda varit 
lika involverade i arbetsprocessen.  
 


