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Abstract:   

The aim of this bachelor thesis is to create knowledge about how school librarians 

construct the image of their work in the school library on social media relating to 

the conception “Good School Library Practice” that is expressed on the Swedish 

Instagram account @skolbibliotekarierna (meaning the school librarians).  

The study uses both discourse and visual analysis to analyze the discourses 

connected to the main discourse “Good School Library Practice”. To do so the 

Instagram posts are divided into seven categories. Out of these categories six 

subdiscourses were found. By analyzing the posts in the different discourses the 

study answers the question what “Good School Library Practice” are during the 

period January to May in 2019 on the account @skolbibliotekarierna.  

The two major subdiscourses found are the Library Room and Teaching. The 

majority of the posts in the Library Room subdiscourse show pictures of book 

shelves and cozy furniture. The majority of the posts in the Teaching subdiscourse 

show projector images and tablets as well as students shown from behind. These 

two subdiscourses determine what is seen as Good School Library Practice. The 

result of the study show that there is a difference between how the discourse Good 

School Library Practice is manifested by the school librarians on Instagram and 

how it is presented in research, policy documents and curricula. 
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1 Inledning   

Det finns en bild av skolbibliotekarien som en person som lånar ut böcker, sätter 

tillbaka böcker i hyllan och hyssjar eleverna. Samtidigt finns det en annan, nyare 

bild som lyfter fram skolbiblioteket som en pedagogisk resurs både inom 

litteraturfrämjande arbete och olika typer av digital kompetens. Det finns en 

diskrepans mellan dessa båda synsätt, vilket Malmberg (2017) skriver i sin bok 

Skolbiblioteket som pedagogisk investering. Hon argumenterar för att dessa två 

bilder av skolbiblioteket är förekommande på skolor runtom i Sverige. Vi 

intresserar oss för hur skolbibliotekarierna själva porträtterar sitt yrke. Ett sätt för 

skolbibliotekarier att göra det är att använda sig av sociala medier och en av de 

sociala medie-plattformar som i stor utsträckning används av skolbibliotek, är 

bildplattformen Instagram där användare publicerar bilder med en kortare bildtext. 

Som verksamma skolbibliotekarier använder även vi oss av Instagram och följer 

andra konton som drivs av skolbibliotekarier. Dessa bilder påverkar oss och vår 

egen syn på den verksamhet vi bedriver och vi började fundera på vad det är för 

bilder av skolbiblioteket som publiceras i det informella forum som Instagram är. 

 

Bilders betydelse ökar ständigt - något som avspeglar sig exempelvis i hur 

verksamheter väljer att presentera sig. Av den anledningen är det viktigt att forska 

kring bilder och dess betydelser och tolkningsbarhet (Waern, Pettersson & 

Svensson, 2004, s. 7-8). Eftersom de flesta möter bilder i en strid ström under en 

dag, går det att konstatera att “I den västerländska kontexten är den visuella 

kulturen i dag inte enbart en del av vår vardag - den är vår vardag” (Eriksson & 

Göthlund, 2004, s. 19). I dag talas det om att vi befinner oss i en visuell kultur och 

på “det visuella som en plats där mening skapas och omförhandlas” (Eriksson & 

Göthlund, 2012, s. 20). Tidigare har forskare inom samhällsvetenskap och 

humaniora till stor del haft språket som material för vetenskapliga studier. Yvonne 

Eriksson och Anette Göthlund (ibid., s. 21) argumenterar för att bilden idag är 

viktig att studera för att där skapas kunskap i lika hög grad som i textmaterial. De 

tar upp begreppet “pictorial turn” (ibid.) som innebär att bilden tar ett allt större 

utrymme i den samtida vetenskapliga diskursen vilket gör Instagram betydelsefullt 

som meningsbärare för skolbibliotekariens roll och identitet.  

 

På senare år har det funnits ett fokus på skolbiblioteken inom både bibliotekssfären 

och skolvärlden. Skolbiblioteket som pedagogisk resurs lyfts fram vilket har 

förändrat synen på skolbibliotekarier som yrkeskategori (Malmberg, 2017, s. 43-

44). En del av förändringen går även att finna i skollagens digitaliseringstillägg 

som trädde i kraft sommaren 2018 där skolbiblioteket synliggörs som en viktig 

pedagogisk resurs kring arbetet med Medie- och informationskunnighet (MIK) och 

med fokus på källkritik och informationssökning. I föreliggande studie vill vi inte 

titta på hur skolbibliotek beskrivs av utomstående aktörer utan vi vill istället se hur 

skolbibliotekarier beskriver sin egen verksamhet.  

1.1 Problemformulering  

I många studier har skolbibliotekarier intervjuats om synen på sin roll och sitt 

arbete. Viktiga studier, men hur konstruerar skolbibliotekarien sin identitet eller 

bild av sig själv och verksamheten på sociala medier? I dag fungerar sociala medier 
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som Instagram, Facebook och Twitter som en kanal utåt för allt från politiker till 

företag och offentliga institutioner. Hanna Carlsson (2012) skriver i artikeln 

“Working with Facebook in Public Libraries: A Backstage Glimpse into the 

Library 2.0 Rhetoric” hur bibliotekarierna på Malmö stadsbibliotek använder 

Facebook som en plattform för att skapa ett eget narrativ (storytelling) om 

biblioteket. Ett sätt för bibliotekarierna att visa för sina användare samt politiker 

vad biblioteket är och kan vara, det vill säga dess identitet. Carlsson (2012) 

argumenterar för att bibliotekarien tar kontroll över bibliotekets berättelse och att 

Facebook erbjuder dem ett nytt utrymme som inte har funnits tidigare. Carlsson 

skriver vidare att detta är ett sätt för personalen att legitimera bibliotekets betydelse 

för samtiden. I skolbiblioteksvärlden finns ett så kallat stafettkonto på Instagram, 

@skolbibliotekarierna, där olika skolbibliotekarier presenterar sin verksamhet 

under en vecka vardera. För att medverka skriver man upp sig på en lista som 

publiceras i Facebookgruppen Skolbibliotekssamtal. De som administrerar kontot 

heter Cecilia Dahlén och Lena Moser och är båda skolbibliotekarier i Stockholms 

stad. I beskrivningen av kontot och vad som förväntas av den som vill delta står det 

bland annat “vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och sprida kunskap 

om god skolbiblioteksverksamhet av olika slag!”. Vi fastnade för formuleringen 

“god skolbiblioteksverksamhet” eftersom “god” är ett värderande begrepp. Inom 

forskning i biblioteks- och informationsvetenskap har det funnits ett intresse för att 

studera värderande begrepp, exempelvis Linnéa Lindsköld som år 2013 i sin 

avhandling Betydelsen av kvalitet - En studie av diskursen om statens stöd till ny, 

svensk skönlitteratur 1975-2009 studerar begreppet kvalitet genom ett 

diskursanalytiskt angreppssätt. 

 

Vad som karaktäriserar en “god” skolbiblioteksverksamhet och vem bestämmer 

vad som inbegrips och vad som utesluts blir relevant. God 

skolbiblioteksverksamhet kan därför ses som en diskurs. Vi menar att diskursen är 

en överordnad diskurs för Instagram-kontot @skolbibliotekarierna. Ytterligare 

något vi fastnade för är att kontot heter skolbibliotekarierna och inte 

skolbiblioteket. Det vill säga fokuset ligger redan från början på att det är yrket och 

inte det fysiska rummet som är det centrala. Genom att studera ett stafettkonto får 

vi ett bredare forskningsmaterial eftersom det inte är specifika skolbibliotek utan 

en mängd olika skolbiblioteksverksamheter med spridning såväl geografiskt som 

resursmässigt. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur skolbibliotekarier konstruerar “god 

skolbiblioteksverksamhet” på Instagram-kontot @skolbibliotekarierna. Syftet har 

brutits ner i två frågeställningar: 

 

● Vad innehåller Instagram-posterna och vilka diskurser är synliga? 

● Vilka underordnande diskurser ryms i den överordnade diskursen    

”god skolbiblioteksverksamhet”?   

 

Studiens material är avgränsat till Instagram-poster, det vill säga bilder och 

bildtexter, från stafettkontot @skolbibliotekarierna. Dessa poster behandlas som 

utsagor och föreställningar om skolbibliotekens identitet och verksamhet. För att 

kunna säga något om dessa bilder tar vi avstamp i diskursteori och bildanalys. 
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Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) definierar diskurs som “ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7), vilket 

är ett raster som lämpar sig för studiens material.  

 

Kandidatuppsatsen ska ses som ett bidrag till den diskussion som finns om 

skolbibliotekens identitet och roll i samtiden och hur skolbibliotekarier förhåller 

sig till begreppet “god skolbiblioteksverksamhet”. 

2 Bakgrund 

I kapitlet presenteras skolbibliotek och Instagram närmare för att ge en kontext som 

möjliggör en analys och skärskådning av skolbiblioteksverksamheten och dess 

diskurs.  

2.1 Skolbibliotek 

Det är svårt att definiera vad ett skolbibliotek och en skolbibliotekarie är, eftersom 

det finns olika lagar, förordningar och uppfattningar som stipulerar vad detta är. 

Utgångspunkt för nedanstående definition av skolbiblioteket hämtas ur 

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap. En forskningsantologi av Louise 

Limberg och Anna Hampson Lundh (2013), Skolbiblioteket som pedagogisk 

investering av Sofia Malmberg (2017), bibliotekslagen, skollagen och 

Skolinspektionens rapport Skolbiblioteket som pedagogisk resurs (2018). Det finns 

emellertid några saker som det inte går att ha olika uppfattningar om och det är att 

skolbiblioteket är en av de tre huvudtyper av allmänna bibliotek som finns i 

Sverige, vilket bestämdes år 1996 när den första bibliotekslagen kom (Limberg & 

Hampson Lundh 2013, s. 27). Skolbibliotek skiljer sig emellertid från folkbibliotek 

i det avseende att det inte är offentligt, det vill säga vem som helst får inte utnyttja 

dess tjänster utan användarna är begränsade till skolans elever och personal. 

Undantag är integrerade bibliotek där skolbibliotek och filialbibliotek delar lokaler 

och därmed är en offentlig plats. Det finns lagar och förordningar kring 

skolbibliotek och i skollagen står det att “eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång 

till skolbibliotek” (Skollagen, 2010:800, 2 kap., 36§). Det står däremot ingenting 

om att skolbiblioteket behöver vara bemannat och därmed inte heller något om 

skolbibliotekarie som yrkeskategori. I Läroplan för grundskolan samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står det under rubriken “Rektorns 

ansvar” att det ska finnas skolbibliotek samt att “skolbibliotekets verksamhet 

används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och 

digitala kompetens” (Lgr 11, kap. 2.8). Inte heller här står det något om att 

skolbiblioteket behöver vara bemannat.  

 

Limberg och Hampson Lundh (2013) skriver att “skolbibliotek formas och 

förhandlas i spänningsfältet mellan olika intressen och drivkrafter och att vad som 

kännetecknar ett skolbibliotek därför skiftar över tid och rum” (s. 10). Ofta handlar 

det om var tyngdpunkten för skolbibliotekets uppdrag ska ligga, om det är på 

läsning eller lärande, och hur verksamheten ska bedrivas för att det ska uppnås 

(ibid., s. 9-10). Fackförbundet DIK skriver att skolbiblioteket ska vara en 

pedagogisk funktion och att skolbibliotekspersonal tillsammans med lärare ska 
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arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse (Malmberg, 2017, s. 54). Två av de 

centrala pedagogiska uppdragen som skolbiblioteket har är att utveckla elevernas 

digitala och språkliga kompetenser, det vill säga arbeta med medie- och 

informationskunnighet (MIK) och att arbeta med läsfrämjande arbete. Inom MIK 

är det bland annat informationskompetens och källkritik som är i fokus (Malmberg 

2017, s. 54-55).  Det läsfrämjande uppdraget kännetecknas av aktiviteter som 

boktips, bokprat och att hjälpa elever att hitta rätt böcker (Gärdén 2017, s. 51-52). 

Svensk biblioteksförening gav år 2013 ut en folder som riktar sig till skolledare 

som heter “Skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och lärare - inte bara 

ett rum med böcker och datorer”, något som visar på riktningen ett skolbibliotek 

bör ha. I foldern skrivs det att alla skolämnen bör innefattas i skolbibliotekariens 

pedagogiska uppdrag. Skolinspektion finner i sin kvalitetsgranskning att 

samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier är bristfälligt samtidigt som 

samarbetet är en förutsättning för att skolbibliotekarien ska ha en roll att spela för 

elevernas pedagogiska utveckling. Rapporten tar även upp att det oftast samarbetas 

med svensklärare men inte övriga lärare (Skolinspektionen, 2018, s. 5-6).  

Riktlinjer för skolbibliotekets uppdrag ser emellertid olika ut från skola till skola 

och därför kan det förekomma att det pedagogiska uppdraget inte är definierat utan 

att skolbiblioteksarbetet snarare handlar om praktiska uppgifter, till exempel ut- 

och inlån, bokuppsättning och medieinköp (Malmberg, 2017, s. 41-44).      

 

Ett återkommande mönster i diskussioner om skolbibliotek är synen på bemanning, 

vem det är som ska bemanna och hur mycket det ska vara bemannat (Limberg & 

Hampson Lundh, 2013, s. 9). Kungliga biblioteket (KB) gjorde 2012 en 

undersökning där fokus låg på skolbibliotekens tillgänglighet. Tydligt var att 

tillgängligheten hade med skolbibliotekspersonal (notera att det står 

skolbibliotekspersonal och inte skolbibliotekarier) och närheten till ett bibliotek att 

göra. Det betonas i undersökningen att skolbibliotekspersonalen är av största vikt 

för att guida och inspirera eleverna i mediebeståndet och bland informationskällor. 

Limberg och Hampson Lundh (2013) håller med om att bemanning är en viktig 

fråga och de kopplar det till vilka aktiviteter som kan ske i skolbiblioteket (s. 14-

15). Malmberg (2017) skriver att en stor del av den kritik som finns mot skollagen 

går att finna i att det inte finns någon definition av vad kompetent personal är. 

Vidare poängterar hon att det betyder att det inte finns några krav på att 

skolbibliotekspersonal ska ha en utbildning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap eller annan utbildning som rör MIK eller språkutveckling, 

det vill säga att det inte finns krav på fackutbildad personal. Malmberg (ibid.) 

skriver att detta för med sig att det är upp till varje rektor att själv bestämma vem 

som ska bemanna skolbiblioteket, vilket leder till en bristande likvärdighet runt om 

i Sveriges skolor. Skolbibliotekets pedagogiska funktion blir inte den viktigaste 

pusselbiten att lösa utan rektorer väljer snarare att i hög utsträckning se till att det 

finns ett rum med ett mediebestånd och att det finns fokus på läsning av 

skönlitteratur. I en del skolbibliotek kan mediebeståndet eller andra inventarier vara 

tillräckliga men bemanningen är inte de tjugo timmar i veckan som KB (2012) 

föreskriver.  

 

Fokus för föreliggande studie är att diskutera hur de diskurser vi finner i Instagram-

posterna förhåller sig till god skolbiblioteksverksamhet. Det finns inte en tydlig 

definition på vad god skolbiblioteksverksamhet egentligen är. Läsdelegationen 

(SOU 2018:57) kom 2018 fram till att det inte finns någon klar definition av vad 
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god skolbiblioteksverksamhet innebär och detta är en av de punkter som ligger till 

grund för regeringens initiativ till en utredning som ska mynna ut i att stärka 

skolbibliotekens roll och öka likvärdigheten. Fackförbundet DIK delar årligen ut 

utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till en rad bibliotek som har ansökt och 

uppfyllt de åtta krav som DIK har. Dessa krav kan definieras som att 

skolbibliotekarien ska vara en del av hela skolans verksamhet och även ingå i den 

undervisning som bedrivs på skolan. Skolbibliotekarien ska även fungera 

kompetensutvecklande för lärarna. DIK skriver även att skolbibliotekarien ska 

arbeta utanför biblioteket och därmed finns det en tanke om att biblioteksrummet 

inte är det som definierar skolbibliotekariens arbete. Om dessa krav uppfylls 

skriver DIK att skolbiblioteket visar upp goda exempel på 

skolbiblioteksverksamhet (DIK, u.å).  

2.2 Instagram 

Instagram är en mobilapplikation som bygger på att dess användare lägger upp 

bilder. En användare startar ett konto som kan vara antingen öppet för alla att se 

eller privat, det vill säga stängt för alla utom användarens följare som i den 

inställningen måste godkännas av användaren. Det går att koppla sina inlägg så att 

de även läggs ut på Facebook och/eller Twitter. Applikationen (appen) finns att 

ladda ner i Apples och Androids mobila butiker. Företaget startade 2010 i USA och 

är idag uppköpt av Facebook. 2017 hade Instagram cirka 700 miljoner användare 

varav cirka 3,8 miljoner i Sverige (Nationalencyklopedin, sökord Instagram, 

hämtad 2020-01-04). 

 

När en användare lägger upp (postar) en bild kan hen skriva en bildtext samt koppla 

bilden till platser och “tagga” andra användare i bilden, taggen är då knuten till den 

taggade användarens Instagram-konto. Det går även att lägga upp en bildsvit, alltså 

flera bilder i samma post som följaren bläddrar mellan. I en bildsvit är bildtexten 

densamma till alla bilderna. Bildtexter avslutas ibland med så kallade hashtags, ett 

ord eller flera hopskrivna ord som föregås av en #. Detta blir en länk till alla inlägg 

som har fått samma hashtag. En hashtag kan vara nästan vad som helst, ett namn 

eller en plats, en mening eller ett ord. Det finns uppmärksammade hashtags som 

hänvisar till aktuella händelser eller interna hashtags som förstås av en mindre 

grupp människor. Hashtags används också i biblioteksvärlden, till exempel 

uppmanas de som sköter kontot @skolbibliotekarierna att sätta #skolbibliotekarier 

när de postar under sin vecka. Populära hashtags i skolbiblioteksvärlden är 

exempelvis  #skolbibliotek och #vadenskolbibliotekariegör. 

3 Tidigare forskning samt litteraturgenomgång 

Nedan presenteras tidigare forskning som behandlar infallsvinklar kopplade till 

bibliotek och sociala medier samt biblioteksdiskurser. Vi belyser även två studier 

som är kopplade till boken som artefakt samt delaktighet i biblioteksrummet   

3.1 Sociala medier och bibliotek 

Mycket av den internationella forskningen om sociala medier och bibliotek 

behandlar akademiska bibliotek och deras användning av sociala medier. Fokus är 
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ofta på hur biblioteken använder sociala medier för att marknadsföra sina 

aktiviteter och kompetenser eller hur sociala medier kan användas för att få kontakt 

med användare. Därmed har den internationella forskningen mindre relevans för 

denna studie. Den svenska forskningen behandlar snarare sociala medier i 

förhållande till folkbibliotek, fokuset är alltså detsamma, det vill säga 

marknadsföring och användare. Det finns emellertid två svenska studier som 

tangerar vårt ämne. 

 

Carlssons (2012) artikel “Working with Facebook in Public Libraries: A Backstage 

Glimpse into the Library 2.0 Rhetoric” har som huvudsyfte att se och göra 

begripligt hur visionerna med Library 2.0 ser ut i biblioteksverksamhetens vardag. 

Resultatet presenteras i artikeln utifrån fyra olika teman. Något som genomsyrar 

Carlssons resultat är att bibliotekarierna tycker att det är naturligt att Facebook 

sätter upp reglerna för vad och hur de kommunicerar på bibliotekets Facebook-

sida. Det faktum att det inte har någon makt och inte kan påverka Facebook 

ifrågasätter de inte. Emellertid tycker bibliotekarierna att Facebooks ständiga 

förändringar är något stressigt samt att hålla sig uppdaterade med förändringar och 

finna strategier för att hantera dessa stjäl mycket av arbetstiden för bibliotekarierna. 

Motsättningar och ifrågasättande visar sig emellertid också. Det är kopplat till 

Facebook som marknadsföringsverktyg och att Facebook har mycket reklam knutit 

till tjänsten. Bibliotekarierna upplever detta som frustrerande och säger att de vill 

använda Facebook för att omdefiniera vad biblioteket kan vara och bygga en 

relation till sin användare. Detta gör de genom reportage om aktiviteter på 

biblioteket, en slags storytelling där biblioteket beskriver sig självt. Här syns de 

största motståndet mot tekniken genom att bibliotekarierna skapade en ny kontext 

för Facebook-sidan, en annan kontext än den Facebook eftersträvar. 

 

2018 publicerades masteruppsatsen “Eftersom det är som min dagbok” - 

Skolbibliotek och Instagram av Carl Michael Sahlberg. Sahlbergs syfte är att 

undersöka på vilket sätt skolbibliotekarier använder Instagram och varför de gör 

det. Han hoppas på att fördjupa kunskapen om användningen av Instagram i 

skolbibliotekariernas profession och vad det är man väljer att lyfta fram. Uppsatsen 

behandlar tre grundskolors Instagram-konton. Syftet är att utröna hur och varför 

skolbibliotekarierna använder sig av Instagram inom sin profession, fokus ligger 

även på att få syn på målgruppen för det publicerade innehållet (ibid., s. 30-32). 

Sahlberg (2018) har funnit att två av tre skolbibliotekariers Instagram-poster 

fördelas jämnt i Four Spaces-modellen av Henrik Jochumsen, Casper Hvengaard 

Rasmusessen och Dorte Skot-Hansen medan ett av kontona har en majoritet av 

inspirationsbilder, vilket Sahlberg skriver har att göra med att det kontot i första 

hand arbetar för att ge boktips till eleverna på skolan. Skolbibliotekariernas 

intervjusvar delades in med hjälp av temana närvaro, synlighet, röst, interaktion, 

räckvidd, inverkan och anseende. Ett resultat av undersökningen är att 

skolbibliotekarierna använde Instagram för att utveckla sin yrkesroll och att 

målgruppen var andra skolbibliotekarier, även om två av bibliotekarierna även 

nämnde elever trots att de flesta av deras elever inte innehar åldern för att skapa ett 

Instagram-konto. Sättet de använder Instagram som ett arbetsverktyg skiljer sig 

dock något åt. Sahlberg påpekar att en av informanterna använder Instagram som 

ett sätt att utbyta erfarenheter med andra skolbibliotekarier, det vill säga ett 

utåtriktat arbete, medan en annan informant lyfter hur Instagram fungerar som en 

dagbok med möjlighet att visa upp sin verksamhet. Vidare lyfter Sahlberg att 
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samtliga konton som skolbibliotekarierna använder är personliga och det tolkar han 

som ett uttryck för att skolbibliotekarier oftast är ensamma i sin verksamhet. På så 

vis blir sociala medier ett sätt att nätverka med andra i liknande situation (ibid., s. 

70-73).    

3.2 Biblioteksdiskurser 

Nedan belyses tre olika studier som fokuserar på diskurser i biblioteksvärlden. För 

att vi ska kunna förstå och analysera vårt material och kunna sätta det i relation till 

tidigare forskning behövs en belysning av denna typ av studier.  

 

I avhandlingen Det föreställda biblioteket studerar Åse Hedemark “debatter i 

media för att därigenom nå kunskap om de föreställningar och diskurser om 

folkbibliotek som dominerar där” (Hedemark, 2009, s.13). Hedemark finner tre 

dominerande diskurser. Dessa har olika inflytande under de nästan 40 år (1970-

2006) som Hedemark studerar. De tre diskurserna är allaktivitetsdiskursen, den 

bokliga diskursen och den informationsförmedlande diskursen. Den förstnämnda 

är stark under 1970-talet men försvinner sedan till förmån för den bokliga diskursen 

som blir stark under 1980-talet även om den redan fanns under 1970-talet. I 

allaktivitetsdiskursen argumenteras det för andra verksamheter än läsning och 

skönlitteratur på biblioteken, andra former av kultur ska in på biblioteken till 

exempel uppsökande verksamhet, teater, politiska utställningar etcetera. 

Begreppen för den bokliga diskursen är framförallt tryckta böcker, skönlitteratur 

av god kvalitet, läsning och det finns nästan ett avgudande sätt att se på boken. 

Diskursen hör samman med en traditionell bild av en bibliotekariekompetens som 

är kopplad till skönlitteratur. Hedemark skriver att denna diskurs även 

kännetecknas av ett fokus på bildning. På 1980-talet dyker den 

informationsförmedlande diskursen upp som en ny diskurs i media och Hedemark 

skriver att det hör samman med debatten om att bibliotek inte endast ska arbeta 

med böcker utan att huvuduppgiften är informationsförmedling oavsett 

medieformat. Det finns även en koppling till debatten om samhället som ett 

informationssamhälle. Under 1980- och 1990-talen finns både den bokliga och den 

informationsförmedlande diskursen sida vid sida även om det finns ett större fokus 

på den bokliga diskursen. Under 00-talet är fokuset lika stort på dem båda. En av 

Hedemarks slutsatser är att den bokliga diskursen dominerar medias föreställningar 

om folkbiblioteken och att ett resultat av detta är att andra aktiviteter eller roller 

som biblioteken kan ha, till exempel som mötesplats eller en plats för integration 

är frånvarande i debatten. Vidare skriver Hedemark att den bokliga diskursens 

dominans även kan komma att påverka folkbibliotekens legitimitet i och med den 

förändrade mediekonsumtionen som råder i dagens samhälle. Viktiga aktörer i  de 

studerade mediedebatterna har varit författarna medan bibliotekarierna inte har 

deltagit.      

 

De två studierna som belyser skolbiblioteksdiskurser har undersökt vilka diskurser 

som finns i olika tidskrifter. Den ena är magisteruppsatsen Skolbibliotekariers 

yrkesidentiteter - En diskursanalys av Karin Brunnegård och Carina Böhlmark från 

2004 och den andra är kandidatuppsatsen På vilket sätt framställs skolbiblioteket? 

- En studie av två fackliga tidskrifter med fokus på skolbibliotekets innehåll och 

funktion av Anni Agélii från 2018. Det finns inte många diskursanalyser av 
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skolbibliotek och därför använder vi oss av en kandidatuppsats trots att den typen 

av forskning inte är på en högre nivå än vår egen. 
 

Brunnegård och Böhlmark (2004) har funnit tre olika diskurser i sitt material. Dessa 

är Professionaliseringsdiskursen, Informationskompetensdiskursen och 

Biblioteksdiskuren (s. 49). Den förstnämnda diskursen kännetecknas av utsagor 

som tydligt markerar profession och skolbibliotekariers specifika kompetenser i 

relationen till andra yrken som även finns på skolan, till exempel lärare. Det kan 

även uttryckas som att en skolbibliotekarie har yrkesspecifika kunskaper som hör 

samman med deras utbildningen inom biblioteks- och  informationsvetenskap. 

Författarna argumenterar för att de i utsagorna har funnit att den teoretiska 

utbildningen poängteras och att denna även används för att marknadsföra 

yrkesgruppen (Brunnegård och Böhlmark, 2004, s. 49-51). 

Informationskompetensdiskursen har vissa gemensamma nämnare med 

professionaliseringsdiskursen eftersom det i båda diskurserna att skolbibliotekarier 

har kunskaper som inte lärarna har, det vill säga att skolbibliotekarien är en 

pedagog som kan lära eleverna och dessutom lärarna att bli 

informationskompetenta. Informationsteknik sammankopplas även med 

skolbibliotekarien, hen ses som någon som behärskar teknik. I den här diskursen 

befinner sig skolbibliotekarien på ett tydligt sätt i en del av skolans undervisning 

(ibid., s. 54-56). “Denna diskurs integrerar alltså skola och bibliotek och även lärare 

och skolbibliotekarier och skolbibliotekarierna ges/tar en yrkesidentitet som 

pedagoger” (ibid., s 56). Författarna har funnit i sitt material att den här diskursen 

förekommer mest och de tror att det beror på att informationskompetens är ett 

modeord. Den diskurs som förekommer minst är biblioteksdiskursen, en diskurs 

som kopplas samman med läsfrämjande arbete och service. Författarna skriver att 

det kan bero på att den bilden av skolbibliotekarien och skolbiblioteket redan är 

befäst och därför poängteras den inte lika mycket. Skolbibliotekariens identitet i 

diskursen är bibliotekarien som läsfrämjare och Brunnegård och Böhlmark skriver 

att denna position även kopplas samman med böcker och bestånd. De skriver vidare 

att skolbibliotekariers roll som litteraturfrämjare och litteraturkännare tillhör den 

traditionella rollen. Det fysiska rummet är även viktigt i biblioteksdiskursen, ett 

rum som inte är som resten av skolan utan som kan fungera som ett lugnt rum där 

kraven inte är lika höga. Denna diskurs benämns också som den traditionella bilden 

av skolbiblioteket och skolbibliotekarien och det finns ett mer informellt sätt att 

tala om denna specifika kompetens (ibid. s. 57-59). 

 

Agélii (2018) finner sex stycken diskurser i det material som hon har undersökt. 

Dessa är Professionell pedagogisk resurs, Det tillgängliga skolbiblioteket, 

Skolbiblioteket och styrdokument, Skolbiblioteket som en kostnad, Skolbiblioteket 

i samverkan, Skolbibliotekets betydelse för eleverna (ibid., s. 12). Precis som 

Brunnegård och Böhlmark (2004) kopplas Professionell pedagogisk resurs ihop 

med till exempel utbildad personal och djup kompetens, men Agélii (2018) finner 

i sin analys att det även finns ett fokus på målinriktning och engagemang hos 

skolbibliotekarien (s. 12). I diskursen Det tillgängliga biblioteket är det tre faktorer 

som tas upp; den fysiska platsens utformning, nyttjande av funktionen samt 

öppethållande och bemanning. Vad gäller den fysiska platsens utformning 

sammankopplas den med lärande. Skolbiblioteket ses som en plats där man kan 

söka information och ta del av samhällets kulturutbud. Nyttjande av funktionen är 

snarlik och behandlar sådant som lån av skönlitteratur och läxhjälp. Öppethållande 
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och bemanning har att göra med om det finns personal och att kunna ha en levande 

skolbiblioteksverksamhet (ibid., s. 14-15). Skolbibliotek och styrdokument 

behandlar de lagar som reglerar skolbiblioteksverksamhet. Här pekar Agélii (2018) 

på en förändring efter att den nya skollagen trädde i kraft år 2011, hon skriver att 

“inom denna diskurs framträder en lobbying för införandet av skolbiblioteken i 

skollagen samt senare även upprätthållandet av skollagen” (s. 16). Den här 

diskursen sammankopplas även med begrepp som demokratisk rättighet och 

likvärdighet. Agélii (2018) skriver att en något otydlig diskurs är Skolbiblioteket 

som en kostnad. Otydligheten ligger i att läromedelskostnader varierar avsevärt 

mellan de svenska kommunerna och om skolbibliotekens budgetar ska tas med i 

den totala läromedelskostnaden eller om den ska behandlas som en egen post (ibid., 

s. 17-19). Diskursen Skolbiblioteket i samverkan berör det samarbetet som finns 

mellan skolbiblioteket och skolledningen samt lärare. Betoningen i diskursen är att 

samverkan är av högsta prioritet för att skolbiblioteket ska få en självklar position 

och betydelse i skolans verksamhet. Agélii (2018) tycker sig se en större tonvikt på 

betydelsen av samverkan mellan skolbiblioteket och skolledningen än lärare. Att 

skolledningen tar ansvar för skolbiblioteket ges extra kraft. I diskursen 

framkommer även att det finns osäkerhet kring yrkesrollerna och att skolbiblioteket 

endast är av vikt för lärare i svenska. (ibid., s. 19-20). Den sista diskursen Agélii 

(2018) tar upp är Skolbibliotekets betydelse för eleverna. Här är elevernas resultat 

i förhållande till skolbibliotekets/skolbibliotekariens pedagogiska roll i fokus. I 

materialet beskrivs hur resultat ökar när det finns en skolbibliotekarie som arbetar 

aktivt med läsning och MIK. Aktiviteter som materialet tar upp är exempelvis 

sagostunder och bokprat (ibid., s. 20-22).   

3.3 Annan relevant litteratur  

Magnus Persson skriver i sin bok Den goda boken - samtida föreställningar om 

litteratur och läsning från år 2012 om myter och diskurser som finns kopplade till 

litteratur och läsning. Han skriver att läsning under flera år har haft en 

legitimitetskris som är grundad i det postmoderna skiftet. Trots detta finns det 

sällan någon konflikt om att boken är god. Persson framhåller att det i skolans 

styrdokument finns en stark tilltro till litteratur och läsning och att läsning av 

skönlitterära böcker inte behöver göras kritiskt. Det finns enligt Persson en tanke 

om att läsning per automatik leder fram till goda och moraliska medborgare. 

Persson har funnit att inte all litteratur har positiva förtecken, till exempel har 

populärkulturella böcker inte kraften att av sig själva vara en “uppfostrare 

oberoende av historisk och social kontext” (ibid., s. 28) så som kvalitetslitteratur 

har. 

 

I Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn. Delaktighetsprocesser på 

Malmö stadsbibliotek av Barbro Johansson och Frances Hultgren (2018) kommer 

vikten av biblioteket som plats fram. Framför allt vad gäller att lyfta barns idéer 

kring hur biblioteket ska se ut samt olika sätt på hur det inflytandet kan se ut. I 

skapandet av ett biblioteksrum där användarna själva - i det här fallet barnen - får 

vara delaktiga i skapandet måste bibliotekarier vara beredda på att barnens visioner 

inte alltid korrelerar med deras. Johansson och Hultgren tar upp Svensk 

Biblioteksförenings rekommendationer till folkbibliotek och deras verksamhet mot 

barn och unga som tar utgångspunkt i FN:s barnkonvention (släpptes 2003) där det 

bland annat står att “barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket” 
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(ibid., s. 13) och vidare att det är viktigt att barn i biblioteket ges möjlighet att både 

påverka och uttrycka sig.  

 

Perssons (2012) studie presenterar styrdokumentens syn på litteratur och läsning. 

Dessa dokument påverkar hur lärare och skolbibliotekarier arbetar med litteratur 

och därför är Perssons studie relevant att belysa. Johansson och Hultgrens (2018) 

bok är relevant eftersom utformningen av rummet är centralt vid användandet av 

en bildplattform, i vår studies fall Instagram. Fokus hos Johansson och Hultgren är 

barn, vilket det också är i vår studie. 

4 Teori och metod 

För att undersöka materialet som består av Instagram-poster kommer vi att använda 

oss av diskursanalys som kombineras med bildanalys. Det här på grund av att 

Instagram-posterna kan ses som utsagor i en specifik praktik som ingår i ett 

sociokulturellt sammanhang. Likt Eva Skåréus (2007, s. 42) anser vi att bilder är 

diskursiva produkter. För att göra detta antagande krävs det en närmare definition 

av diskursteori och hur denna teori kan sammankopplas med bildanalys.  

4.1 Diskursteoretiskt angreppssätt 

Diskursanalys är både en analysmetod och en teori vilket gör den mångsidig. Åse 

Hedemark (2009) skriver att “[d]iskursanalys vilar kunskapsteoretiskt på en tydlig 

socialkonstruktionistisk grund och en bärande tanke är därmed att verkligheten är 

socialt konstruerad” (s. 29) och som nämns i 3.2 definierar Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)” (s. 7). Men diskursanalys är inte bara ett sätt att betrakta språket 

på utan även handlingar eftersom språket styr handlingar (ibid.). Då diskursteori 

inte har en exakt ram ger den oss möjlighet att anpassa teorin när den tillämpas på 

vårt material (se Lindsköld, 2013, s. 68) 

 

Diskursanalysens studieobjekt utgörs ofta av kommunikativa processer i olika 

sociala sammanhang och i fokus är den kunskap som konstrueras socialt och 

språkligt (Hedemark, 2009, s. 29). Sociala medier är per se en kommunikativ 

praktik och lämpar sig därför som studieobjekt vid diskursanalys, då Instagram har 

en sändare och en mottagare.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 49) beskriver att det inom olika praktiker 

kan pågå en konflikt mellan olika diskurser, vilket kan benämnas som en diskursiv 

kamp. Det kan innebära att “motstridiga diskurser samtidigt försöker organisera 

samma sociala rum” (ibid.), vilket i sin tur kan innebära att ett subjekt kan vara del 

i flera diskurser samtidigt.  

 

Materialet undersöks med utgångspunkt i Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 

syn på diskursanalys samt en del av deras diskursanalytiska begreppsapparat. 

Teoretikerna har en poststrukturalistisk syn på världen och att verkligheten upplevs 

diskursivt. Även om de ser verkligheten som diskursiv betyder det inte att det inte 

finns någon verklighet, men den konstrueras via språket och blir till en specifik 

diskurs (Laclau & Mouffe, 1985/2008, s. 161-162). Winther Jørgensen och Phillips 
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(2012) beskriver hur Laclau och Mouffe skriver att en diskurs “uppfattas som en 

fixering av betydelse inom en bestämd domän” (s. 33). Den fastställda betydelsen 

är aldrig absolut, det vill säga den kan med tiden förändras. När förändringen sker 

kan det komma att bli en diskursiv kamp där den nya diskursen utmanar den gamla. 

Detta brukar benämnas som paradigmskifte.  

 

Laclau och Mouffe ser diskurser som nodalpunkter där en nodalpunkt är “ett 

privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin 

betydelse” (Winther Jørgensen & Phillips, 2012, s. 33). Exempel på detta är att 

inom den medicinska diskursen fungerar kroppen som en nodalpunkt där olika 

tecken som till exempel “spruta”, “diagnos” och “kapillärer” förklarar och 

definierar nodalpunkten. Dessa tecken är fixerade i en diskurs och är därmed 

moment. Om det istället hade varit ett tecken som det råder tvetydighet kring, som 

till exempel naturläkemedel, hade det varit ett element. Vissa element är extra 

öppna för olika beskrivningar, det vill säga att inom en diskurs kan till exempel 

skolbibliotek betyda en sak medan det kan skifta i en annan diskurs. Ett sådant 

element benämns som flytande signifikant. I föreliggande studie kan skolbibliotek 

både ses som nodalpunkt och flytande signifikant. Skolbibliotek är en flytande 

signifikant i de fall det finns en diskursiv kamp om dess betydelse, det vill säga när 

det är olika tecken som knyts till begreppet skolbibliotek. Det är en nodalpunkt när 

själva betydelsen eller diskursen är fastställd (i alla fall temporärt) (ibid., s. 34-35). 

I uppsatsen kartläggs vilka moment och element som Instagram-posterna vittnar 

om, dessa kan sedan visa på huruvida Instagram-praktiken har andra definitioner 

av vad skolbiblioteket är än gängse skolbiblioteksdiskurser. På detta sätt går det att 

synliggöra vad som menas med god verksamhet och vad som utesluts.  

4.2 Bildanalys 

Det finns många olika skolor inom bildanalys och vi kommer att använda oss av 

bildsemiotik. Därför börjar vi med att beskriva semiotik och därefter mer specifikt 

beskriva bildsemiotik för att sedan koppla detta till diskursanalys. Vi har inspirerats 

av en avhandling skriven av Eva Skåreus som heter Digitala speglar - 

föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder (2007) men 

använder även handböcker i bildanalys. 

 

Skåreus har på ett tydligt och användbart sätt gjort en sammankoppling mellan 

teorierna. Hon skriver att de bilder hon har analyserat ingår i en specifik praktik 

och att denna kan ses som en social och kulturell situation. När något medieras i 

praktiken får det en specifik mening som kommuniceras. Skåreus skriver att bilder 

kan vara mångtydiga, men hon argumenterar för att de ändå kan ses som fokuserade 

utsagor, det vill säga som diskursiva produkter (Skåreus, 2007, s. 42). Även vi är 

medvetna om problematiken med mångtydighet, men vi ser Instagram som en 

specifik sociokulturell praktik med tydliga gränser, vilket göra att Instagram-

posterna kan analyseras utifrån diskursanalytiska begrepp.     

 

Bilder kan definieras på olika sätt och kan föreställa och därmed återge en mängd 

olika objekt, miljöer, fenomen eller tankar (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 13). 

Instagram-posterna som används i den här uppsatsen kan förstås som 

representationer av en verklighet, emellertid ska de inte förstås som direkta 

speglingar eller kopior av verkligheten utan snarare en återskapning och därmed 
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konstruktion (ibid., s. 20). Eriksson och Göthlund (ibid., s. 22) poängterar att precis 

som att en mening består av betydelsebärande delar, såsom morfem, består även 

bilden av betydelsebärande komponenter. Analysen av bilderna på Instagram rör 

det innehållsliga och traditionellt används då semiotik. Inom semiotik ses bilden 

(eller texten) och de tecken som återfinns där som meningsbärande (Skåreus, 2007, 

s. 34). Semiotik har rötter inom lingvistiken, men har använts för att undersöka vad 

bilder försöker säga. Begreppet bildsemiotik användes för första gången av 

litteraturvetaren Roland Barthes år 1964 när han gjorde en bildsemiotisk analys av 

en reklambild. Bildsemiotiken har varit omdebatterade under 1900-talets senare 

hälft men är idag accepterad och etablerad (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 42). 

“Den generella utgångspunkten är att bilden kan tolkas som tecken, vilka består av 

ett uttryck och ett innehåll, liksom att det existerar bildkoder likväl som andra 

språkliga koder” (ibid., s. 43). Med koder menas kulturella konventioner och 

kontext. Inom bildsemiotiken är kontext viktig att ta i beaktande eftersom den 

tillåter en djupare analys av bilden. Det finns både inre och yttre kontext, där den 

inre kontexten kan förstås som hur de olika objekten samspelar i bilden samt vilka 

förhållande mellan dessa som går att finna. Det är även användbart att växla mellan 

del- och helhetsbetydelser. Den yttre kontexten är var bilden är placerade 

någonstans, i vilken typ av miljö. I uppsatsen är denna plats digital, vilket gör att 

betraktaren aktivt måste öppna Instagram-appen för att möta bilderna. Den yttre 

kontexten rör allt det som befinner sig utanför bilden vilket gör att bildtexten kan 

ses som kontextuell. Bildtexten kan förankra bilden, framförallt är detta av vikt när 

bilden är mångtydig. Bilder kan också förankra en text. I föreliggande uppsats är 

det bilden som står i förgrunden för vår analys men även bildtexten kommer att 

vara föremål för analys för att befästa bildens sammanhang (ibid., s 45-46). 

Eriksson och Göthlund (2012) skriver att diskursanalysen har likheter med 

semiotikens sätt att bryta ner och handskas med materialet (s. 47). I vår analys skiljs 

det uppenbara från det underliggande, för det uppenbara används begreppet 

denotation och för det underliggande används begreppet konnotation (Waern et al., 

2004, s. 38-39). Denotation är det betraktaren ser, utan att lägga in någon värdering. 

Vi kommer att beskriva de tecken som är synliga i bilden - det som är uppenbart. 

Konnotation däremot handlar om meningen i bilden, alltså en tolkning av vad 

betraktaren ser. Precis som det har beskrivits ovan är kontexten viktig för 

tolkningen, därmed också bildtexten. Det finns exempelvis kontextuella 

konnotationer som för människor inom en viss kultur är självklara, medan de inte 

har någon bärande betydelse för människor inom en annan kultur (ibid., 39-40). 

Kultur kan betyda en mängd olika saker. Det finns exempelvis både biblioteks- och 

skolkultur och dessa kulturer påverkar skolbibliotekskulturen.  

 

Eriksson och Göthlund (2012) argumenterar för att den yttre kontexten är en 

diskurs. De skriver även att diskursanalys kan användas för att besvara frågorna av 

som handlar om vad och till vem en bild säger något samt vilka sanningar som 

skapas i en bild (ibid., s. 47). Den semiotiska analysprocessen är lik 

diskursanalysen eftersom element tas ut och kopplas samman med nodalpunkter. 

Diskursanalys är per se en tvärvetenskaplig ansats, det vill säga det finns inget som 

förhindrar en forskare från att ta hjälp av andra analysmetoder för att undersöka ett 

material (Winther Jørgensen & Phillips, 2012, s, 10). Eriksson och Göthlund (2012, 

s. 42) skriver att semiotiken är “ett användbart redskap för att förstå hur bilder av 

olika slag påverkar och samverkar med betraktaren”. Då Instagram är ett medie 
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vars huvudsakliga syfte är en kommunikation med följaren är semiotik med andra 

ord ett användbart raster att lägga på bilderna.  

4.3 Insamlingsmetod 

Vi använder inlägg från stafettkontot @skolbibliotekarierna på Instagram där olika 

skolbibliotekarier lägger upp bilder från sin verksamhet under en arbetsvecka. 

Inläggen publiceras också på Twitter men vi är endast intresserade av hur de 

presenteras på Instagram. Kontot har 1311 följare (2019-11-27). För att begränsa 

vårt material kommer vi att titta på två dagar per vecka under kontots aktiva veckor 

vårterminen 2019, vilket innebär mellan vecka 3 och vecka 20 (14 januari till 17 

maj). Dagarna är tisdagar och torsdagar och vi har valt dessa dagar för att måndagar 

brukar inledas med en presentation av skolbibliotekarien/skolbiblioteket och 

fredagar brukar vara “tack för veckan”-inlägg och eftersom vi är intresserade av 

verksamheten blir måndagar och fredagar svårare att använda för att ge en rättvis 

bild av denna. För att materialet ska bli hanterbart väljer vi bort onsdagar. 

Torsdagen 28 mars saknar inlägg och vecka 19 hade ingen hand om kontot vilket 

innebär att 7 maj och 9 maj inte finns representerade.  

 

För att samla in materialet används funktionen “skärmdump” och inläggen klistras 

in i ett dokument som sedan sorteras i kategorier. Instagram-posterna analyseras 

sedan med hjälp av de begrepp som har beskrivits ovan. Vi anonymiserar posterna 

genom att dölja skola, kommentarer och geografisk hemvist på de poster som 

publiceras i uppsatsen. Detta förfaringssätt genererar 154 bilder. En del av dessa 

bilder ingår i bildsviter men vi har valt att analysera varje bild som en separat enhet. 
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4.4 Analysmetod 

För att analysera materialet har ett flertal kodningsscheman använts. I det första 

kodningsschemat görs en sortering av bilderna i kategorier. Både de föremål och 

situationer som bilden gestaltar samt det som står skrivet i bildtexten hjälper oss att 

förankra bilden i dess rätta kontext och därmed kategori. Schemat är utformat enligt 

en tabell med tre kolumner med rubrikerna “bildnamn”, “vad vi ser (denotation)” 

och “bildtext (förankring)”. Bildmaterialet studeras ingående och därmed förändras 

sorteringen ett flertal gånger. I det andra 

kodningschemat plockar vi ut de tecken 

som finns i det första kodningschemat. 

Efter varje tecken skriver vi siffran för 

kategorin. Sedan sorteras tecknen i 

bokstavsordning för att på så sätt få syn på 

frekvensen av vissa tecken. Därefter 

försöker vi fastställa vilka tecken som 

utgör nodalpunkter i de olika diskurserna. 

De tecken som inte är nodalpunkter 

sorteras in i respektive diskurs för att på så 

sätt fixera nodalpunktens betydelse. För 

att hitta vissa nodalpunkter har vi använt 

oss av konnotation.  

 

Bilden till vänster (Figur 1) får 

exemplifiera vår analysmetod. 

 

  

På bilden syns boken Vem ska trösta 

Knyttet? och en surfplatta med bilder från 

boken. För att förankra bilden läser vi 

bildtexten som talar om att bibliotekarien 

ska ha sagostund med en förskoleklass. De 

tecken som blir relevanta är surfplatta, bok och sagostund. Samtliga tecken får 

samma siffra i kodningsschemat eftersom de är kopplade till samma nodalpunkt 

som utgör diskurs och kategori. Analysprocessen är inte linjär och vi rör oss hela 

tiden mellan denotation och konnotation.  

 

När diskurserna är utkristalliserade tittar vi på vad dessa innehåller och hur de 

porträtteras. På så vis får vi en förståelse för hur posterna definierar den 

överordnade diskursen god skolbiblioteksverksamhet.Vi gör detta genom att titta 

på de diskurser med flest poster kopplade till sig, samt de mest frekventa tecken 

som syns i Instagram-posterna. 

 

 

 

 

Figur 1 
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4.5 Etiska överväganden och forskarens roll  

Som vi tidigare har nämnt arbetar vi båda som skolbibliotekarier. Detta påverkar 

givetvis den förförståelse som vi har när vi närmar oss materialet. Det är därför 

viktigt att ge studien transparens genom att beskriva tydligt hur vi kommer fram 

till vårt resultat. Hedemark (2009) skriver att förförståelse för ämnet är både en 

svaghet och en styrka. Hon skriver “min förförståelse har å ena sidan möjliggjort 

identifieringen av diskurserna. Å andra sidan kan jag genom min förförståelse 

också ha medverkat till att reproducera vissa diskurser som jag återfunnit i 

materialet” (ibid., s. 41). Detta blir till en devis för oss när vi närmar oss materialet 

och går från vardagsförståelse till att titta på materialet med hjälp av teori och 

analysredskap.  

 

Instagram-kontot @skolbibliotekarierna är öppet, det vill säga offentligt. Vem som 

helst kan titta på dess poster i appen och det går även att se dess poster, men utan 

möjlighet att kommentera dem, via webbläsare. För att göra det sistnämnda krävs 

inget konto. Innan vi påbörjade vårt arbete kontaktade vi Datainspektionen, se 

Bilaga 2, för vår fråga och deras svar. I och med detta anser vi att vi har gjort de 

etiska överväganden som krävs för att kunna analysera det material vi har valt.  
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5 Resultat och analys 

Nedan följer presentation och analys av vårt resultat med hjälp av den teori och 

analysmetod vi har beskrivit i kapitel 4. Därefter relateras analysen till begreppet 

god skolbiblioteksverksamhet. 

5.1 Presentation av resultat 

Materialet för den aktuella tidsperioden är 154 poster. Dessa har vi delat in i sju 

kategorier enligt följande fördelning: 

 

Biblioteksrummet   34 

Läsfrämjande arbete   20 

Evenemang    18 

Kollegilt samspel   22 

Praktiskt arbete    19 

Undervisning    28 

Övrigt     13 

 

Kategorierna är framtagna dels i vad som syns på bilden men också med hjälp av 

bildtexten för att förankra bilden i dess kontext.  

 

Biblioteksrummet används när bilden visar det fysiska rummet där 

biblioteksverksamheten äger rum. Här förekommer bilder på bokhyllor, 

studieplatser, läshörnor, mysiga möbler. Denna kategori har flest poster. När 

urvalet av material gjordes valde vi bort måndagen då syftet med studien är att få 

syn på verksamheten och inte att få en presentation av bibliotekarien och 

biblioteket, men i kategoriseringen finner vi emellertid att rummet ges ett stort 

utrymme. Verksamheten som visas på bilderna fokuserar på två 

användningsområden av biblioteket och bibliotekarien. Dels den studieorienterade 

där elever syns arbeta med datorer och dels den avkopplande där elever syns spela 

spel och “hänga”. Läsning syns och kan ingå i båda användningsområdena. Noteras 

kan att fem av bilderna i kategorin kommer från veckan efter påsk vilket innebär 

att tisdagen den 23 april var den första dagen för skolbiblioteket att publicera 

eftersom måndagen efter påsk (annandag påsk) är en röd dag. 

 

Läsfrämjande arbete används när bilden visar hur bibliotekarien arbetar 

litteraturförmedlande med elever genom förberedelser inför bokprat och 

högläsning. Här visas bokomslag och/eller bokuppslag upp. I bildtexten används 

till exempel begreppet “bokattack”, som är ett sätt att boktipsa i klassrum utan 

koppling till något arbetsområde i skolarbetet, alltså enbart tips för lustläsning. 

Högläsningen är fokuserad mot elever i förskoleklass och på fritidshem. 

Läsfrämjande arbete används även när bilden visar skyltning i biblioteket och 

bilder på bokomslag. Skyltningen kan vara tematisk, handla om nya titlar eller om 

böcker som bibliotekarien tipsar om av annan anledning (framgår inte alltid 

vilken). 

 

Evenemang används när bilden visar speciella dagar som uppmärksammas i 

biblioteket, litteraturpriser samt besök utifrån som riktar sig till elever. Eftersom 
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detta är något utöver den vanliga verksamheten har vi valt att lägga detta i en annan 

kategori än läsfrämjande arbete. De bilder som går in i den här diskursen visar 

något festligt. Dagarna som uppmärksammas är Internationella barnboksdagen och 

Modersmålsdagen; priset är ALMA-priset och besöken är författaren Anja Gatu 

och Anna Lindberg som föreläser om journalistuppdraget. 

 

Kollegialt samspel används när bilden visar bibliotekarien tillsammans med 

kollegor på skolan eller andra bibliotekarier i samma kommun. Ofta visar bilderna 

planering för gemensamma projekt riktade mot antingen personal eller elever. Den 

här kategorin används också när bilden visar att bibliotekarien varit iväg på någon 

föreläsning, temadag eller utbildning.  

 

Praktiskt arbete används när bilden visar återlämnade böcker, nya böcker som ska 

registreras eller utrustning av nyinkommet material. Här finns också bild på 

pingisbord då bibliotekarien på den skolan står för utlån av annat än böcker, i detta 

fall pingisrack. Det finns också en bild som visar att bibliotekarien är IKT-ansvarig 

(Informations- och kommunikationsteknik) och arbetar med detta. Kategorin 

praktiskt arbete utgörs även av bilder utanför skolan till exempel när bibliotekarien 

visar att hen har lästid hemma. 

 

Undervisning används när bilden visar att bibliotekarien håller i undervisning i 

klassrum. Undervisningen rör källkritik, netikett samt olika skrivprojekt som rör 

böcker. 

 

Övrigt används när bilden visar sådant som inte passar in i de övriga kategorierna 

och som annars skulle skapa egna kategorier. Här finns bilder tagna utanför skolan, 

till exempel från bibliotekariens väg till jobbet, cykling mellan skolor, lästid i 

hemmet samt sådant som händer i skolan men som inte är relaterat till 

biblioteksverksamhet. Exempel på motiv är tallrik med skolmat och en staty av en 

astronaut.  

 

Det här är en kategori där det inte finns en diskurs, emellertid är den relevant att ta 

upp eftersom den till viss del korrelerar med tidigare forskning, nämligen Sahlbergs 

studie. Sahlberg (2018, s. 60) skriver att en av hans informanter använder 

skolbibliotekets Instagram-konto som dagboksanteckningar och att det finns en 

personlig koppling till kontot. Vissa av inläggen i kontot @skolbibliotekarierna har 

en dagboksliknande karaktär.  

5.2 Analys av resultatet 

Nedan ämnar vi besvara första frågeställningen för studien, nämligen “vad 

innehåller Instagram-posterna och vilka diskurser är synliga?”. Materialet 

analyseras utifrån de kategorier som beskrevs i föregående avsnitt. Dessa 

kategorier är underordnade diskurser och i vår analys finner vi det tecken som utgör 

nodalpunkter. Till dessa nodalpunkter knyter vi övriga tecken som har framkommit 

i denotationen av materialet. Här använder vi oss av konnotation för att fördjupa 

analysen av diskurserna. Skolbiblioteket är en flytande signifikant i analysen 

eftersom bildmaterialet vittnar om olika roller för skolbiblioteket. I rubrikerna 

nedan kommer vi att benämna de underordnade diskurserna för deldiskurser. 
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5.2.1 Biblioteksrummet 

Deldiskursens nodalpunkt är biblioteksrummet 

och de tecken som framträder är bokhyllor, 

böcker, elever som läser, elever som jobbar 

med datorer, mysiga möbler. Biblioteksrummet 

är den deldiskurs som framträder tydligast i 

studiens material då den innehåller flest bilder, 

vilket står i kontrast till tidigare forskning. 

Brunnegård och Böhlmarks (2004) studie visar 

att det är den minst framträdande diskursen 

eftersom de skriver att den bilden av 

skolbiblioteket redan är befäst. Ett 

skolbibliotek har lagt upp en bildsvit med fyra 

bilder på biblioteksrummet där bildtexten ger 

förklaringen att biblioteket ska bli av med ett 

skåp, få till en mysig läshörna och måla om en 

vägg. Skolbibliotekarien avslutar med 

“Rummet är inte det viktigaste i vår 

verksamhet, men ibland känns det festligt!” 

(Bilaga 1, bild 1), något som framstår som en 

ursäkt till att hen lägger fokus på 

biblioteksrummet. Kognitiva auktoriteter inom 

skolbibliotek som till exempel Malmberg (2017) och Gärdén (2017) trycker 

mycket på att rummet inte är det centrala utan snarare den pedagogiska funktionen 

skolbibliotekarien ska ha som förs fram. Här ser vi hur den biblioteksdiskursen 

(Brunnegård & Böhlmark, 2004) definierar den flytande signifikanten 

skolbiblioteket i högre utsträckning än diskursen om skolbiblioteket som en 

pedagogisk funktion. 

 

Det tecken som är mest framträdande är bokhyllor och tecknet blir ett moment 

eftersom det inte framkommer i någon av de andra diskurserna. I vissa fall används 

bokhyllorna för att visa upp bibliotekets bestånd, men i andra fall snarare som en 

möbel där beståndet inte kommenteras eller är tydligt nog för att betraktaren ska 

kunna se vilka böcker som finns. De gånger bokhyllornas innehåll påtalas handlar 

det om mångspråkslitteratur, det vill säga böcker på andra språk än svenska (se 

Figur 2). Skolbibliotekarien beskriver hur satsningar har gjorts på att utveckla 

beståndet och i bilden syns knubbar med mängder av världens olika språk.  

 

Det här är ett av flera exempel där mångspråk lyfts fram i uppsatsens material och 

under “5.2.2 Läsfrämjande arbete” kommenteras detta utförligare.  

 

Bokhyllor med välta böcker förekommer också och här skriver bibliotekarien 

“Känner ni igen det här” (Bilaga 1, bild 2), här finns ett uttalande till en tilltänkt 

mottagare som är en del av biblioteksdiskursen och därmed känner till situationen. 

Detta kan ses som ett sätt för skolbibliotekarien att utbyta erfarenheter med andra 

som arbetar på bibliotek. I Sahlbergs (2018) studie finns ett liknande sätt att 

använda Instagram.    

 

Figur 2 
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Förutom bokhyllor finns även tecknet böcker. I den här deldiskursen agerar boken 

som inredningsdetalj och en fond till biblioteksrummet. Det syns inga titlar eller 

författare utan det blir ett namnlöst mediebestånd. Undantag finns, till exempel en 

bild som visar en knubb med texten “Sexhandböcker” samt efterföljande bokrad 

med titlar på ämnet. Eftersom det är en närbild av ett hyllplan går titlar till viss del 

att urskilja. Nästföljande bild visar ett genremärke för den skönlitterära genren 

erotik med bild på två personer inbegripna i ett heteronormativt samlag (Bilaga 1, 

bild 3), här syns inte titlar men bilden visar ändå tydligt något som finns i deras 

mediebestånd. Här profilerar bibliotekarien dessa bilder genom att skriva i 

bildtexten att biblioteket är unika med sin “sexhylla” och att de har tagit hjälp av 

folkbiblioteket för att köpa relevant litteratur. Instagram är ett verktyg som är 

tacksamt att använda för att profilera sig och få reaktioner.  

 

I bilderna på biblioteksrummet rör sig även elever även om de sällan förekommer. 

Överlag i uppsatsens material är det väldigt få elever som syns och när de syns är 

det bakifrån. Det finns en uppenbar förklaring till detta i GDPR 

(Dataskyddsförordningen) som gör gällande att personer inte får fotograferas och 

publiceras utan godkännande. Eftersom eleverna på skolor i majoriteten av fall är 

minderåriga innebär det att elevens vårdnadshavare skulle behöva samtycka. Sedan 

GDPR infördes i maj 2018 har många skolor valt att inte fotografera elever alls. 

Elever gör olika saker i biblioteket och 

precis som Agélii (2018) skriver utnyttjar 

eleverna biblioteksrummets olika 

funktioner. Hon skriver vidare att 

biblioteksrummet har en utformning som 

inbjuder till lärande, något Instagram-

posterna inte vittnar om. Det finns elever 

som arbetar på sina datorer men det är 

läsning och framförallt lustläsning som 

bilderna visar. Lustläsning hade kunnat ses 

som en form av läsfrämjande arbete men 

bildtexten förankrar dessa bilder som 

ögonblicksbilder från biblioteksrummet 

och inte som en bild som visar 

bibliotekariens aktiva arbete. 

Undanskymda platser (se Figur 3) och 

bekväma möbler förstärker detta och som 

Brunnegård och Böhlmark (2004) skriver 

lyfts biblioteksrummet fram som ett annat 

rum än övriga skolan.  
 

 

5.2.2 Läsfrämjande arbete 

En kategori med 20 bilder och deldiskursen är därmed  framträdande i materialet. 

Läsfrämjande arbete anses vara ett av skolbibliotekariens grunduppdrag och i och 

med de sjunkande siffrorna vad gäller läsförståelse har vikten av 

skolbibliotekariens arbete med att få elever att läsa premierats. Bokprat, 

Figur 3 
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bokattacker och högläsning är nyckelfaktorer för att öka elevers intresse för att att 

läsa (Gärdén 2017, s. 51-52). I tidigare forskning brukar det benämnas som 

biblioteksdiskursen (Brunnegård och Böhlmark, 2004).    

 

Nodalpunkten i deldiskursen är läsfrämjande arbete. Tecken som kopplas till 

nodalpunkten är sagostund, högläsning, bokprat, bokattack, boktips 

displayanordning, skyltning och bokomslag. De fyra första tecknen är moment 

eftersom de inte kan kopplas till någon annan nodalpunkt. Däremot är de fyra 

sistnämnda element eftersom de förekommer i andra deldikurser. Det finns en 

diskrepans mellan bilderna där det läsfrämjande arbetet både gestaltas som något 

aktivt och som något passivt. Bokprat och bokattack innefattar planering och att 

det är en grupp elever eller klass som lyssnar. Det är inte frivilligt utan ingår i 

skolarbetet vilket gör det till aktivt arbete från bibliotekariens sida. Boktips 

däremot fungerar passivt då de inte kräver någon interaktion mellan bibliotekarie 

och elev och behöver inte heller innehålla något slags berättande kring vad boken 

handlar om eller vilken genre den tillhör.  

 

Materialet innehåller två bilder som handlar om bokprat, den ena visar en hög med 

böcker (Bilaga 1, bild 4) och den andra böcker sammankopplade med post-it-lappar 

liggande i en bokvagn (se Figur 4). Att bilderna handlar om bokprat framgår av 

bildtexten. 

 

I bildtexten till bilden med en bokhög 

beskriver bibliotekarien hur hen jobbar med 

bokprat, vilket kan tolkas som ett sätt att 

både dela med sig av och visa på 

läsfrämjande arbete. 

 

Det finns en bildsvit med två bilder kopplade 

till bokattack (Bilaga 1, bild 5a & 5b), den 

ena med bild på ett omslag och den andra på 

ett uppslag. I bildtexten får följaren veta att 

det är bokattack det handlar om.  

 

Högläsning/sagostund utgörs av fyra bilder 

där två hänger samman och handlar om 

boken Vem ska trösta knyttet av Tove 

Jansson. På den första bilden syns 

förberedelserna och det går att se att 

skolbibliotekarien har scannat in samtliga 

bilder från boken (se Figur 1). På nästa bild 

förklaras det av att elever kan se bilderna på 

en projektorbild (Bilaga 1, bild 6). Bilder 

som beskriver högläsning behöver inte ha en 

bok i fokus. I en av bilderna i materialet finns en guldig sten (Bilaga 1, bild 7) med 

guldigt tyll och utan bildtexten säger bilden ingenting. Stenen används av 

bibliotekarien eftersom hon har byggt upp en historia kring stenen.   

 

Skyltningen som görs i deldiskursen är ofta tematisk och teman som lyfts upp är 

mångspråk, HBTQ, lättläst, fakta. De första två teman känns igen från prioriterade 

Figur 4 
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grupper i bibliotekslagen (2013) och är i linje med utvecklingen att synliggöra 

minoritetsgrupper. Mångspråkslitteratur ser vi i fler diskurser medan HBTQ endast 

finns med i den aktuella deldiskursen representerade med en bild.  

 

Majoriteten av posterna i den aktuella deldiskursen ger inte någon förklaring till 

varför de böcker som skyltas har valts. Därför är det svårt att se en pedagogisk vinst 

med tipsen eftersom varken följare som jobbar inom samma yrke, föräldrar till 

elever, elever eller personer som är intresserade av skolbiblioteksfrågan ges någon 

form av guidning till vem boken riktar sig mot.  

 

 

Bilden till vänster (Figur 5) visar hur böcker 

skyltas under rubriken Boktips men utan någon 

vidare förklaring, exempelvis vilken 

åldersgrupp tipsen riktar sig mot. Detta kan vara 

en tyst kunskap hos skolbibliotekariekollegor, 

men är inget vedertaget. I bildtexten framgår att 

det är en elev i årskurs 4 som har hjälpt till, men 

böckerna på bilden är ungdomsböcker.  

 

Boken blir till ett självändamål och får lov att 

existera utan någon närmare förklaring. Persson 

(2012) skriver att det finns en utbredd myt kring 

litteraturläsning som något gott och att god 

litteratur skapar i sin tur goda medborgare. 

Boken är så starkt kopplad till 

biblioteksverksamheten och det kanske inte är 

märkligt med tanke på att skolbibliotek i regel 

inte har några andra medier till utlån. Arbete 

med böcker behöver inte legitimeras av en 

skolbibliotekarie och det kanske därför också är 

självklart för hen att publicera bilder på böcker.  

 

Avslutningsvis kan det sägas att den läsfrämjande deldiskursen fokuserar på 

skyltning av böcker och inte bokprat.  

5.2.3 Evenemang 

Nodalpunkt i den här deldiskursen är evenemang och tecken är besök, firande, 

böcker. Både besök och firande är moment i deldiskursen, då de inte förekommer 

i någon av studiens andra funna diskurser. Böcker är däremot ett element eftersom 

det förekommer i flera diskurser i studiens material. Besöken utgörs av 

författarbesök och besök av en journalist, medan firandet är kopplat till specifika 

dagar eller händelser som skolbibliotekarien vill lyfta. Författarbesöket 

marknadsförs som ett författarbesök skulle göras på folkbibliotek med affisch som 

informerar om evenemanget. Men till skillnad från ett evenemang på ett 

folkbibliotek är författarbesök på skolor stängda evenemang dels inom skolan men 

generellt sätt också riktade mot specifika klasser. På affischen i Instagram-posten 

står det att det är årskurs 3 som får besöket, vilket innebär att affischen snarare 

informerar om verksamheten än att marknadsföra ett evenemang så som det ser ut 

Figur 5 



 22 

vid en första anblick (Bilaga 1, bild 8). Förutom affischen skyltas även böcker 

skrivna av den besökande författaren Anja Gatu eller böcker som rör fotboll, 

eftersom hon skriver om fotboll. Att skylta böcker för besök och firande är något 

genomgående bland Instagram-posterna och det finns ett syfte bakom skyltning 

som är tydlig i bilderna, till skillnad från den skyltning som finns i den läsfrämjande 

deldiskursen. Böckerna förstärker besöken och firandet. Skillnaden mellan besök 

och firandet är att biblioteket använder fler aktiviteter för att fira dagar eller 

särskilda händelser, medan författarbesöket stannar vid skyltningen. I studiens 

material uppmärksammas Modersmålsdagen och ett antal bilder visar hur 

biblioteket firar detta. Här syns dels klassisk skyltning med böcker på ett flertal 

olika språk men också en världskarta där elever uppmuntras markera vilket land de 

kommer från med hjälp av en nål, ett quiz och en skål med godis.  

 

Ett bibliotek har ett projekt kring ALMA-priset (Astrid Lindgren Memorial 

Award). Här få vi en insyn i hur skolbibliotekarien arbetar med ett firande som ska 

ske efter skoltid. Bilderna visar utställningsmaterial kring ALMA-pristagare, bild 

på något som kallas “bildjakt” som bildtexten berättar är gjord av bibliotekarien 

samt någon som heter Ulla. En post där bilden föreställer en mängd papper 

utspridda på ett bord inleds bildtexten med “Ojojoj. Idag blir det kanske inte så 

mycket här på kontot” (Bilaga 1, bild 9). I instruktionerna till de som ska posta på 

kontot finns det ett minimikrav på en bild per dag, vilket gör att skolbibliotekarien 

som gör den här posten inte hade behövt ursäkta sig.  

5.2.4 Kollegialt samspel 

I den här deldiskursen är nodalpunkten kollegor. Tecknen vi kan koppla till 

nodalpunkten är fortbildning, samarbete, projektorbild. Fortbildning kan ses som 

ett moment eftersom det endast figurerar i den aktuella deldiskursen medan 

samarbete och projektorbild finns i fler deldiskurser och är därför element. 

Fortbildning kännetecknas av att kollegor reser iväg tillsammans för att delta i 

konferenser. Det är endast en skola som inkluderar detta under sin vecka. Bilderna 

visar en gruppbild på leende kollegor som rest tillsammans samt bilder från två 

föreläsningar där följaren ser en person som föreläser framför en projektorbild. Den 

ena föreläsningen är kopplad till böcker och den andra (med två bilder) handlar om 

desinformation och vetenskapsförnekare. Dessa två föreläsningsbilder går att 

koppla samman med skolbibliotekariens uppdrag inom både läsfrämjande arbete 

och MIK. Bilderna från föreläsningarna säger inte så mycket utan det är bildtexten 

som ger kontext och till stor del innehåll. Bilden som uppmärksammar 

läsfrämjande arbete visar en person stående framför en projektorbild föreställande 

en ung person som sitter i en säng med en uppslagen bok och hörlurar. Här går det 

att dra slutsatsen att personen på bilden pratar om läsning och läsning genom att 

lyssna. De andra två projektorbilderna visar något vars innehåll inte går att tyda, i 

alla fall inte i en bibliotekskontext.  
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Det andra tecknet i deldiskursen är samarbete som är 

ett element, emellertid är det starkt framträdande i den 

här deldiskursen eftersom nästan alla bilder återger 

någon form av samarbete. Genomgående är att de 

vuxna som syns på bilderna är glada och leende vilket 

visar på en entusiasm för något, förmodligen 

samarbetet i fråga. Det står i flera bildtexter vad 

samarbetet handlar om. Det ges utrymme i bildtexten 

att förklara punkter som tas upp och bibliotekariens 

roll i olika projekt. Noteras bör att samarbetet oftast 

rör bibliotekarier (se Figur 6) emellan och det är sällan 

lärarna representeras. Undantagen är en bild som visar 

att en skolbibliotekarie deltar i ett möte med skolans 

svensklärare samt en bild som visar hur bibliotekarien 

deltar i ett projekt kring ALMA-priset som rör hela 

skolan. Skolinspektionen skriver i sin rapport från år 

2018 att  samarbete med lärare är en framgångsfaktor för att skolbiblioteket ska 

kunna spela en roll i elevernas måluppfyllelse. I Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning noteras att samarbetet ofta är bristfälligt och deldiskursen 

kollegialt samspel bekräftar denna bild. Det syns visserligen samarbete men dessa 

samarbeten rör sig inte i en skolkontext utan fokuset är biblioteksrelaterade frågor 

där pedagogiskt samarbete med lärare inte ryms. Där lärare förekommer handlar 

det om svensklärare, en lärarkategori som både Skolinspektionen (2018, s. 5-6) och 

Agélii (2018, s. 14-15) nämner som en vanlig samarbetspartner till 

skolbibliotekarierna.  

5.2.5 Praktiskt arbete  

Nodalpunkten i den här diskursen är praktiskt arbete. Tecknen vi ser är 

bokhantering, datorunderhåll. Båda dessa är moment i deldiskursen. Bilderna på 

bokhantering visualiseras genom att det är bilder på stora och stökiga bokhögar 

eller bara osorterade böcker på ett bord. Återigen är boken framträdande men här 

ges en annan kontext genom bildtexten som förklarar att böckerna ska återlämnas. 

Det är ett praktiskt arbete som också är traditionella bibliotekarieuppgifter 

(Malmberg, 2017, s 41-44).  

 

I en bildtext står det att “Nu på eftermiddagen har jag tagit tag i ganska oglamorösa 

bokhögar med böcker som ska lagas/gallras/få ny märkning/ändras i katalogen och 

annat spännande.” Bilden avslutas bland annat med hashtagen 

#glamorösabibliotekarielivet (Bilaga 1, bild 10). Citatet visar på en annan aspekt 

av bokhantering, nämligen att laga, gallra och sätta nya märkningar. På ett 

folkbibliotek är det här arbetsuppgifter som en biblioteksassistent vanligen utför 

(med undantag för mindre filialer), men på skolbibliotek är det vanliga att 

bibliotekarien är ensam i sin yrkesroll och därmed arbetar med alla delar av 

biblioteksarbetet. Därför är det här en deldiskurs som inte skulle se likadan ut, eller 

ens finnas på folkbibliotek på grund av bland annat automatisering i 

återlämningsprocesserna. Även om skolbibliotekariens yrkesroll ser ut på det här 

sättet går det i bildtexter att se en ursäktande attityd när den här typen av 

arbetsuppgifter tas upp, likt bildtexten som nämns ovan. 

 

Figur 6 
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En Instagram-post visar en delvis öppen låda från internetbokhandeln Adlibris och 

bildtexten lyder “Tjoho! Bokleverans!” (Bilaga 1, bild 11) och en annan visar en 

hög böcker och bildtexten talar om att det kommit nya lättlästa böcker. Den här 

deldiskursen visar upp ett arbete som en skolbibliotekarie förväntas kunna, något 

som inte ingår i utbildningen. Huruvida en skolbibliotekarie har möjlighet till 

inköpsstöd ser olika ut i olika kommuner beroende på om det finns välfungerande 

nätverk mellan skolbibliotekarier eller inte. En annan faktor är om skolan har 

tillgång till Bibliotekstjänsts (BTJ) häften som listar nyutgiven litteratur uppdelat i 

kategorier och med lektörsutlåtanden. Det ser också olika ut i olika kommuner och 

mellan olika skolor hur stor budgeten är, det vill säga att bibliotekarien inte kan 

köpa in allt nyutgivet och att inköp måste vägas mot varandra. I tidigare forskning 

om skolbibliotek är det här inte en kompetens som tas upp eller problematiseras. 

Malmberg (2017, s. 41-44) nämner medieinköp som en traditionell arbetsuppgift 

och där finns ingen problematisering knuten till detta.  

 

Datorunderhåll är ett av tecknen i den här diskursen och det visar sig genom att en 

skolbibliotekarie postar om sitt IKT-ansvar. Det här rör sig om en bild i 

deldiskursen, men eftersom IKT är något som ingår i kontexten kring 

skolbibliotekariers arbetsuppgifter är det relevant att se posten som ett tecken. Det 

skulle emellertid kunna vara ett utslag av att vi reproducerar en diskurs som i 

tidigare forskning varit framträdande då de diskurser vi finner inte uppstår i ett 

vakuum.  

5.2.6 Undervisning  

Nodalpunkten i deldiskursen är undervisning och tecken är klassrum, projektorbild, 

MIK, skrivande. Moment i aktuell deldiskurs är klassrum och skrivande där 

klassrummet är det starkaste momentet. Projektorbild är ett element eftersom det 

även finns med för att beskriva nodalpunkten kollegor. MIK kan också beskrivas 

som ett element eftersom det figurerar i en annan deldiskurs även om det inte är ett 

tecken. I den här deldiskursen är inte biblioteksrummet i centrum utan 

klassrummet, precis som vid traditionell skolundervisning. Bibliotekarien befinner 

sig i klassrum bland elever och bedriver undervisning. Studiens material korrelerar 

med hur skolbiblioteket lyfts fram som pedagogisk resurs av Skolverket, 

Skolinspektionen samt tidigare forskning. Det förekommer andra vuxna med 

funktioner i skolan som kurator, specialpedagog och fritidspedagog. Däremot 

nämns/syns inte lärare vilket konstaterades redan under rubriken “5.2.4 Kollegialt 

samspel”. Här syns aktiva elever genom händer som skriver, elev som räcker upp 

handen samt elever i klassrum (suddade bakhuvuden) syns på bild. 

 

Vi har använt MIK som ett paraplytecken för källkritik, upphovsrätt, netikett, 

nätmobbning etcetera. Det som nämns mest frekvent av dessa är källkritik vilket 

går i linje med hur det ämnet lyfts fram som ett av bibliotekariens mer centrala 

arbetsområden (se bl a Gärdén, 2017 & Malmberg, 2018). I materialet lyfts det här 

arbetet fram som ett viktigt arbete. Exempelvis skriver en bibliotekarie i en bildtext 

“I år tror jag att det blir rekord i antalet lektioner i källkritik! Superkul!!” (Bilaga 

1, bild 12). Uttalandet kan tolkas som ett sätt att understryka bibliotekariens arbete 

med just källkritik och att bibliotekarien lär ut något precis som en lärare, det vill 

säga håller i lektioner. Här lämnar skolbibliotekarien i viss mån  

bibliotekskontexten och befinner sig istället i en skolkontext.  
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Undervisningen bedrivs till stor del för de lägre årskurserna och ofta illustreras 

verksamheten med hjälp av projektorbilder (MIK) och bilder på böcker.  En av 

bilderna skiljer sig emellertid åt genom att visa upp programmering, vilket tillhör 

MIK-arbetet. Programmering är ett relativt nytt arbetsområde i skolan och lyfts 

som ett möjligt arbetsområde för skolbiblioteket i och med skolbibliotekariens 

digitala kompetens.   

 

Ett tecken som framträder i materialet och som är kopplat till undervisning är 

skrivande. Skrivandet visas upp genom användningen av surfplattor och dessa 

Instagram-poster är många till antalet även om fyra ingår i en bildsvit. Utifrån 

bildtexter förstår vi att det är lågstadiet som är i fokus för undervisningen. I 

materialet finns inte samma fokus på läsning, det finns få bilder som visar elever 

som läser. En tolkning av detta kan vara att det ses som så självklart att 

skolbibliotekarien arbetar med att få elever att läsa. Läsfrämjande är en deldiskurs 

som framkommer i studiens material, men i den deldiskursen syns främst 

skolbibliotekariens arbete och inte det förväntade resultatet. Bland de bilder som 

visar elevers aktiva arbete är det med andra ord vanligare att de visar skrivande 

elever än läsande elever. Enligt forskningen är det läsning skolbibliotekarien ska 

arbeta med, inte skrivande (Gärdén, 2017, s. 49ff, Limberg & Hampson Lundh, 

2013, s. 9-10). Bland posterna ser vi också hur elever arbetat för hand med att skriva 

och rita om böcker. Bilderna visar inte undervisningstillfället utan resultatet. Det 

går inte att utifrån bildtexten förstå om det är skolbibliotekarien som har bedrivit 

projektet eller läraren eller skolbibliotekarien tillsammans med läraren. Skulle 

projektet utförts utan inblandning av skolbibliotekarien skulle anledningen till 

posten kunna vara att det handlar om böcker och att allt som handlar om böcker 

blir av intresse för skolbiblioteket som funktion. 

5.3 Analys av diskursen “god skolbiblioteksverksamhet” 

Studiens andra forskningsfråga är “vilka underordnande diskurser ryms i den 

överordnade diskursen god skolbiblioteksverksamhet?”. För att besvara frågan 

utgår vi från resultatanalysen ovan. Vi tittar efter vilka underordnade diskurser 

(deldiskurser) som framkommer i Instagram-posterna för att därmed se hur 

skolbibliotekarierna konstruerar diskursen “god skolbiblioteksverksamhet”. Detta 

eftersom det står som en av uppgifterna för den som tar hand om stafettkontot 

@skolbibliotekarierna. 

 

Det finns många aktörer som intresserar sig för skolbibliotek och dess verksamhet 

till exempel forskning, skol- och bibliotekslagen, Skolverket, Skolinspektionen och 

fackförbundet DIK. Vi har intresserat oss för en annan aktör nämligen 

skolbibliotekarierna själva och vad de uttrycker om sin verksamhet. Vi finner en 

annan tonvikt i de deldiskurserna vi har funnit i vårt material än vad andra aktörer 

poängterar. I jämförelse med tidigare forskning som Brunnegård och Böhlmark 

(2004) eller Agélii (2018) finner vi att god skolbiblioteksverksmaheti högre grad 

definieras av diskurser som inte tar lika stort utrymme i deras forskningsmaterial.  

 

De deldiskurser som framträder tydligast och som därmed kan säga vad diskursen 

god skolbiblioteksverksamhet innehåller är biblioteksrummet och undervisning. 

Dessa två deldiskurser har flest bilder kopplade till sig. Biblioteksrummet ges stort 

utrymme, det är en deldiskurs som är viktig för skolbibliotekarien. Här skildras god 
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skolbiblioteksverksamhet genom att visa på bokhyllor, elever som sitter och gör 

något - ofta i mysiga möbler - det vill säga rummets utformning. I tidigare forskning 

(Gärdén, 2017) brukar rummet ses som sekundärt i skolbiblioteksverksamhet och 

det primära snarare skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Samtidigt finns det en 

stor mängd forskning (bl a av Johansson & Hultgren, 2018) kring folkbibliotek som 

behandlar rummets utformning. Det hade varit en sak om biblioteksrummet hade 

utgjort fond för en viss typ av verksamhet men i Instagram-posterna är 

biblioteksrummet inte enbart en fond utan framträder här som en deldiskurs till den 

överordnade diskursen god skolbiblioteksverksamhet. I studiens material är 

biblioteksrummet, och det som Brunnegård och Böhlmark (2004) ser som 

biblioteksdiskursen, alltjämt rådande medan allt fler aktörer lyfter andra delar av 

verksamheten som viktiga faktorer. Ett exempel är fackförbundet DIK som i ett av 

sina kriterier för  utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass skriver att 

skolbibliotekarien ska tänka utanför rummet (Fackförbundet DIK, u.å.). DIK:s 

ståndpunkt går i linje med vad både Skolverket och Skolinspektionen skriver är 

eftersträvansvärt för skolbibliotekets verksamhet.  

 

När det kommer till deldiskursen undervisning skildras den goda 

skolbiblioteksverksamheten genom bilder på digitala verktyg, dels genom bilder på 

projektorbilder och dels genom bilder på surfplattor. Här syns 

skolbibliotekets/ariens roll som pedagogisk resurs, vilket vi nämner i stycket ovan 

som en primär del i verksamheten. Till skillnad från diskursen biblioteksrummet 

där skolbibliotekarien inte är en aktiv del ligger här ett fokus på det arbete 

skolbibliotekarien gör för eller med elever. Utifrån studiens material går det att 

säga att diskursen god skolbiblioteksverksamhet är att undervisa elever. 

Undervisningen rör som tidigare nämnts till stor del källkritik och skrivande. Det 

förstnämnda är en stor del av paraplybegreppet MIK, emellertid används begreppet 

MIK endast en gång i studiens material, vilket är förvånande då det är ett ord som 

har fått stor bäring i skolbibliotekssammanhang (se t ex. Skolinspektionen, 2018). 

Brunnegård och Böhlmark (2004) ser informationskompetens som ett modeord och 

att informationskompetensdiskursen tar mycket utrymme i deras material. I 

diskursen undervisning syns emellertid inte samma fokus på 

informationskompetens.  

 

Det syns inte något kollegialt samspel mellan skolbibliotekarie och lärare - vare sig 

i deldiskursen undervisning eller deldiskursen kollegialt samspel. Det går inte att 

veta om det beror på att det inte finns, eller om det finns men inte porträtteras i 

Instagram-posterna. Skolinspektionen (2018) och Gärdén (2017) ser samarbete 

mellan skolbibliotekarie och lärare som en avgörande faktor för att skolbiblioteket 

ska bidra till elevers ökade måluppfyllelse. Skrivande ses i studiens material som 

god skolbiblioteksverksamhet och tar nästan lika mycket utrymme bildmässigt i 

deldiskursen undervisning som MIK. I den tidigare forskning vi har tagit del av 

benämns inte skrivande som en arbetsuppgift eller ett uppdrag som 

skolbibliotekarien har och det fångar vår uppmärksamhet. En fråga att ställa sig är 

om det finns fler arbetsuppgifter som skolbibliotekarier gör men som inte har 

uppmärksammats tidigare. 

 

I deldiskursen läsfrämjande arbete visar majoriteten av bilder på böcker utan att 

aktivt berätta varför just de böckerna är med på bild. Med boktips menar vi att en 

bok presenteras som ett tips med en eventuell text kring bokens innehåll samt varför 
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den tipsas om. Böcker ses som en garant för en god skolbiblioteksverksamhet i 

studiens material och den kan porträtteras utan någon närmare motivering. De 

gånger en verksamhet beskrivs är när boken används vid bokprat eller högläsning, 

som i forskning ofta framförs som en kärnverksamhet för skolbiblioteket/arien. I 

studiens material syns det inte som en kärnverksamhet och därför går det inte heller 

att säga att god skolbiblioteksverksamhet kännetecknas av detta. Detta går inte i 

linje med hur skolbibliotekarien benämns som en språkutvecklare 

(Skolinspektionen (2017), Bibliotekslagen (2013:801) etc.).     

 

En av de prioriterade grupperna i bibliotekslagen är som tidigare nämnts 

nyanlända/personer med andra modersmål än svenska. I deldiskurserna 

biblioteksrummet, läsfrämjande arbete och evenemang återfinns poster som 

behandlar mångspråks/böcker på andra språk än svenska. Att visa upp att en 

verksamhet arbetar med detta är med andra ord att följa bibliotekslagen (2013). I 

deldiskursen evenemang syns exempelvis hur en skolbibliotekarie postar bilder 

från Modersmålsdagen som uppmärksammas på den aktuella skolan. På bilderna 

återfinns aktiviteter som inte är kopplade till böcker, något som visar på att 

diskursen god skolbiblioteksverksamhet också kan innehålla aktivering av elever 

och att göra något språk- och läsorienterat som blir lättsamt och positivt. 

 

Praktiskt arbete som är en deldiskurs på Instagram-kontot @skolbibliotekarierna är 

något som brukar nämnas i förbifarten när skolbibliotekariers arbete diskuteras. 

Deldiskursen är behandlad med en ambivalens från skolbibliotekarierna. Vissa 

beskriver det som ett nödvändigt ont men där finns även en glädje i exempelvis 

ankomst av nya böcker. Deldiskursen är med andra ord en del av den överordnade 

diskursen god skolbiblioteksverksamhet både utifrån premissen att det här är en del 

av skolbibliotekariens arbetsuppgifter. Samtidigt poängterar flera av 

skolbibliotekarierna att den här typen av arbete inte är det viktigaste (eller 

roligaste).  

6 Diskussion och slutsatser 

Instagram är som tidigare nämnts en plattform för att posta bilder, bilderna är dess 

huvudfunktion. Men eftersom det finns möjlighet att skriva bildtext blir den en del 

av posten vilket gör att den spelar en central roll i utformningen av inlägg och 

därmed för vår analys. Bildtexten blir ofta en avgörande faktor för att förstå 

kontexten vilket tydligt visar sig i flertalet poster i studiens material. Trots det är 

bildtexterna sällan långa utan snarare ett sätt att förankra. I beskrivningen av kontot 

står det att bibliotekarien som postar ska hjälpa till att sprida kunskap vilket skulle 

kunna tolkas som beskrivningar av arbetsmoment snarare än ögonblicksbilder ur 

arbetet. I en post informerar skolbibliotekarien att hen ska prata om upphovsrätt 

med en elevgrupp men det ges ingen vidare beskrivning vad momentet ska handla 

om. Det här är ett exempel då bibliotekarien hade kunnat beskriva hur hen har lagt 

upp arbetsmomentet, det vill säga ett erfarenhetsutbyte. Det här är ett genomgående 

drag hos posterna i materialet. 

 

Intervjuerna med skolbibliotekarier i Sahlbergs (2018) studie vittnar om att en av 

dessa bibliotekarier använder Instagram som ett sätt att sprida erfarenheter. Det är 

mycket möjligt att skolbibliotekarierna som har postat på @skolbibliotekarierna 
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anser att plattformen är ett bra sätt att sprida sina erfarenheter via, men i materialet 

ser vi endast en post där kunskap om bokpratsupplägg sprids. En slutsats av detta 

är att kontot inte används som ett sätt att sprida kunskap och/eller erfarenheter av 

verksamhet utan snarare fungerar som ett sätt att presentera hur biblioteket ser ut 

samt till viss del vad som görs, men utan att berätta hur.  

 

Användarna på ett skolbibliotek är elever och personal på skolan. Dels på grund av 

att elever fram till slutet på sin gymnasietid är under 18 år och dels på grund av 

GDPR är det svårt att inkludera dessa på bild vid verksamhet i biblioteket och 

därmed osynliggörs användaren. En del poster i materialet visar elever bakifrån 

eller med huvudena nedböjda men majoriteten gör det inte. I och med svårigheterna 

i att använda bilder på elever är det istället möjligt att ge utrymme åt användarna i 

bildtexten där det är lättare att anonymisera. Det finns en del poster med bildtext 

som nämner användarna men återigen gör majoriteten det inte. Den här 

problematiken är inte unik för skolbibliotek utan även folkbibliotek har fått svårare 

att publicera bilder på sina användare sedan införandet av GDPR i maj 2018. I och 

med att användaren skalas bort när sociala medier används blir flödet mer till det 

som Carlsson (2012) benämner som storytelling, alltså att ett narrativ skapas kring 

biblioteket.  

 

Något som är värt att nämna är att det förekommer en hel del vuxna personer på 

bilder men dessa vuxna är inte användare utan snarare kollegor på andra bibliotek. 

Kanske beror detta på att skolbibliotekarien vill visa på samarbete som hen har trots 

att skolbibliotekarier för det mesta är ensamma i sin funktion på skolan. 

 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur skolbibliotekarier konstruerar “god 

skolbiblioteksverksamhet” på Instagram-kontot @skolbibliotekarierna.  Utifrån 

materialet går det att säga att boken är det som karaktäriserar god 

skolbiblioteksverksamhet. Detta står i skarp kontrast med tidigare forskning om 

skolbibilioteksdiskurser, eftersom boken i sig inte är det mest centrala i forskning 

kring skolbibliotek, utan snarare den pedagogiska funktionen kring läsning och 

MIK (Malmberg 2017, Gärdén, 2017). Hedemark (2009) finner att den 

genomgående diskursen för medias föreställningar om folkbiblioteken är den 

bokliga diskursen. En diskurs som kännetecknas av till exempel tryckta böcker och 

läsning. Hedemarks resultat tangerar vårt resultat eftersom diskursen om god 

skolbibliotekverksamhet kännetecknas av tryckta böcker. I studiens material kan 

det sägas att boken befinner sig utan annan kontext än att det är god 

skolbibliotekverksamhet. Här syns tydligt hur diskursen, eller myten om boken 

som god som Persson (2012) skriver om, även finns i studiens material eftersom 

böcker kan postas utan någon närmare förklaring. Bokens ställning som något 

starkt positivt kan vara anledningen till att den postas frekvent, men det kanske 

också vara för att annan verksamhet såsom MIK inte är lika smidigt att visa på bild. 

Det beror dels på att undervisningen ofta bygger på projektorbilder som är svåra 

att fånga på fotografi och dels på att eleverna som befinner sig i klassrummet inte 

får vara identifierbara. Bilder på böcker och biblioteksrummet är ofta mer färgglada 

och direkta i sitt tilltal, det blir inte en mellanväg där följaren först tittar på en bild 

på en skärm som visar en bild på en skärm. I forskning om skolbibliotek samt i 

olika styrdokument lyfts det digitala arbetet fram som en viktig och aktuell del och 

vi menar därför att det trots detta är anmärkningsvärt att MIK inte har ett större 

utrymme i materialet.  
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Resultat av studien är att det finns sex olika deldiskurser på kontot 

@skolbibliotekarierna. Dessa är biblioteksrummet, läsfrämjande arbete, 

evenemang, kollegialt samspel, praktiskt arbete och undervisning. Vi har funnit att 

tyngdpunkten ligger på deldiskurserna biblioteksrummet och undervisning. 

Applicerar vi tidigare forskning på studiens resultat ställs dessa två diskurser i 

konflikt med varandra. De två bilder som beskrivs i inledning, det vill säga arbetet 

i biblioteksrummet och  biblioteket som pedagogisk resurs, är starkt kopplade till 

dessa två deldiskurser. Vi ser därmed en konflikt inom diskursen “god 

skolbiblioteksverksamhet”. Skolbibliotekarien lyfts å ena sidan fram som en 

pedagogisk resurs i och med att hen bedriver undervisning å andra sidan är det inte 

undervisning som slår vakt om begreppet MIK, något som Malmberg (2017) 

bygger en stor del av sin argumentation för att stärka skolbiblioteket som 

pedagogisk resurs kring. Det är den traditionella bibliotekarierollen (Hedemark, 

2009 & Brunnegård & Böhlmark, 2004) som kontot befäster under januari till maj 

2019 genom det höga antalet poster av böcker, böcker och åter böcker.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Själva begreppet god skolbiblioteksverksamhet har intresserat oss och därmed 

skulle fortsatt forskning som vidareutvecklar den diskussion vi har påbörjat 

utveckla ämnet. Hur ser det exempelvis ut om tio år? Är diskurserna desamma? Att 

intervjua skolbibliotekarier som postar på kontot @skolbibliotekarierna skulle 

också vara ett rimligt tillvägagångssätt. En annan väg att gå skulle vara att fokusera 

på de som följer kontot och hur de upplever posterna, kanske genom en fokusgrupp 

eller enskilda intervjuer med personer om deras upplevelser av kontot under en 

begränsad tidsperiod. Instagram är bara ett av flera sociala medier där 

skolbibliotekarier vistas. Att välja en grupp på Facebook skulle exempelvis kunna 

kontrasteras mot vår studie då fokuset där inte ligger på bilder. För att fördjupa 

diskursteorin skulle en studie som behandlar sociala medier som en maktfaktor för 

skolbibliotekarier kunna vara fruktsamt.   
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Bilaga 2 Datainspektionen 
Fråga via e-post till Datainspektionen 2019-10-14: 

 

Hej! 

Jag och en kursare ska skriva examensuppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan Borås och har en fråga om GDPR och 

officiella instagramkonton. Vi ska undersöka inlägg på ett öppet stafettkonto för 

skolbibliotekarier och analysera inlägg. Det är olika skolbibliotek som ansvarar 

under en vecka för kontot och inläggen publiceras även på Twitter. Vad vi undrar 

är om vi behöver tillstånd från varje enskild "postare" för att använda oss av 

materialet i vår uppsats? 

 

Vänligen, 

Christina Källstrand Modig  

 

Svar via e-post från Datainspektionen 2019-10-23: 

 

Hej Christina, 

 

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. 

Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer 

klassas som personuppgifter. Däremot omfattas inte avlidna personer av 

bestämmelserna i GDPR. Fotografier på bara byggnader utgör inte 

personuppgifter och faller således utanför GDPR:s tillämpningsområde. 

 

Enligt den kompletterande dataskyddslagen ska de flesta av 

dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser inte tillämpas vid behandling av 

personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller akademiskt, 

konstnärligt eller litterärt skapande. Skrivandet av en examensuppsats inom 

ramen för högskolestudier får anses falla in under undantaget för akademiskt 

skapande. Du kan läsa mer GDPR:s tillämpningsområde på vår webbplats: 

https://www.datainspektionen.se/lagar--

regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-syfte-och-

tillampningsomrade/ 

 

Eventuella upphovsrättsliga aspekter lämnas därhän då det faller utanför 

Datainspektionens verksamhetsområde. 

 

Vänliga hälsningar, 

N.N. 

Jurist, Datainspektionen 

www.datainspektionen.se 

 

 

 

 


