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This master's thesis deals with how a school class of 19 students that are 12 years 914 
perceive the conception of the library and its activities, and how this can be studied by using 
four different approaches: analysis of the children's drawings, analysis of the children's 
essays and analysis of their answers to questions in an inquiry and in interviews. Theories of 
how children learn, develop and perceive the world are briefly presented, as we11 as thory 
necessary for the analysis. 

The four different techniques produced in general the same result; the children displayed the 
same thoughts, knowledge and values in the drawings, in the essays, in the inquiry and 
during the interviews. The children participating look upon a library as mainly a building, 
though sometimes also a room, where there are books. 

barn, bibliotek, skola, begreppsbildning, teckning, uppsats, enkät, intervju 



Mångfaldigande och spridande av innehåilet i denna uppsats -helt 
eller delvis - ä~ förbjudet utan medgivande av förFattaren/författama. 



" Bibliotek - ett ställe dar man lanar böcker" 

En undersökning av 12-&ringars syn pH vad ett bibliotek Hr, studerat utif'rån 
deras teckningar, uppsatser, enkätsvar och intenjusvar 





INLEDNING 

1 PROBLEMSTÄLLNING, TEORI OCH METOD 

1. l Problemformuleringar 8 

1.2 Definitioner 9 

1.3 Teori 9 

1.4 Undersökningsomrade 10 

1.5 Metod 11 

1.5.1 Val av metod 11 

1.5.2 Fyra undersökningstekniker 1 1 

1.5.2.1 Teckning 11 
1.5.2.2 Uppsats 12 
1.5.2.3 Enkät 12 
1.5.2.4 Intervju 12 

1.5.3 Analys 12 

2 BARNS INLÄRNING, UTVECKLING OCH BEGREPPSBILDNING 14 

2.1 Vad är begrepp - begreppsbildning? 14 

2.1.1 Begrepp 14 

2.1.2 Begreppsbildning 1 5 

2.2 Koa historik 15 

2.3 Lev Semenovic Vygotskij 16 

2.3.1 Inlärning och utveckling 1 6 

2.3.2 Barns begreppsbildning 17 



2.4 Jean Piaget 19 

2.4.1 Inlärning och utveckling 19 

2.4.2 Barns begreppsbildning 20 

3 BIBLIOTEK OCH BIBLIOTEKSVERKSAMHET - EN MODELL 2 1 

3.1 Förutsättningar för en modell 2 1 

3.2 Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 22 

3.3 Utsagor 23 

3.4 Avnämarnas behov och önskemål 24 

3.5 Ramar för biblioteksväsendets samhälleliga betydelser 24 

3.6 Administrativt ramverk 24 

3.7 Modellen som helhet 25 

4 GUALOV 

4.1 Samhället 26 

4.2 Gualöv skola 26 

4.3 Biblioteksverksamheten i Gualöv med omnejd 27 

4.3.1 Skolbiblioteket / folkbiblioteksfilialen i Gualöv 27 

4.3.2 Huvudbiblioteket i Bromölla 28 

4.4 Skolklassen 30 

5 UNDERSOKNINGEN 

5.1 Teoretiska utgångspunkter 32 

5.1.1 Att analysera barns teckningar 32 

5.1.2 Att skriva -skrivprocessen 3 3 

5.1.3 Att intervjua barn 36 



5.2 Ett analysschema 37 

5.2.1 Bakgrund 38 

5.2.2 Analysschemat och Enmarks modell 38 

5.2.3 Framtagande av analysschemat 39 
5.2.3.1 A Elevernas biblioteksbakgrund 40 
5.2.3.2 B Begreppet "Bibliotek" 41 
5.2.3.3 C Bibliotekets tjänster 41 
5.2.3.4 D Personalen och dess arbetsuppgifter 41 
5.2.3.5 E Användarnas behov och önskemal 42 
5.2.3.6 F Samhället och bibliotek 42 

5.2.4 Användandet av analysschemat 42 

5.3 Teckningarna 43 

5.3.1 Bakgrund 43 

5.3.2 Uppgiftens u~ormning 43 

5.3.3 Genomförande 44 

5.3.4 Analys 45 

5.4 Uppsatserna 46 

5.4.1 Bakgrund 46 

5.4.2 Uppgiftens utformning 46 

5.4.3 Genomförande 48 

5.4.4 Analys 48 

5.5 Enkäterna 49 

5.5.1 Bakgrund 49 

5.5.2 Enkätens utfommhg 49 
5.5.2.1 Enkatombibliotek-version 1.0och2.0 50 
5.5.2.2 Enkät om bibliotek - version 3 .O 50 
5.5.2.3 Enkät om bibliotek - version 3.1 51 
5.5.2.4 Kompletterande enkät om bibliotek - version 1.0 52 
5.5.2.5 Enkät om bibliotek - version 3.2 53 



5.5.3 Genomförande 53 

5.5.4 Analys 54 

5.6 Intervjuerna 54 

5.6.1 Bakgrund 55 

5.6.2 Intervjuernas utformning 55 

5.6.3 Genomförande 55 

5.6.4 Analys 56 

6 UNDERSÖKNINGSTEKNJKEXWA - RESULTAT OCH DISKUSSION 57 

6.1 Resultat 57 

6.1.1 Elevernas teckningar 57 
6.1.1.1 Teckningarnas utformning 57 
6.1.1.2 Vad säger teckningarna om barnens syn på vad ett bibliotek är? 60 
6.1.1.3 Sammanfattning 61 

6.1.2 Elevernas uppsatser 62 
6.1.2.1 Uppsatsernas utformning 62 
6.1.2.2 Vad säger uppsatserna om barnens syn på vad ett bibliotek är? 63 
6.1.2.3 Sammanfattning 64 

6.1.3 Elevernas enkätsvar 65 
6.1.3.1 Enkätsvarens utformning 65 
6.1.3.2 Vad säger enkätsvaren om barnens syn på vad ett bibliotek är? 65 
6.1.3.3 Sammanfattning 68 

6.1.4 Intervjuer med åtta elever 68 
6.1.4.1 Intervjuernas utformning 68 
6.1.4.2 Vad säger intervjusvaren om barnens syn pA vad ett bibliotek är? 09 
6.1.4.3 Sammanfatbing 69 

6.1.5 Sammanfattning av resultat 70 

6.2 Diskussion 71 

6.2.1 Enmodell 72 

6.2.2 Förslag till förbättringar 75 



7 ELEVERNA OCH BIBLIOTEK - RESULTAT OCH DISKUSSION 76 

7.1 Resultat 76 

7.1.1 Elevernas biblioteksbakgrund 76 
7.1.1.1 Biblioteksminnen 76 
7.1.1.2 Besöksfkekvens 77 
7.1.1.3 Förehavanden på bibliotek 77 
7.1.1.4 Inställning till bibliotek 78 
7.1.1.5 Sammanfattning 79 

7.1.2 Begreppet "Bibliotek" 79 
7.1.2.1 Definitioner av bibliotek 80 
7.1.2.2 Ett biblioteks exteriör och interiör 80 
7.1.2.3 Olika bibliotekstyper 84 
7.1.2.4 Sammanfattning 84 

7.1.3 Bibliotekets tjänster 85 
7.1.3.1 Aktiviteter på ett bibliotek 85 
7.1.3.2 Olika medie- och utsagetyper 86 
7.1.3.3 Biblioteksrutiner 87 
7.1.3.4 Beståndsorganisering 89 
7.1.3 -5 Beståndsorientering 89 
7.1.3.6 Sammanfattning 90 

7.1.4 Personalen och dess arbetsuppgifter 90 
7.1.4.1 Personalen p& ett bibliotek 90 
7.1.4.2 Personalens arbete 91 
7.1.4.3 Personalens kompetens 92 
7.1.4.4 Bibliotekarier 93 
7.1.4.5 Sammanfattning 93 

7.1.5 Användarna 94 
7.1.5.1 Användarnas behov och önskemål 94 
7.1.5.2 Användarnas inställning till bibliotek 95 
7.1.5.3 Användarnas inflytande 95 
7.1.5.4 Sammanfattning 95 

7.1.6 Samhälleliga aspekter 96 
7.1.6.1 Var i samhället finns det bibliotek? 96 
7.1.6.2 Orsaker till bibliotekens existens 96 
7.1.6.3 Användarnas tillträde till bibliotek 97 
7.1.6.4 Finansiering och avgifter 97 
7.1.6.5 Sammanfattning 98 

7.1.7 Sammanfattning av resultat 98 



7.2 Diskussion 99 

7.2.1 Bibliotek och böcker 99 

7.2.2 Elevernas positiva syn på bibliotek 100 

7.2.3 Bibliotekarier kontra övrig personal 101 

7.2.4 Olika bibliotekstyper 101 

7.2.5 Orsaker till att det finns bibliotek 101 

7.2.6 Myter 102 

7.2.7 Var härstamar elevernas bild av bibliotek ifrån? 102 

7.2.8 Undersökningens allmängiltighet 1 03 

7.2.9 Idéer om vidare forskning 103 

8 SLUTSATSER 

AVSLUTNING 

SUMMARY 

KALLOR 

Otryckta kallor 1 10 

Tryckta källor 1 11 

FOTNOTER 

BILAGOR 



INLEDNING 

Denna uppsats tar upp vad eleverna i en skolklass, åk 6, vet om bibliotek och hur man med 

olika undersökningstekniker kan f3 reda på vad de vet. Att jag valde detta ämne för min 

magisteruppsats beror på att jag ville skriva något som i viss mån aven berörde min tidigare 

utbildning som grundskollärare. Det verkade inte heller h a s  någon liknande genomförd 

undersökning. När man läser artiklar i bibliotekstidskrifter om barn och bibliotek så skildras 

sällan bibliotek ur barnens perspektiv. Däremot finns det många artiklar om bibliotekariers 

syn på barn och bibliotek: vad som är lämplig litteratur for barn, hur barn- och 

ungdomsavdelningen ska utformas etc. Mitt arbete går inte ut på att hitta orsaker (även om jag 

i det ena diskussionskapitlet spekulerar i orsaker), utan att utifiån mitt undersökningsmaterial 

skildra hur eleverna ser på bibliotek och biblioteksverksamhet. 

Min uppsats innefattar &ven en metodisk problemformulering. Jag prövade olika 

undersökningstekniker när jag genomförde undersökningen, för att se hur olika tekniker 

skiljer sig åt beträffande vad man kan f"a veta om elevernas syn på vad bibliotek är. Således 

består denna uppsats av två olika problemformuleringar. Resultat och diskussion beträffande 

dessa redovisas i tvii skilda kapitel. För att underlätta för läsaren sa förekommer kontinuerliga 

sammanfattningar i dessa kapitel. Om niigon söker en sammanfattning av hela denna uppsats 

s% finns det en siidan pii engelska i slutet av uppsatsen. 

Undersökningen genomfördes fran november 1994 till februari 1995. Uppsatsarbetet 

avslutades i november 1995. 



INLEDNING 

Denna uppsats tar upp vad eleverna i en skolklass, åk 6, vet om bibliotek och hur man med 

olika undersökningstekniker kan Ia reda på vad de vet. Att jag valde detta änme för min 

magisteruppsats beror på att jag ville skriva något som i viss mån aven berörde min tidigare 

utbildning som grundskollärare. Det verkade inte heller finnas någon liknande genomförd 

undersökning. När man läser artiklar i bibliotekstidskrifter om barn och bibliotek så skildras 

sällan bibliotek ur barnens perspektiv. Däremot f m s  det många artiklar om bibliotekariers 

syn på barn och bibliotek: vad som är lämplig litteratur för barn, hur barn- och 

ungdomsavdelningen ska utfonnas etc. Mitt arbete går inte ut på att hitta orsaker (även om jag 

i det ena diskussionskapitlet spekulerar i orsaker), utan att utifran mitt undersökningsmaterial 

skildra hur eleverna ser på bibliotek och biblioteksverksamhet. 

Min uppsats innefattar aven en metodisk problemformulering. Jag prövade olika 

undersökningstekniker när jag genomförde undersökningen, för att se hur olika tekniker 

skiljer sig åt betraffande vad man kan få veta om elevernas syn på vad bibliotek är. Såiedes 

består denna uppsats av två olika problemformuleringar. Resultat och diskussion beträffande 

dessa redovisas i två skilda kapitel. För att underlätta för läsaren så förekommer kontinuerliga 

sammanfatiningar i dessa kapitel. Om någon söker en sammanfattning av hela denna uppsats 

s& finns det en sådan på engelska i slutet av uppsatsen. 

Undersökningen genomfördes från november 1994 till februari 1995. Uppsatsarbetet 

avslutades i november 1995. 



1 PROBLEMSTALLNING, TEORI OCH METOD 

Min problemställning omfattar två olika problemfonnuleringar och jag redovisar dessa i detta 

kapitel. Definitioner, teori, metod och undersökningsområde redovisas översiktligt. 

1.1 Problemformuleringar 

Att undersöka hur barn ser på vad ett bibliotek är kan vara svårt. Eftersom barn i allmänhet ej 

känner till mer om bibliotek än vad de vet utifran sin vardag (de saknar en djupare insyn i 

verksamheten), så är det lätt att man genom undersökningens utformning för över åsikter till 

barnen och påverkar dem. Ett satt att eliminera detta problem är om man speglar barnens syn 

på vad bibliotek är, på olika vis. Jag har därför valt att använda k a  olika 

undersökningstekniker: analysera barn teckningar av bibliotek, barm uppsatser om bibliotek, 

barns svar pA en enkat om bibliotek och barns svar p& en intervju om bibliotek. Syftet med 

detta är dubbelt: 

A ena sidan har jag en metodologisk utgångspunkt: Ger dessa olika undersökningstekniker 

olika typer av resultat och i så fall vilka? 

A andra sidan har jag även en empirisk målsättning: Vad far man för bild av vad barnen i 

undersökningen vet om bibliotek, om man kombinerar resultatet från de M a  delundersök- 

ningarna? 

I denna uppsats tänker jag således besvara två olika problemfonnuleringar: en metodologisk 

och en empirisk. Jag begränsar min undersökning till en skolklass, årskurs 6, i nordöstra 

Skåne. Genom att översiktligt ta upp teori om barns inlärning, utveckling och 

begreppsbildning ger jag en bakgrund till det uppsatsen behandlar. Teori som haft betydelse 

för min utformning av undersökningen redovisas också. 



1.2 Definitioner 

Detta delkapitel tar upp hur jag valt att använda och tolka vissa ord. Nggra defkitioner 

återfinns dock på annan plats i uppsatsen och jag hänvisar i de fallen till de kapitel där de tas 

UPP. 

Tre olika benämningar på de som utnyttjar bibliotek förekommer i denna uppsats: användare, 

avnämare och låntagare. Begreppet "användare" är det som jag huvudsakligen använder. 

"Avnämare" förekommer i de avsnitt där jag refererar till Romulo Enmarks modell över 

biblioteksverksamhet, eftersom det är det begrepp han använder. "Låntagare" har jag använt i 

min enkät och vid mina intervjuer, eftersom "användare" nog inte är ett särskilt välkänt 

begrepp bland barn i 1Zårsåldern. 

I de två kapitel som tar upp resultatet av min undersökning, kapitel 6 och 7, använder jag ofta 

ord som enstaka, några och många istället for att redovisa exakta si-ffror. Jag har valt att göra 

så for att undvika att lagga alltför stora kvantitativa aspekter på min kvalitativa undersökning, 

men aven for att göra uppsatsen mer lättläst. Det förekommer dock att det exakta antalet 

anges. 

Begrepp och begreppsbildning definierar jag i början på kapitel 2, där jag tar upp teorier om 

barns inlärning, utveckling och begreppsbildning. 

Ett viktigt inslag i denna uppsats är Romulo Enmarks definition av bibliotek och 

biblioteksverksamhet. (E3ilaga 2) Hans modell presenteras i kapitel 3. 

1.3 Teori 

Denna uppsats går inte ut på att verifiera eller falsifiera en teori. Det förekommer dock vissa 

teoretiska inslag, p g a att jag velat satta in min undersökning i ett sammanhang. Teorin utgör 

endast en bakgnuid. Jag har således inte funnit någon lämplig teoretisk modell att pröva. Jag 



har sökt efter böcker och artiklar som tar upp hur barn ser på vad ett bibliotek är, men jag har 

inte funnit något relevant material. 

I uppsatsen går jag in på teori om barns darning, utveckling och begreppsbildning. Jag tar i 

kapitel 2 kortfattat upp Lev Vygotskijs och Jean Piagets tankar. Deras teorier finns med i 

uppsatsen som en bakgrund till hur eleverna har skapat sina begrepp om bibliotek. Jag varken 

verifierar eller falsifierar dem, eftersom mitt syfte är att undersöka vilken bild av begreppet 

"bibliotek 12-åringar kan ha och inte hur de har bildat dessa begrepp. 

I kapitel 3 redogör jag for Romulo Enmarks definition av bibliotek. Hans modell har spelat en 

stor roll vid utformningen av min undersökning. Mina tidiga tankar om att försöka pröva hans 

modell fick jag dock överge då den är for abstrakt for att översattas till hur 12-åringar ser på 

bibliotek. 

I kapitel 5 redogör jag for hur jag gått tillväga när jag genomförde undersökningen. I kapitlet 

tar jag upp viss teori om bildanalys, skrivmetodik och intervjuteknik vad gäller barn. 

1.4 Undersökningsområde 

Min tanke var att jag skulle genomföra min undersökning i en mellanstadieklass, eftersom jag 

ville att eleverna skulle ha en del erfarenheter och upplevelser av bibliotek. Jag hade tidigare 

vikarierat som lärare på skolan i Gualöv, belaget i nordöstra Skåne, och det föll sig darfor 

naturligt for mig att genomföra undersökningen där. Jag tog kontakt med skolans rektor, som i 

sin tur hanvisade mig till klassföreståndaren for årskurs 6 på skolan. Klassen bestod av 19 

elever, tio pojkar och nio flickor, födda 1982. Eleverna kom fih Gualöv och det intilliggande 

samhället Nyrnölla. I mitten av november 1994 skickade jag ett brev till klassen för att 

presentera mig och förklara vad jag ville att de skulle hjälpa mig med. (Elilaga 1) Ungefar 

samtidigt genomfördes det första ledet i min undersökning av klassens klassföreståndare. Jag 

besökte klassen första gången i december 1994. 



le5 Metod 

Detta delkapitel tar översiktligt upp min metod. För en mer ingående genomghg av hur jag 

gick tillväga hänvisas till kapitel 5. 

1.5.1 Val av metod 

Mitt val av ämne for denna uppsats innebar att en undersökning skulle genomforas, men aven 

att viss litteratur skulle studeras. Tanken var att med olika tekniker försöka få grepp om vad 

barn i 1ZårsåIdern kan ha för bild av vad ett bibliotek &r. Att intervjuer och en enkät skulle 

ingå i arbetet bestämdes tidigt. Ett bra komplement till dessa undersökningssätt skulle vara 

om elevema aven tecknade bibliotek och skrev en uppsats om bibliotek. Det fick sedan stanna 

vid dessa &a olika undersökningstekniker. Observation var inte tillhpbart i denna 

undersökning. 

1.5.2 Fyra undersökningstekniker 

På ett relativt tidigt stadium blev det Hart att *a olika tekniker skulle användas i min 

undersökning: teckning, uppsats, enkät och intervju. Jag var dock tvungen att precisera hur 

delundersökningarna skulle utformas. 

1.5 -2.1 Teckning 

Jag ville inte begränsa elevema för mycket, utan ge dem fi-ihet att skildra bibliotek på sitt satt. 

Samtidigt så ansåg jag att det vore bra om de skildrade bibliotek både 

utvändigt. Detta krävde dock att eleverna gjorde två teckningar. Min 

lärare var att eleverna skulle göra en bild av ett bibliotek utvändigt och en bild av ett bibliotek 

invändigt och att elevema skulle Ei full fkihet beträffande teckningsteknik. 



1.5.2.2 Uppsats 

Jag ville ge eleverna stor frihet även när de skulle skriva uppsatser och gav klassföreståndaren 

instruktionen att eleverna skulle få skriva fxitt under rubriken "En dag på ett bibliotek". 

Innehållet fick inte bearbetas utan skulle vara elevernas ursprungliga. Det är idag annars 

populärt att bearbeta texter, enligt "processorienterat skrivande". l 

1.5.2.3 Enkät 

Utformandet av en enkät innebar till en början stora problem, då jag försökte anpassa den 

efter Romulo Enmarks definition av bibliotek. Detta var dock inte möjligt utan att i hög grad 

påverka elevernas syn på bibliotek, vilket jag ville undvika. En enkät utarbetades som bestod 

av 13 öppna frågor och tre frågor med svarsaltemativ. Efter att enkätundersökningen 

genomförts upptäcktes att den behövde kompletteras med ytterligare tre frågor. Eleverna fick 

darför e l l a  i en enkät med ytterligare tre frågor. 

1.5.2.4 Intervju 

Endast åtta av klassens elever intervjuades för att mitt arbete ej skulle bli för betungande. 

Intervjuerna spelades in på kassettband. Frågorna jag ställde Överensstämde med de öppna 

frågor som fanns med i ett analysschema jag utarbetat E r  att underlätta bearbetningen av hela 

undersökningsmaterialet. Jag följde dock inte formuleringarna exakt eftersom frågorna i 

analysschemat inte helt var anpassade efter eleverna, utan utgjorde en mall för mitt arbete. 

1.5.3 Analys 

För att underlätta analysen utarbetade jag ett schema med Fågor som grupperats efter område. 

Jag gick sedan igenom detta schema när jag studerade varje enskild teckning, uppsats, enkät 

och intervju for att se vad jag fick veta respektive inte veta om elevernas syn på bibliotek. 



Frågorna i enkäten och fragoma som stäildes vid intervjuerna hade alla en motsvarighet i 

I analysschemat. 
l 

l 
l 



2 BARNS INLÄRNING, UTVECKLING OCH BEGREPPS- 

BILDNING 

Detta kapitel syftar till att ge en kort sammanfattning av synsätt på barns inlärning, utveckling 

och begreppsbildning som under olika perioder p& 1900-talet varit dominerande inom 

skolvärlden. Kapitlet ska ses som en bakgrund till den undersökning som presenteras i denna 

uppsats. Teorierna kommer inte att verifieras eller falsifieras. Kapitlet inleds med defulitioner 

av "begrepp" och "begreppsbildning". 

2.1 Vad ar begrepp - begreppsbildning? 

Min uppsats tar upp hur barn tanker om bibliotek och vilken bild de har av bibliotek. Viktiga 

begrepp for min uppsats blir darfor "begrepp1' och "begreppsbildning". 

2.1.1 Begrepp 

Vad är "begrepp" egentligen? Vad menar man när man använder sig av ordet begrepp? I 

nationalencyklopedin skriver Dag Prawitz att begrepp är: 

"det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad fiån dels termen sjalv, dels de 

(konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på."2 

Prawitz tar upp exemplet "stad" och menar att den innebörd vi lägger i ordet stad måste hållas 

åtskild fran ordet stad och den geografiska företeelsen stad. 

Enligt Prawitz lims det olika filosofiska traditioner som ser olika på vad ett begrepp är. Det 

finns en psykologistisk uppfattning att begrepp är "ett mentalt fenomen och utgörs av 

forestallningar som är fiirknippade med det språkliga uttrycket i fiågal'? 



Idag är en annan uppfattning vanligare ä n  den psykologistiska, nämligen den att "begreppet 

stad identifieras t.ex. med egenskapen att vara stad eller, med andra ord, med meningen hos 

ordet 'stad' " .4 

I denna uppsats ansluter jag mig till Prawitzs definition av begrepp. 

2.1.2 Begreppsbildning 

Längre fram i kapitel två kommer olika synsätt på barn och begreppsbildning att tas upp. 

Nationalencyklopedin förklarar begreppsbildning på följande sätt: 

"inom psykologin en process som innebär att man försöker upptäcka och lära sig vad 

som är gemensamt eller karakteristiskt for en grupp objekt, en grupp händelser, en 

grupp beteenden osv. När man lär sig vad som är typiskt för allt sådant som kan 

betecknas med t.ex. begreppet frulct, är denna inlärning ett exempel på 

begreppsbildning. "* 

I denna uppsats ansluter jag mig till ovanstaende definition. 

2.2 Kort historik 

Inom pedagogisk debatt finns tre olika synsätt på förhållandet mellan inlärning och 

~tveckling.~ Behaviorismen dominerade inom skolvärlden firn till slutet av 60-talet. Ideema 

gick ut på att inlärning är detsamma som utveckling. Man utvecklas ju mer man lär sig. 

Tankegångarna härstammade ursprungligen fribi experiment som den ryske Qsiologen och 

psykologen Ivan Pavlov genoddrde 1927.7~avlov visade att ett djur kunde lära sig nya 

responser pfi ny stimuli.' Detta ledde till att man började forska kring inlärningsteorier som 

gick ut pfi respons-stimuli. Konsekvensen inom skolviklden blev att man utarbetade 

pedagogiska ideer för att maximera inlärningen. Det utvecklades speciell teknisk apparatur för 



skolan så att eleverna belönades, t ex i form av uppmuntran, då de gjorde rätt. Dessa 

behavioristiska teorier är dock "inriktade på yttre beteenden och inte på inre, mentala 

processer. ii9 

På 70-talet slog Jean Piagets idéer igenom, där kunskapen sågs som en del av individens inre. 

Förhållandet mellan inlärning och utveckling bestäms av individens utveckling, som sätter 

gränser for vad eleven kan lära sig.10 Piaget utvecklade en teori om. olika kognitiva 

utvecklingsstadier, där elevernas förinaga är knutet till vilken kognitiv nivå de b e b e r  sig p%. 

Idag blir Lev Vygotskijs idéer allt vanligare. Hans tankegångar går ut på att inlärningen kan 

påverka utvecklingen. "Inlärningen 'går före' utvecklingen och skapar en potentiell 

~tvecklin~szon".~ Detta tas upp i följande delkapitel. 

2.3 Lev Semenovic Vygotskij 

Lev Vygotskij föddes i Gomel i Vitryssland 1896 och läste humanistiska ämnen på Gomels 

universitet.12 I mitten av 19 1 O-talet blev han intresserad av psykologi, främst konstpsykologi. 

Efter att ha arbetat som lärare for dövstumma barn och på ett lärarseminarium blev han 1924 

inbjuden att forska vid psykologiska institutet vid Moskvas universitet. Efter en kort tid blev 

Vygotskij professor i psykologi. Han avled 1934 i tuberkulos. 1936 förbjöds hans böcker i 

Sovjetunionen, men blev tillåtna igen efter den tjugonde partikongressen 1956. 

2.3.1 Inlärning och utveckling 

Barns inlärning påbörjas redan innan inlikningen i skolan hävdar ~ ~ ~ o t s k i j . ' ~  B- har en 

förhistoria till allt som iärs ut i skolan och har erfarenheter med sig från sina tidigare 

levnadsår. Vad ett barn kan lära sig vid en viss tidpunkt i livet bestäms av tv% faktorer, vilken 

utvecklingsnivå barnet befinner sig p& och hur stor den potentiella utvecklingszonen är. l4 Med 

potentiell utvecklingszon avser Vygotskij det som ett barn är i stand att förstå med hjälp fih 

någon vuxen, men ej p% egen hand. Ett exempel kan belysa detta nämare. Vi antar att ett barn 



befinner sig tankemlsigt på ett utvecklingsstadium där barnet ej kan förna att två glas med 

samma mängd vatten men med olika form ändå innehåller samma mängd vatten. Barnet kan 

då få hjälp av en vuxen och pil så sätt förstå att det är lika mycket vatten i glasen. Orsaken till 

att barnet kan förstå fenomenet med hjälp av en vuxen beror på att barnet har en potentiell 

utvecklingszon som gör att barnet kan förstå. Detta innebär i sin tur att det stadium som barnet 

befinner sig på tankemässigt utvecklas. Inlärningen kan ailtså påverka utvecklingen. 

"Inlärningen 'går förere' utvecklingen och skapar en potentiell u t v e c ~ ~ z o n . "  l5 Utveckling 

av begrepp hos ett barn kan ses som en process med två sidor. A ena sidan bestar processen av 

inlärning, då barnet införlivar begrepp. A andra sidan bestar processen av utveckling av 

begreppens mening. 16 

2.3.2 Barns begreppsbildning 

Vygotskij menar att varje ord är en generalisering.17 Med t.ex. begreppet bil avses inte bara 

en viss speciell bil utan alla fordon som uppfjdler kriteriet för bil. Vygotskij hävdar vidare att 

det som händer under barns utveckling av begrepp är att de utvecklar relationer mellan orden. 

Således utvecklar barn relationer mellan ord som yxa, hugga och ved eftersom orden 

tillsammans svarar mot en praktisk handling. Denna relation mellan ord benämner Vygotskij 

"generalitetsrelation". Vilken typ av relationer mellan ord en människa har förmåga att 

utveckla beror på "generaiitetsstrukturen". Vygotskij hävdar att barn i sin intellektuella 

utveckling genomgår olika faser med olika generalitetsstnikhirer.18 Vygotskij beskriver tre 

huvudfaser. Till dessa faser tillkommer även underfaser. 

1. Den första fasen är den synkretiska fasen.lg Denna fas innebär att barnet upprättar 

subjektiva relationer meiian olika ting och som motsvarar de relationer som barnet upplever 

genom sin direkta perception. Fasen kan delas in i tre underfaser. 

a) Trial and erra - Begrepp och relationer mellan ting bestäms utifiån de handlingar 

som barnet råkar utsatta dem för. 

b) Närhet - Barnet kopplar samman ting som har en närhet i rummet eller i tiden. 



. - . . c) Ove&onng av orgamsennesprincip - Barnet överfor en princip för organisering 

som är giltig för en grupp av objekt på en helt annan grupp av objekt. I den nya 

gruppen av objekt hittar barnet en ny princip som används på nästa grupp av 

objekt. 

2. Den andra fasen är den komplexa fasen. Komplex av föremål förenas på grundval av 

objektiva förbindelser mellan föremålen som verkligen existerar. Komplexen bygger på 

relationer så som de ter sig. Denna fas kan delas in i fem underfaser. 

a) Associationer - Barnet gör godtyckliga associationer mellan föremåi såsom f&g, 

storlek eller fonn. 

b) Komplementaritet - Barnet för samman föremål som är helt olika. Detta gör barnet 

inte av en tillfallighet. Associationerna fungerar som kontraassociationer. 

c) Redjekomplex - Barnet "kedjar samman" olika föremåi utifrån tillfdliga associa- 

tioner. Om barnet börjar med en blå fyrkant, kan barnet nästa gång välja en fyrkant 

i vilken f a g  som helst, t.ex. röd. Nästa gång väljer barnet en röd cirkel. 

d) Diffusa komplex - Barnet förenar föremål med hjälp av diffusa förbindelser. På 

något oklart satt hör föremålen ihop for barnet. 

e) Pseudobegeppsligt tänkande - Barnet verkar ha ett begreppsligt tänkande och 

verkar kunna relatera olika begrepp till varandra på ett logiskt riktigt satt. Barnet 

har dock ännu inte nått fiam till den tredje och sista fasen. 

3. Den tredje fasen innebär att barnet uppnått det begreppsliga tankandet. Denna fas uppnås 

under puberteten. Barnet kan tänka abstrakt och föra abstrakta resonemang. Barnet kan se 

bakom föremåls framtradelseformer och relatera olika begrepp till varandra på ett logiskt 

riktigt satt. 



2.4 Jean Piaget 

Jean Piaget föddes samma år som Lev Vygotskij, 1896.~' Han växte upp och fick sin 

utbildning i schweiziska samhället Neuchatel. Piaget var fran början biolog och han ville 

förena biologi och filosofi och detta menade Piaget kunde göras genom 

utvecklingspsykologin. Han ägnade allt mer tid åt utvecklingspsykologi efter sin 

doktorsdisputation 191 8. I Paris fick han genomföra intelligenstest på barn i olika åldrar. Han 

återvände till Schweiz och Geneve i början på 20-talet och gav ut flera arbeten om hur barn 

tänker. Piaget utvecklade en abstrakt teori om hur bams tankande utvecklas i olika stadier. 

Han avled 1980. 

2.4.1 Inlärning och utveckling 

Jean Piaget ser på inlärning som att den b beroende av individens kognitiva utveckling.2' 

Människor genomgår ett antal kognitiva umecklingsstadier och beroende på vilket stadie man 

befinner sig i så kan man lära sig eller inte lära sig vissa saker. Piaget har fonnulerat en teori 

som inkluderar tre stadier.22 

1. Det sensomotoriska stadiet (0-2 år) 

Barnet lär för att förstå sin omvärld. När en händelse inträffar som inte stämmer med tidigare 

erfarenheter så vill barnet förstå varför och på så satt uppnå jämvikt. På detta stadium är tanke 

och handling detsamma. Barnet kan inte Sorliva vad det varseblir i enlighet med dess 

kognitiva strukturer, utan uppfattar bara de omedelbara aspekterna av ett objekt eller en 

situation. Under andra året börjar barnet att kunna föreställa sig objekt och situationer som 

inte är perceptuellt närvarande. Detta stadium är över då barnet börjar tanka symboliskt och 

vad det vet inte längre är förbundet med vad det gör. 

2. Det pre-operationella stadiet (2-7 år) 

Det pre-operationella stadiet tar vid när det symboliska tänkandet bö ja t  utvecklas, men inte 

fdrrän vid stadiets slut är denna förmåga fullt utvecklad. Det pre-operationella tänkandet är 

begränsat och leder ofta till misstag. Genom att hitta en lösning till de problem som detta 



innebär så sker inlärning. Under denna period så kan barnet endast se saker ur sin synvinkel. 

Tänkandet är intuitivt, saker är som de förefaller vara. 

3. Operationella stadier (7- år) 

Det operationella tankandet utvecklas i två olika faser, konkreta operationer och formella 

operationer. Utvecklandet av operationer innebär att barnet kan tänka utöver sina erfarenheter 

och yttre företeelser. 

a) Konkreta operationer (7-1 111 2 år) 

Under denna period blir tänkandet mindre egocentriskt och mer reversibelt. Barnet kan se en 

situation ur flera olika synvinklar. Det kan tanka abstrakt i konkreta situationer med konkreta 

objekt. 

b) Formella operationer (12- h) 

Barnet är inte längre bundet till en konkret situation, utan kan tänka abstrakt om abstrakta 

situationer. Det är dock möjligt att denna förmåga inte ens blir fullt utvecklad hos alla vuxna. 

2.4.2 Barns begreppsbildning 

Ett barns tidiga begrepp kallar Piaget för "förlogiska begrepp". =Dessa begrepp innehåller 

inte några abstrakta eller formella inslag utan domineras av den konkreta situationen. Enligt 

Piaget så sker utveckling genom kodikt. Ett barn upptäcker att det kognitiva schema som det 

använder sig av inte är tillräckligt för att förstå en situation och måste företa förändringar for 

att förstå den. När ett nytt begrepp på detta satt utvecklas så förändras alla beteenden hos 

barnet som påverkas av detta begrepp. Objektbegreppet utvecklas gradvis.24 Till en början är 

objektet inte skilt fran barnets handling. Om barnet ser på ett föremål som sedan försvinner 

fortsätter barnet att titta på platsen som föremålet låg på när det försvann. 



3 BIBLIOTEK OCH BIBLIOTEKSVERKSAMHET - 
EN MODELL 

Romulo Enmark har konstruerat en modell där han, genom att påvisa den verksamhetsbredd 

som h s  på bibliotek, försöker def iera  vad biblioteksverksamhet är. Modellen redogör 

Enmark för i "Defining the library's acti~it ies".~~ (Bilaga 2) 

Jag täriker här försöka beskriva modellen och dess olika aspekter med utgångspunkt fran 

Enmarks egen redogörelse. 

3.1 Förutsättningar för en modell 

Enmark hävdar att det finns fyTa olika aspekter som måste tas i beaktning för att kunna skapa 

en modell över biblioteks~erksamheten.~~ 

1. Fem olika nivåer måste i modellen hållas isär. Dessa är: 

a) bibliotekens övergripande uppgifter 

b) vad biblioteken innehåller 

c) avnämarnas behov 

d) bibliotekens samhälleliga betydelse 

e) bibliotekens satt att uppella sina åligganden 

2. Modellen måste innehålla en kommunikativ kedja, fran produktion av en fore- 

ställning l faktauppgift till mottagande och tolkning av Bredhingen l faktaupp- 

giften. 

3. Aspekten att allt som bibliotek förmedlar inte är likvärdigt måste innefattas i 

modellen. 

4. Individen närmar sig biblioteken utifran varierande motivationsgrunder. 



Modellen konstrueras ur den utgångspunkten att biblioteket förmedlar innehållet i böcker, 

tidskrifter, grammofonskivor etc. Innehållet benämner Enmark i modellen utsagor. 

3.2 Biblioteksväsendets övergripande uppgifter 

Enmark konstruerar en kommunikativ kedja, specifik för bibliotek~världen.~' (figur 1) 

sändare som producerar utsaga 

I 
utsagan 

I 
bedömning av mottagare 

1 
förmedling 

I 
tolkning av utsagan 

I 
förvaring (organisering)28 

I 
bedömning av mottagare 

I 
förmedling 

( vilket kan innefatta produktion av nya utsagor ) 

I 
mottagare som t o m  utsaga. 

figur l .  Kommunikativ kedja specifik för biblioteksv&lden 



De led som i den kommunikativa kedjan är markerade med fet stil kan ses som bibliotekets 

egentliga uppgifter och det är dessa som Enmark redovisar överst i sin modell. 

Förutom dessa *a aspekter tar Enmark upp ytterligare en omständighet som han tillfogar 

modellen; biblioteksföreträdare som själva producerar förstahandsutsagor, t ex håller en 

föreläsning, skriver en bok etc?g 

Oftast uppehåller sig bibliotekarien i flera led samtidigt eftersom leden förutsätter varandra 

och ej kan existera utan varandra."O 

3.3 Utsagor 

Till vänster i modellen redovisar Enmark de sex olika typer av utsagor som kan finnas på ett 

bibli~tek.~' 

"Utsagor / data som tillgängliggör andra utsagor" finns t ex i bibliografier och databaser. 

"Utsagor / data som rör specifika fragor" b s  t. ex. i encyklopedier, telefonkataloger och 

tidtabeller. 

"Mer komplexa förklarande utsagor" återfinns t ex i facklitteraturen och den vetenskapliga 

litteraturen. 

"Mer komplexa konstnärligt / kulturellt inriktade utsagor" innebär sådana utsagor som 

förmedlas t ex via konstutställningar och teaterföreställningar. 

"Mer komplexa nöjes- och forströelseinriktade utsagor" är t ex serier, populärmusik och 

underhållningslitteratur. 

"Bibliotekets @siska och institutionaliserade framtoning" d.v.s. institutionen bibliotek iir i sig 

en utsaga. 



3.4 Avnämarnas behov och önskemål 

Modellen inkluderar också avnämarnas behov och önskemål. Enmark påpekar den mångfald 

av skäl som biblioteksbesökarna kan ha for att anvanda bibli~teket.~~ Enmark menar dock att 

man kan "på ett generellt plan påstå att avnämarnas konkreta förväntningar på biblioteken 

svarar mot de utsagor biblioteken kan erbjuda och t~iirtorn."~~ Man kan alltså i stort säga att 

behoven och önskemålen hos avnämarna har sin motsvarighet i de sex olika typerna av 

utsagor som b s  pa ett bibliotek. Avnämarnas behov och önskemåi har Enmark placerat till 

höger i sin modell. 

3.5 Ramar för biblioteksväsendets samhälleliga betydelser 

Enligt Enmark motiverar vårt samhälle biblioteken utif!rån tre olika perspektiv." 

1. Människan har ett behov av att ta del av information, kunskap, upplevelser och sociala 

möjligheter. 

2. Biblioteken antas ha stor betydelse för verksamhet som bedrivs inom andra organisationer 

och institutioner, såsom skolor, sjukhus, arbetsplatser etc. 

3. Utformningen av "det goda samhället", bl a genom att biblioteken verkar för demokrati, 

yttrandefrihet och jämställdhet för en gynnsammare samhällsutveckling. 

Dessa motiv till bibliotekens existens bildar ett yttre ramverk till biblioteksväsendet. 

3.6 Administrativt ramverk 

Till modellen tillkommer ett administrativt ramverk sa att den faktiska verksamheten kan 

fungera?5 Detta ramverk omfattar t ex lönehantering, planering och ledning. 



3.7 Modellen som helhet 

Modellen kan nu betraktas i sin helhet. Genom rutnätet som binder samman modellen kan 

man se den verksamhetsbredd och mångfald som biblioteksvasendet uppvisar. Denna bredd 

innebär en mycket komplex verksamhet där biblioteksväsendets övergripande uppgifter, 

utsagor, avnämares behov och önskemål, administration och samhälleliga motiv interagerar. 



Detta kapitel tar upp olika aspekter av Gualöv: samhället, skolan, biblioteksverksamheten och 

den skolklass i vilken undersökningen genomfördes. 

4.1 Samhället 

Samhället Gualöv ligger i Bromölla kommun i nordöstra Skåne, ca 20 kilometer öster om 

Kristianstad. I Gualöv bor ca 700 invånare.36 samhället har en egen kyrka, men ingår i 

Ivetofta (motsvarar Bromölla) och Gualövs församling. Där finns förutom skola och kyrka 

också från och till en närbutik och tidigare fanns ett postkontor. Det finns dock ingen annan 

större afffirsverksamhet i Gualöv. Själva samhället bestar så gott som uteslutande av 

villakvarter och ej flerbostadshus. I Gualövs närhet h s  ett flertal industrier såsom Ivöverken 

(tillverkare av proppar och badrumsutnistning såsom toaletter, tvättfat och badkar), LB-hus 

och EVAC (tillverkare av toaletter till bl a tåg och båtar) som alla f m s  i Bromölla. I 

Nymölla, ett samhälle beläget ett par kilometer söder om Gualöv, finns Nymölla pappers- och 

massafabrik. 

4.2 Gualöv skola 

Själva skolbyggnaden består av två äldre skolor i rött tegel som för unge& tio år sedan 

byggdes samman i och med att man byggde matsal och bibliotek. Skolan är placerad längs 

med den stora gata som går igenom hela samhället. 

Skolan i Gualöv har förskola, lågstadium, mellanstadium och fritidshem. Klassföreståndaren 

för den klass som undersöktes, berättade att elevantalet har sjunkit på senare år, men verkar nu 

ha stabiliserats till omkring 90 elever, fördelade på en förskoleklass, åk 1-2, åk 3-4, åk 5 och 

åk 6.  Läsåret 95/96 skulle en åk 6-7-8-verksamhet påbörjas. En verksamhetsplan är under 

utarbetande på skolan. 



4.3 Biblioteksverksamheten i Gualöv med omnejd 

De bibliotek som finns i Gualöv och dess närhet är skolbiblioteket i Gualöv, som också är 

folkbiblioteksfilial, folkbiblioteken i Bromölla och Sölvesborg och länsbiblioteket i 

Kristianstad. Det har även tidigare funnits en viss biblioteksverksamhet på en del. av 

kommunens större arbetsplatser. Biblioteket i Bromölla är huvudbibliotek i kommunen och 

ligger några kilometers fadvag från Gualöv. Folkbiblioteket i S61vesborg är belaget ungefar 

en mil österut från Gualöv och är huvudbibliotek i Sölvesborgs kommun. Två mil västerut 

fran Gualöv ligger Kristianstad där man finner länsbiblioteket för Kristanstads län. Detta 

delkapitel tar upp skolbiblioteket~folkbiblioteksfilialen i Gualöv och huvudbiblioteket i 

Bromölla eftersom det är dessa bibliotek som eleverna i klassen främst nyttjar. 

4.3.1 Skolbiblioteket / folkbiblioteksfilialen i Gualöv 

Biblioteket p& Gualöv skola är både skolbibliotek och folkbiblioteksfilial, underställt 
- - I _ -  "" - 

huvudbiblioteket i Bromölla. Biblioteket är belaget inuti den nybyggda del som binder 

samman må äldre skolbyggnader. För att komma in i biblioteket maste man således först g& in 

i skolan. Själva skolan är som tidigare nämnts placerad längs med den stora bygatan. 

Bibliotekets placering är alltså någorlunda central. 

Biblioteket är öppet för allmänheten två vardagar i veckan, tisdagar och torsdagar, mellan 

15.00 och 19.30. För skoleleverna är biblioteket dock tillgängligt under hela skoldagen. 

Mediabeståndet i Gualöv var 1994 på ca 7 500 volymer. Omkring 4 200 av dessa volymer var 

barnlitteratur av förstaiga skäl?' 

Mellan 1992 och 1994 sjönk utlåningen drastiskt, från ca 10 300 till ca 5 800 per år. Detta 

motsvarade en sänkning av antalet lån per invånare fik över 14 utlån till knappt 9 utlån per 

invånare och k. Av de utlånade böckerna 1994 var större delen barnböcker (ca 4 400)~'. 

Mediaanslaget f6r filialen i Gualöv sjönk från 28 O00 honor 1993 till 26 O00 kronor 1994.9' 

Det har fran och till diskuterats om en nedläggning av filialen i Gualöv, men detta är för 

närvarande inte aktuellt. 



Biblioteket till ytan 108 m2 och består i princip av ett enda rum i ljusa farger med en liten 

inglasad kontorsdel.'O Rummets ena långsida täcks av fönster. Förutom lånedisk och 

bokhyllor med böcker finns soffa, några stolar och ett par bord. Skönlitteraturen för barn och 

vuxna är uppställd var för sig medan facklitteratur både för barn och vuxna står tillsammans. 

Böckerna är annars traditionellt uppställda enligt SAB-systemet efter i första hand fdrfattare 

och i andra hand titel. Det h s  en tidskriftshylla med de tidskrifter som biblioteket erbjuder, 

%r närvarande Atta stycken olika tidskrifterP1 Rummet inhyser även en dator där 

biblioteksbesökarna kan se vilket bestand Gualöv och övriga bibliotek i Bromölla kommun 

har. 

Lånesystemet i Gualöv är ett manuellt kortsystem. Låntagarens nummer skrivs in på kortet 

längst bak i boken. Kortet stoppas sedan i en låda med övriga kort fiån utlånade böcker. 

Under skoltid då biblioteket inte är öppet för allmänheten sköter skoleleverna utlåningen 

sj älva. 

Förutom låneverksamheten förekommer aven sagostundsverksamhet på biblioteket en gång i 

veckan. 

Under skoltid utnyttjas biblioteket som ett vanligt skolbibliotek. Elevernas klassföreståndare 

berättar att varje skolklass har en viss tid i veckan inbokad då just deras klass får låna, men att 

biblioteket aven används som en plats att studera på. På biblioteket f m  uppslagsverk som 

används av eleverna i skolarbetet och som ej är till utlån. Eleverna kan också sitta och läsa 

inne i biblioteket. 

4.3.2 Huvudbibiioteket i Bromölia 

Folkbiblioteket i Bromölla ligger mitt i Bromöllas centrum, ca tre kilometer fran Gualöv. 

Invånarantalet i själva centralorten är omkring 8 700, men biblioteket används aven av 

kommunens övriga, omkring 3 900, invihare? Den guia tegelbyggnaden med sina burspråk i 

glas invigdes 13 december 1986. Byggnaden, som tir utförd i ett plan pA en yta av 1500 m2, 

vatter i norr mot busscentralen och i söder mot biblioteksparken? 



Biblioteket har öppet sex dagar i veckan. Måndag till fiedag är biblioteket öppet fran 10.00 på 

morgonen till 19.30 på kväiien. På lördagar är biblioteket öppet fiån 10.00 till 13.00. På 

somrarna är biblioteket fiån och med 1995 stängt på fiedagskvällarna och lördagarna. 

När man går in genom den inglasade entrén kommer man till ett kapprum där man kan hänga 

av sig sina ytterkläder. Där finns två toaletter och aven en mynttelefon. För att använda 

toaletterna får man gå till lånedisken och be om nyckel. Biblioteket består av ett större 

utrymme med facklitteratur och skönlitteratur för vuxna och en avgränsad barnavdelning. 

Låne- och informationsdisken är belagen där dessa avdelningar möts. Mittemot lånedisken 

finns den inglasade tidsskriftsavdelningen med 150 olika tidskriftera4 Äldre dagstidningar 

och tidskrifter är till utlån på biblioteket. Det finns aven möjlighet att lyssna på musik i 

tidskriftsrummet. I bursspråken finns, liksom i tidskriftssalen, bord och stolar. På biblioteket 

finns aven hörsal och släktforskningsrum. Hörsalen används till utstäilningar, musikkonserter, 

teater med mera. Allmänheten kan aven boka hörsalen för föreningsverksamhet. Utanför 

biblioteket finns aven en &teater där det ges föreställningar under sommarhalvåret. I själva 

biblioteksutrymmet pågår ständigt både mindre och större utställningar, alltifrån skolklassers 

arbeten till föremål fran historiska muséet ställs ut. 

Utseendemässigt domineras bibliotekets insida av naturell bok som går igen både i den fasta 

och lösa inredningenL" Väggama och taket är vitmålade. Inredningen, bokhyllor, lånedisk, 

bord och stolar, är mjukt utformad. Bibliotekets utsmyckning består i övrigt av allehanda 

konswerk och krukväxter. 

Förutom böcker, tidningar och tidskrifter h s  kassetter, talböcker, kassettböcker, CD-skivor, 

mikrofilmer, diabilder och videofilmer till utlåning. Mediabeståndet uppgick 1994 till nästan 

55 000 volymer.'6~ppstä11ningen är gjord enligt SAB-systemet efter ämne, författare och 

titel. 

På biblioteket i Bromölla använder man sig av Btj 2000 för att sköta de dagliga 

biblioteksrutinerna. Det fuuis två datorer med bibliotekskatalogen på CD-ROM utplacerade 

på barnavdelningen respektive vuxenavdelningen. Personalen har tillgång till Artikel-sök, 

Burk-sök och Kristianstad kommuns beståndskatalog. 



För reservationshanteringen tar man en avgift på tre kronor per reservation som ska täcka upp 

portot. Från och med januari 1995 far man böta för försenade böcker. Man fik betala en avgift 

på 15 kronor för varje påminnelse som skickas ut. 

På biblioteket kan man aven köpa vykort; böcker utgivna av litteratwlkiimjandet, 

lokalhistoriska böcker och kartor. Det finns numera också möjlighet att fika. 

Det bedrivs även biblioteksverksamhet utanf6r biblioteket. Det finns boken-kornmer- 

verksamhet, låneverksamhet inom äldreomsorgen och det har också förekommit 

arbetsplatsutlåning. I Bromölla kommun bedrivs det dock ingen bokbussverksamhet längre. 

Barnavdelningen är relativt avskild Cån övriga delen av biblioteket. I fönstren hänger tavlor 

och sagofigurer av papper. PA barnavdelningen finns soffa, bord och stolar och möjlighet att 

lägga pussel och spela spel. På barnavdelningen finner man också formulären till de två 

tävlingar som anordnas varje månad, där vinsten är en bok. PA somrama anordnas 

sommarboksläsning där barnen f"ar en bok när de läst ut tio böcker. En skrivmaskin lottas 

också ut. Biblioteket samarbetar aven med barnavårdscentralen. Alla nyblivna föräldrar kan 

hämta ut en bok till sitt barn på biblioteket. 

4.4 Skolklassen 

Skolklassen består av 19 elever, nio flickor och tio pojkar, som kommer fih de två 

samhällena Gualöv och ~ ~ r n ö l l a * ~  Barnen fiån Nymölla åker buss till skolan, medan de 

andra cyklar eller går. Klassföreståndaren upplever eleverna som lugna och trevliga med 

genomsnittliga prestationer. Han betecknar vidare stamningen mellan eleverna som mycket 

god och de har relativt lätt att samarbeta inom olika områden. 

Biblioteket pA skolan utnyttjas av klassen dels för bokutlåning, d v s "bankböcker" och böcker 

för hemlån, och dels som hjälp i det ordinarie skolarbetet. Det används som en resurs då 

referenser erfordras. I klassrummet finns en dator med CD-ROM-spelare. Klassföreståndaren 



hoppas på att folkbiblioteket ska satsa pA inköp av CD-ROM-skivor. Eleverna i årskurs 6 

deltar också i ett Intemet-projekt som kallas Kidlink. 

Elevema har med viss oregelbundenhet en bibliotekstimme i veckan, då de kan låna 

bankböcker och böcker f6r hemlån. När bankboken är fardigläst så lånar eleven en ny direkt. I 

årskurs 4 och 5 gick klassen mer samlat till biblioteket, men nu används det dock mera 

självständigt. 

I årskurs 4 och 5 fick klassen undervisning i bibliotekskunskap. Barnen fick då lära sig 

grunderna for hur ett bibliotek är uppbyggt och hur man kan få hjälp av "boktipsböcker" for 

att hitta litteratur. 



Detta kapitel tar upp hur jag arbetat när jag genomfört de olika delundersökningarna: 

teckning, uppsats, enkät och intervju. Jag tar upp teoretiska utgångspunkter för min 

undersökning, hur analysmetoden arbetades fram och dessutom beskrivs de fjm 

undersökningsteknikerna ingående. 

5.1 Teoretiska utgångspunkter 

När jag arbetade fram hur min undersökning skulle utformas så hade jag hjälp av en del 

litteratur inom bildanalys, skrivmetodik och intervjuteknik. Detta delkapitel behandlar 

kortfattat de tankegångar jag tagit del av. 

5.1.1 Att analysera barns teckningar 

Detta avnitt tar upp tankar om barns bildskapande som jag bedömt vasentliga för min analys 

av den undersökta klassens teckningar 

Magnus Håkansson skriver i "Barn och bild" om kreativitet och menar att man måste särskilja 

processen och produkren." Processen innefattar vad vi gör, varför vi gör det och hur vi bär 

oss At medan produkten är vad vi lyckats göra. Håkansson skriver att: 

"Den fundamentala skillnaden mellan barns bildskapande och vuxnas ligger mahanda 

främst däri att barn på ett oreflekterat och mera härnningsfiitt satt har tillgdng till sina 

avgörande intryck och upplevelser och darigenom i bild återberättar dem med fiiskhet 

och uppriktighet, utan direkt styrning eller censur. Vuxna ålägger sig detta och därtill en 

rad tekniska re~triktioner."~~ 



Gunnar Sandberg, bildpedagog och konsthistoriker, menar att alla bilder är s~bjektiva.'~ Han 

inkluderar teckningar, måiningar och fotografier. Bilden har formats efter eget eller en 

uppdragsgivares syfte. Sandberg hävdar att bilden är "ett mer eller mindre tydligt uttryck för 

den bakomvarande avsikten, den innehåller således ett budskap."" Detta innebär i sin tur att 

alla bilder har ett "kommunikativt syfte - de är avsedda att avläsas". Bilden är såiedes ett 

språk! '' 

Sandberg jamför bildspråket och skriftspråket och hävdar att bildspråket i motsats till 

skriftspråket ej behöver läras in. Bildspråket är ett medfött uttrycksmedel.53 Han menar att 

detta bildspråk till en början utvecklas som ett led i barnets försök att tillfiedställa motoriska 

behov, men att skapandet av bilder sedan också får innehåll när barnet genom bilder försöker 

återge intryck f i k  sin omvärld.54 

Hur en bild ser ut beror inte först och fiämst på barnets ålder, utan vilken avsikten bakom en 

bild är. Sandberg påpekar dock att material och den teknik som använts spelar en avgörande 

roll." Han menar vidare att det är "mycket vanligt att föräldrar och andra vuxna - också äldre 

syskon - försöker 'korrigera' eller fdrtydliga de ofta ofullständiga bilder som barnet gjort."'6 

Det kan finnas flera olika orsaker till att ett barn har utformat en bild pA ett speciellt sätt. 

Sandberg menar att: 

"Det är så mycket i barnens bilder som är fördolt. Vi varken kan eller bör läsa ut vad 

som finns bakom barnens bilder. Mycket av våra elevers känsloliv kommer till uttryck i 

målningar och teckningar. Bilderna kan på så vis innebära utlopp för oro, ångest eller 

längtan. Målandet kan ibland utgöra en.n6dvandg psykisk ventil för många barn."" 

5.1.2 Att skriva - skrivprocessen 

Två moment i min undersökning innebär att eleverna ska skriva; de ska e l la  i en enkät och 

skriva en uppsats. I "Skriva" nämns fyra punkter som jag tagit fasta på när det gäller min 

undersökning.58 



1. Eleverna skall begripa varför de skriver. 

2. Skrivandet skall ingå i ett meningsfullt sammanhang, som är uppenbart for eleverna. 

3. Texterna skall användas. De skall ha ett syfte. 

4. Eleverna skall alltså i varje skrivsituation ha ett mål f6r ögonen. 

Birgita Allard, läme och psykolog, och Bo Sundblad, lärare och läsforskare, har utarbetat en 

modell över vad som sker när vi skriver - skrivprocessen. (figur 2) De hävdar att det är inte 

lika lätt att se på skriftspråket som kommunikation, som det är att se på det talade språket som 

komm~nikation.~~ ~ftersom man inte hör eller ser den som skrivit en text så ser man den som 

"en fkdig, fistående produkt"; hur texten har kommit till framgår inte. Allard och Sundblad 

menar att genom att själv skriva så blir man medveten om "skriftens kommunikativa 
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figur 2. Skrivyrocessen 

Allards & Sundblads modell över vad som sker när vi skriver innehåller ett flertal olika led. 

Vårt skrivande bottnar i våra kunskaper och erfarenheter och när vi gatt igenom modellens 

olika led har dessa kunskaper och erfarenheter utvecklats. PA sa sätt sluts modellen. 



Kunskaper och erfarenheter: 

Utanför modellen Aterfinns våra kunskaper och erfarenheter; allt vad vi är oberoende av om vi 

skriver eller inte.6' "Allt vad vi erfkt, allt vårt kunnande har vi alltid med oss, inte som lösa 

osammanhängande bitar, utan inordnade i sammanhängande strukturer. ", menar Allard och 

Sundblad. " Det är dessa strukturer som utgör grunden för hur vi uppfathr omvärlden. 

Förförståelse: 

Skrivprocessen startar i och med förför~tåelsen.~~ Man Par en id6 och en till stor del 

omedveten process, betraffande innehåll, språk och form, tar sin början. Allard & Sundblad 

skriver att "oavsett hur skrivprocessen startar, genom ett åläggande eller på eget initiativ, sker 

denna mobilisering av förförståelsen, vars källa är individens totala kunnande och 

erfarenhet~värld."~~~e exemplifierar med hur det skulle vara för olika människor att skriva 

om erfarenheten att slå sig på knät. "Den förförståelse som mobiliseras av 'När jag slog mig 

på knät', är en mycket personlig helhetsbild, som när den väl kläs i ord kommer att ha både en 

personlig prägel och en generell".65 

Tankebearbetning/skriva: 

"Att låta idén (förförstAelsen) ta form - att skriva - är en process oupplösligt förenat med 

tänkande, känslor och föreställningar", menar Ailard & ~undblad6~ De hävdar vidare att 

skapandet av texter har mer med tänkande än hantverk att göra. Bearbetning av ens tankar och 

idéer sker parallellt med att man skriver. 

Skrivet budskap: 

Tankebearbetningen och det man skriver resulterar s& småningom i ett skriftligt budskap. 

Textinne håll: 

Efter det skrivna budskapet kommer textinnehållet. Allard & Sundblad skriver att: 

"tankens tillblivelse i orden utifiån en vag idé - förförståelsen - ger ett skriftligt 

budskap. Redan efter några ord eller några rader kan vi skönja en riktning, ett text- 

innehåll, som Eyller ut och ger mer substans åt förforståelsen, men som också berättar 



något för oss - vi lär oss något om oss själva. Detta är skrivprocessen i alla dess 

aspekter. "67 

Våra kunskaper och erfarenheter förändras; således sker återkoppling fiån textinnehåll till 

våra kunskaper och erfarenheter. 

Modellen som helhet: 

Vi har alla kunskaper och erfarenheter, vare sig vi skriver eller inte. Shivprocessen startar 

med att vi får en id6 eller ett uppdrag att skriva, förforståelse. Vi bearbetar iden tankemässigt 

och vi börjar så småningom att skriva. Under det att vi skriver bearbetar vi fortfarande det vi 

gör tankemässigt. Detta resulterar i ett skriftligt budskap som blir till ett textinnehåll. 

Aterkoppling sker sedan till våra kunskaper och erfarenheter. 

5.1.3 Att intewjua barn 

Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling forskar om barn och i deras bok "Att förstå barns 

tankar" tar de upp hur man bör gå tillväga när man ska intervjua barn. 

Doverborg & Pramling menar att för att få veta hur och vad barn tänker, så måste de ställas 

inför situationer där de måste tänka.68 Det är viktigt att miljön är lugn så att barnet kan 

koncentrera sig och ej blir di~traherad.~~ Alla praktiska arrangemang skall darför vara klara 

innan intervjun äger rum. För att kunna skapa och f2 kontakt med eleven så är det lämpligt att 

man sitter mitt emot varandra så att man kan få ögonkontakt.70 Darför är det bra om man som 

intervjuare är hemmastadd med Cågom så att man inte behöver sitta och bladdra i sina 

papper. Doverborg & Pramling rekommenderar bandspelare vid intervjun, eftersom det kan 

vara svart att anteckna allt. 

Val av tidpunkt är viktigt f6r att eleven ej ska vara trött, vänta pli att f"a gå och äta eller gå ut 

på rast.71 Tiden måste därtill vara väl tilltagen. Samtidigt bar intervjuerna ej vara alltfsr lång 

tid. De exemplifierar med att de intervjuer de gjort med barn mellan tre och Atta  år varat i fem 

till trettiofem minuter.72 



Doverborg & Prarnling hävdar att det inte blir någon bra intervju om en relation inte skapats 

som bygger på att eleven har ett föaroende mr den som är intervjuare? Doverborg & 

Prarnling påpekar att klassföreståndaren har en klar fördel som känner barnen väl. De hävdar 

vidare att man måste respektera om barnetleleven ej vill besvara en fiiiga." "Att respektera 

barn och barns känslor är således av största vikt för att bygga upp en positiv relation mellan 

intervjuare och b a ~ n . " ' ~ ~ e t  är också viktigt att tala om vad intervjun ska handla om och 

varför den äger rum? 

Det finns flera fallor med att intervjua barn. Doverborg & Pramiing tar upp att det är lätt h k t  

för den som genomför intervjun att gripa in och ge barnet halva svaret, då barnet dröjer med 

att svara på en friiga." Ett annat fel är att man inte ger barnet tid till att tänka f5rdigt. "Barn 

har alltid något att saga men vi måste låta dem få den tid de behöver för att 
tanka. II 78 Doverborg & Prarnling nämner att den typ av frågor som barn uppfattar som lättast 

är de där man ber eleven berätta något.7g De påpekar att intervjun inte far bli ett förhör, vilket 

leder till att eleven blir mer och mer ovillig att svara. Man bör blanda latta och svåra fiågor 

och växla mellan övergripande och specifika f i ~ ~ o r . ~ ~ ~ e t  är också viktigt att vara en aktiv 

samtalspartner; att visa sig intresserad och uppmuntra barnet.g1 Något annat som är bra att ha 

i åtanke, enligt Doverborg & Prarnling, är den följsamhet som ett barn har vid samtal med en 

vuxen; det är vanligt att barnet anstränger sig för att lista ut vad det är den vuxne vill veta." 

5.2 Ett analysschema 

Detta delkapitel behandlar framtagandet av det analysschema som jag utarbetade för att 

underlätta min analys av undersökningsmaterialet. Eftersom min utformning av 

analysschemat inspirerats av Enmarks modell över biblioteksverksamhet, så tas detta 

förhållande upp i ett särskilt avsnitt. 



5.2.1 Bakgrund 

Min undersökning består av @ra mindre undersökningar. För att kunna göra någon slags 

jamförelse mellan de resultat jag skulle E fram krävdes någon form av gemensam nämnare 

som skulle underlätta analysen. Jag kom fram till att ett undersökningsschema av något slag 

skulle kunna hjäipa mig på denna punkt. 

I ett mycket tidigt stadium av mitt uppsatsarbete hade jag ställt samman intressanta flågor i tre 

olika grupper, biblioteket som byggnaden, biblioteket som institution och bibliotekarieyrket. 

Utifran detta frågeschema utvecklades tanken att omforma schemat till ett analysschema - att 

utifrån ett schema se vilka frågor som besvarats och hur de besvarats och på så satt kunna 

jamföra de *a olika metoderna. Efter att ha studerat Romulo Enmarks modell över 

biblioteksverksamhet så uppkom fler intressanta aspekter som jag var tvungen att ha i åtanke 

vid skapandet av ett schema och detta ledde in på ett försök att anpassa analysschemat helt 

efter Enmarks modell. 

5.2.2 Analysschemat och Enmarks modell 

Vid första anblicken verkade Enmarks modell över biblioteksverksamhet mycket lämplig att 

utgå ifrån vid en analys. (Bilaga 2) Denna analys skulle innebära att elevernas teckningar, 

uppsatser och enkät- och intervjusvar skulle jamföras med modellen för att se vilka delar av 

modellen som eleverna var medvetna om och vilka delar de ej var medvetna om eller hade en 

annorlunda uppfattning om. Det skulle dock visa sig svårt att f'ramställa fkagor som skulle 

kunna få fiam detta. Jag gjorde ett försök att utarbeta en enkät som motsvarade modellen, men 

det var omöjligt att kombinera elevernas konkreta verklighet med modellens höga abstrakta 

nivå. Samtidigt hade dock Enmarks modell uppmärksammat mig på vissa 

biblioteksföreteelser som måste finnas med i ett analys- och fiågeställningsschema, såsom att 

användarna är viktiga om man ska Pa ett helhetsperspektiv på biblioteksverksamhet. I 

modellen tar Enmark upp fem olika vinklar på bibliotek och biblioteksverksamhet. Dessa 

skulle kunna tas tillvara i ett analysschema. 



5.2.3 Framtagande av analysschemat 

Jag beslutade att de fem aspekter pa biblioteksverksamhet som h s  med i Enmarks modell 

också skulle återfinnas i mitt analysschema.. Dessa aspekter i modellen är: 

a) bibliotekens övergripande uppgifter 

b) vad biblioteken innehåller 

c) avn&narnas behov 

d) bibliotekens samhälleliga betydelse 

e) bibliotekens satt att upp@lla sina åligganden 

På grund av modellens abstrakta karaktär i förhållande till eleverna så var jag dock tvungen att 

bearbeta dessa fem områden om jag ville Pa med dem i ett schema. Mitt slutgiltiga 

analysschema bestod av sex olika avdelningar, numrerade A till F. (Bilaga 3) Dessa 

avdelningar är: 

A Elevemas biblioteksbakgrund 

B Begreppet "Bibliotek" 

C Bibliotekets tjiinster 

D Personalen och dess arbetsuppgifter 

E Användamas behov och önskemål 

F Samhället och bibliotek 

I mitt analysschema så tas bibliotekets övergripande uppgifter och vad biblioteken innehåller 

upp under rubriken "Bibliotekets tjiinster". Awiämarnas behov aterfinns under "Anviindarnas 

behov och önskemål", medan bibliotekens samhälleliga betydelse finns med i "Samhalet och 

bibliotek". Bibliotekens sätt att uppfilla sina åligganden ingår i "Bibliotekets tjänster" men 

återfinns också i viss mån under rubriken "Personalen och dess arbetsuppgifter". 

Det fanns vissa aspekter av bibliotek och biblioteksverksamhet som inte betonades nämnvärt i 

modellen och som jag bedömde intressanta för att jag skulle kunna skaffa mig en bild av 

klassens syn på bibliotek. Elevernas uppfattning om personalen och dess arbetsuppgifter anser 



jag vara en viktig del i hur deras övergripande biblioteksuppfattning är. Darför tillkom 

avdelningen "Personalen och dess arbetsuppgifter" i schemat. Jag ville också f5 med en 

avdelning där begreppet bibliotek uttryckligen togs upp, "Begreppet bibliotek". Till sist 

behövde jag också f5 fiam uppgifter om elevernas förhållande till bibliotek, besöksfiekvens, 

deras inställning till bibliotek o s v. Dessa fragor placerade jag under en egen avdelning, 

"Elevens biblioteksbakgrund". 

De fiågor jag redan beslutat skulle vara med, lade jag nu in under lämplig rubrik. Efterhand 

tillkom fler och fler fragor. Jag ville ha ett logiskt samband mellan analysschemat och de %a 

metoderna. Alla Fågorna skulle kunna ställas vid en intervju, men knappast i en enkät som 

skulle bli alldeles for omfattande. Jag fann att fiågorna under varje avdelning kunde delas in i 

ytterligare grupperingar. Vissa fragor var dock mer övergripande än andra och jag lat dessa 

fragor bilda huvudrubriker till de nya grupperingarna. Jag markerade dessa med större stil i 

schemat. Dessa övergripande frågeställningar kunde sedan Aterfinnas som de fihgor som fanns 

med i enkäten. 

Om man studerar schemat noga så upptäcker man att vissa £ragor skulle kunna passa in under 

flera avdelningar. Det har dock inte varit möjligt att skapa knivskarpa gränser mellan 

avdelningarna. I stället får man ha överseende med att en del frågeställningar skulle kunna ha 

återfunnits på flera avdelningar men har av praktiska skäl fått en bestämd plats. 

5.2.3.1 A Elevernas biblioteksbakgrund 

Jag ansåg det vara relevant 'med viss information om elevernas biblioteksbakgrund. Jag 

strävade dock inte efter att kartlägga detta i detalj, -då den huvudsakliga avsikten med 

undersökningen inte var att visa varför barnen hade en viss bild av bibliotek, utan endast ge 

exempel på hur tolv-åriga barn uppfattar bibliotek. 

Den första underavdelningen, Al, tar upp sådant som hur ofta eleven iir på bibliotek och vad 

hanhon företar sig där medan den andra underavdelningen, A2, tar upp elevens förhållande 

och inställning till bibliotek. 



5 23 .2  B Begreppet "Bibliotek" 

Denna avdelning tar upp bibliotek på ett mer översiktligt plan. Hur definierar eleverna 

"bibliotek"? 

Underavdelningen B1 innehåller fiågor om vad ett bibliotek är och om det finns flera olika 

sorters bibliotek. Den andra underavdelningen, B2, ställer frågor om hur bibliotek ser ut, 

exteriört och interiört. 

5.2.3.3 C Bibliotekets tjänster 

Avdelning C är den mest omfattande i analysschemat och tar upp de tjänster som ett bibliotek 

erbjuder. 

C1 går in på vad man kan göra och låna på ett bibliotek. Detta motsvarar utsagorna i Enrnarks 

modell. Det finns aven fiågor kring bestånd och biblioteksrutiner. C2 har en betoning på 

informations&tervinning. Hur hittar man på ett bibliotek? Hur är beståndet organiserat? 

5.2.3.4 D Personalen och dess arbetsuppgifter 

Barnens bild av bibliotekspersonalen och vad den gör ansåg jag vara viktig för helheten. 

Personalen återfinns ej uttryckligen i Enmarks modell, utan endast dess arbetsuppgifter. 

D1 tar upp vad alla de anställda har för arbetsuppgifter, vad de har för kunskaper etc. 

Underavdelningen D2 innehåller fiågor som specifiict rör bibliotekarieyrket. 



5.2.3.5 E Användarnas behov och önskemål 

Avdelning E innehåller frågeställningar om användarna och deras förhållande till 

biblioteksverksamhet. Eleven i sig är en användare, men här åsyftas alla användare. Elevens 

förhållande till bibliotek behandlas i underavdelning A2, "Vilken inställning till bibliotek har 

eleven?". 

El innehåller frågor rörande elevens syn på vad användare i allmänhet anser om bibliotek, vad 

de tycker är viktigt och så vidare. Underavdelning E2 behandlar användarnas möjligheter till 

inflytande på bibliotek. 

5.2.3.6 F Samhället och bibliotek 

Förhållandet mellan samhället och biblioteken behandlas under avdelning F. 

Till en början sa fanns det bara en underavdelning. När jag böqade med att studera elevernas 

teckningar upptäckte jag dock att det fattades en underavdelning som tog upp var bibliotek är 

placerade. Jag inkluderade detta under avdelning F, eftersom det rör samhällsplanering. F1 tar 

således upp Cågor om var i samhället det finns bibliotek. Underavdelning F2 går in på fkagor 

som varför bibliotek finns, vem som bekostar dem och varför det satsas på bibliotek. 

5.2.4 Användandet av analysschemat 

Analysschemat har använts vid genomgång av allt' undersökningsmaterial: teckningar, 

uppsatser, enkäter och intervjuer. Jag har för varje teckning, uppsats, enkat och intervju gått 

igenom andysschemat fråga för fråga för att se vad se vad eleven tagit upp respektive inte 

tagits upp. Detta bar jag sedan sammanställt i ett block med sex sidor för varje elev. 

Materialet har jag bearbetat ytterligare genom att göra en skriftlig sammanfattning för varje 

elev. Efter denna bearbetning av materialet har jag sedan jamfört vad de olika eleverna tagit 

upp och gjort en sammanställning så att jag %tt en överblick över elevernas syn på bibliotek. 



5.3 Teckningarna 

Första ledet i min undersökning bestod i att eleverna i klassen skulle göra teckningar med 

anknytning till bibliotek. 

5.3.1 Bakgrund 

Jag ville med olika undersökningstekniker f"a fram elevernas bild av bibliotek. Att teckna är 

det satt att uttrycka sig som tydligast skiljer sig fran de övriga, uppsats, enkät och intervju, 

genom att den inte baseras på talat språk. Jag insåg darfar tidigt vikten av att ta med 

teckningar som en del i min undersökning. Eftersom detta undersökningssatt skiljer sig 

markant fran de övriga genom dess konstnärliga och icke-språkliga karaktär valde jag att 

lägga detta moment först i min undersökning. Teckningarna och uppsatserna är också de 

moment där min påverkan på eleverna borde vara minst. 

5.3.2 Uppgiftens utformning 

Mitt beslut att göra studier av barns teckningar ledde in mig pA en del problem och 

frågeställningar. Vilka instruktioner skulle eleverna få? Vilken teckningsuppgift skulle ur min 

synvinkel ge det mest optimala resultatet? Vad skulle eleverna använda för teckningsmetod? 

Samtidigt ville jag inte begränsa elevernas uttryckningssatt eller påverka deras teckningar. En 

öppen uppgift skulle ge mig ett material där elevernas val av motiv kunde ge mig intressant 

information till mitt arbete. Samtidigt skulle jag då få ett heterogent undersökningsmaterial 

d& jag skulle kunna f% det svårt att jämföra elevernas teckningar. En sluten uppgift skulle 

kunna ge mig ett mer homogent material, men min påverkan skulle bli större än med en öppen 

uppgift. 

Val av teckningsmetod kunde också ha betydelse for min undersökning. Skulle alla använda 

samma metod eller skulle de f"a välja metod? Om alla använda samma metod så skulle jag f"a 

lättare att jamfora olika elevers teckningar, men samtidigt skulle jag begränsa deras 



uttryckssätt. Om alla fiitt fick välja metod skulle jag inte begränsa deras konstnärliga f%het 

men mitt material skulle bli svårare att analysera. Dessutom ger olika bildrnetoder olika bilder 

- att skapa en bild med vattenfärger gör det lite svårare att visa detaljer än vad det är med 

exempelvis blyerts eller kritor. 

Ett annat fragetecken var vilken ambitionsnivå som skulle ligga bakom teckningarna. Skulle 

jag kräva en viss kvalitet på teckningarna eller godta de teckningar som eleverna presterade? 

Om jag krävde en viss nivå på teckningarna skulle vissa elever tvingas att prestera något och 

på så satt i hög grad lockas av att snegla på övriga elevers teckningar. Tanken bakom 

uppgiften var trots allt att den skulle vara individuell. Om ingen nivå krävdes på teckningarna 

skulle det kunna vara svart att uttyda om en teckning var enkelt gjord på grund av att eleven 

har svårt för att rita och ej orkat genomföra en mer avancerad teckning eller om den enkla 

teckningen berodde på elevens vaga biblioteksuppfattning. 

Mitt beslut blev att försöka begränsa eleverna så lite som möjligt. Uppgiften skulle bli SA 

öppen som möjligt. Jag kom dock Tam till att det skulle krävas två olika teckningar fran varje 

elev - en exteriör bild av ett bibliotek och en interiör bild av ett bibliotek. Vad teckningarna i 

övrigt skulle föreställa kunde eleverna själva bestämma. De skulle också få välja i vilken 

ordning de två teckningarna skulle göras och med vilken metod. 

5.3.3 Genomförande 

I november månad 1994 genomförde klassföreståndaren teckningsmomentet i min 

undersökningsklass. Hans instruktioner till eleverna var att de skulle rita två teckningar var av 

ett bibliotek. Den ena bilden skulle visa utsidan av ett bibliotek och den andra bilden skulle 

visa insidan av ett bibliotek. Eleverna fick själva välja metod, motiv, f&gläggning och i vilken 

ordning de skulle göra teckningarna. De fick också välja hur mycket arbete de skulle lagga ner 

på uppgiften. 



I slutet av november 1994 i samband med att jag gjorde en provintenju och testade min 

provenkät hämtade jag de flesta teckningarna. Några elever var inte helt f&diga och dessa fick 

jag vid senare besök. 

5.3.4 Analys 

Min analys av teckningarna skulle innebära flera osäkerhetsmoment, som alla hade det 

gemensamt att risken för övertolkning var påtaglig. Min analys krävde därför vaksamhet och 

försiktighet. 

1. Eftersom eleverna själva fick välja motiv så skulle teckningarna ej bli helt likartade. 

Bara for att en elev tar upp ett visst motiv på sin bild behöver det inte betyda att han 

inte har något begrepp om det som hans teckning inte tar upp. 

2. Olika ambitionsnivå kan innebära tolkningssvårigheter. Är teckningen enkel på 

grund av en låg ambitionsnivå eller pi3 grund av att eleven har en vag biblioteks- 

uppfattning? 

3. Eleverna i klassen har alla olika intresse och läggning för att rita, måla och teckna. 

Även detta innebär tolkningssvårigheter. Är teckningen enkel på grund av att eleven 

har svart för att teckna eller p% grund av en vag biblioteksuppfattning? 

4. De olika metoderna innebär svårigheter att jamföra olika teckningar, t ex en f&gglad 

teckning gjord med kritor och en grå blyerts-teckning. Samtidigt kan val av metod 

säga en del om elevernas biblioteksuppfattning. 

5. Den ordningsföljd teckningarna gjorts i kan leda till olika ambitionsnivå. Eleverna 

lägger inte ner lika mycket arbete på bada teckningarna, bland annat p& g m d  av 

tidsbrist. 



Alla dessa moment var jag tvungen att beakta när jag gick igenom teckningarna och vara 

försiktig s& jag inte läste in mer i teckningarna än vad de i verkligheten sade. 

Min analys var tvådelad. Dels gick jag igenom teckningarna elev för elev och dels granskade 

jag teckningarna i förhållande till varandra. Vid analysen använde jag mig av mitt 

analysschema. Jag gick för varje elev och teckning igenom schemats olika avdelningar, men 

försökte samtidigt notera om jag fann någon information i teckningarna som inte täcktes in av 

schemat. Andra ledet i min analys var att jag jarnfdrde vad jag hade fatt fram i de olika 

teckningarna. 

5.4 Uppsatserna 

Uppsatserna var det andra ledet i min undersökning av skolklassen i Gualöv. 

5.4.1 Bakgrund 

Att skriva en uppsats med bibliotekstema ansåg jag vara ett bra komplement till de övriga 

undersökningsteknikerna. Dels hade den det gemensamt med teckningsmomentet att det fanns 

ett konstnärligt inslag och gav eleverna stor fiihet utan min påverkan. Dels hade 

uppsatsmomentet det gemensamt med enkäterna och intervjuerna att det var ett språkligt 

moment. uppsatserna blev därför något av en bro mellan teckningarna och enkäterna. 

5.4.2 Uppgiftens utformning 

Precis som med teckningsmomentet kunde jag här göra ett val - antingen att lata elevema få 

en öppen uppsatsuppgift eller att ge dem en sluten uppsatsuppgift. En öppen uppsatsuppgift 

skulle ge eleverna större fiihet samtidigt som uppsatserna på så sätt skulle G väldigt olika 



innehåll. En sluten uppsatsuppgift skulle ge mig tillfalle att lättare jämföra olika elevers 

uppsatser, samtidigt som jag skulle påverka uppsatsernas innehåll. 

Ett annat problem angfiende uppsatserna var att jag ville att uppsatserna så långt det gick 

skulle vara ett led i det vanliga uppsatsskrivandet. Skulle detta vara möjligt? Om uppsatserna 

skulle ses som en del av det vanliga skolarbetet skulle de bearbetas av bfide lärare och elev, 

kanske både innehållsmässigt och språkligt. Fanns det risk för yttre påverkan? Eventuellt 

kunde jag tänka mig en mellanväg - bearbetning av språket i uppsatserna men inte av 

innehållet. 

Att skriva uppsats kan innehållsmässigt innebära både fiktiva berättelser och mer 

faktaorienterade uppsatser. Skulle jag välja någon av varianterna eller skulle eleverna i% välja 

fiitt? Ett fiitt val skulle innebära större fiihet for eleverna, men svårigheter för mig att 

järnfora. Om jag valde uppsatsvariant åt eleverna skulle mitt arbete underlättas, men samtidigt 

skulle jag påverka uppsatsernas innehåll. Problematiken kring elevernas ambitionsnivå blev 

aktuell också när det gällde uppsatserna. Skulle jag sätta någon miniminiva på uppsatserna, t 

ex angående uppsatsernas längd? 

Även när det gallde uppsatserna ville jag ge eleverna så stor frihet som möjlqgt. Jag beslöt 

därför att eleverna under rubriken "En dag på ett bibliotek skulle få skriva vad de ville, fiktivt 

eller icke-fiktivt. Vare sig eleverna skulle skriva fiktiva eller icke-fiktiva uppsatser så skulle 

de ju ändå i någon mån komma att vara baserade på de olika elevernas 

biblioteksuppfatiningar. 

Uppsatserna skulle ses som ett led i klassens vanliga skolarbete och uppsatsskrivande, men 

bara bearbetas språkligt och inte innehål~smassigt. Att bearbeta innehåiiet enligt 

processorienterat skrivande är numera annars rätt SS vanligt ute på landets skolor? Eleverna 

skulle också själva få avgöra uppsatsens längd. 



5.4.3 Genomförande 

I november 1994 kom jag med en fdrf?ågan till elevernas klassfdreståndare om att sätta igång 

uppsatsarbetet. Det visade sig dock att eleverna precis startat upp en ny uppsats och 

uppsatserna om bibliotek fick darför vänta till i mitten av december. Klassföreståndaren hade 

p,tt mina instruktioner om rubrik på uppsatsen och att eleverna i övrigt fick skriva vad de ville 

och hur mycket de ville. De flesta uppsatserna hämtade jag den 19 december då jag 

genomförde enkätundersökningen. 

5.4.4 Analys 

När jag skulle gå igenom uppsatserna hade jag flera olika aspeker som jag var tvungen att ha i 

åtanke. 

1. Elevernas handstil skulle inte få påverka min analys. En lösning på detta problemet skulle 

kunna vara att renskriva uppsatserna på en dator. Jag valde dock att inte göra detta av rädsla 

att påverka texterna. Dessutom skulle jag ändå påverkas av elevernas handstil vid ren- 

skrivningen. 

2. Längden pil uppsatserna kan tolkas på många olika sätt. En kort uppsats behöver inte 

innebära en vag biblioteksuppfattning. 

3. Stavning och meningsbyggnad måste jag också vara uppmärksam på så att den ej påverkade 

analysen. 

4. Ambitionsnivån var jag tvungen att ta hänsyn till. 

5. Eleverna har troligtvis olika stod intresse för att skriva uppsats vilket kan ha påverkat mitt 

uppsatsmaterial. 



6. Den öppna uppsatsuppgiften leder till väldigt olika uppsatser. Det är därför svårt att jämföra 

olika uppsatser. 

7. Elevernas val att skriva Wivt  eller icke-fiktivt gör det också svårt att jämföra uppsatserna. 

Jag läste igenom uppsatserna och använde mig av mitt utarbetade analysschema när jag 

granskade dem närmre. Jag försökte sedan göra vissa jämförelser mellan uppsatserna och se 

vad uppsatsmaterialet som helhet kunde säga om elevernas uppfattning av vad ett bibliotek a. 

5.5 Enkäterna 

Det tredje ledet i min undersökning innebar att eleverna i klassen skulle besvara en enkät. 

5.5.1 Bakgrund 

Som ett komplement till de öppnare momenten, teckningar och uppsatser, behövdes en något 

mer sluten undersökningsteknik. Jag valde darför enkater som tredje moment i min 

undersökning. Jamfört med teckningarna och uppsatserna skulle den stora skillnaden vara att 

eleverna i enkätundersökningen skulle fA direkta frågor om bibliotek - vissa speciella 

biblioteksföreteelser skulle nu fokuseras. 

5.5.2 Enkätens utformning 

Att ta fram en enkät visade sig vara en av de större svårigheterna med hela uppsatsen. Skulle 

enkäten vara kvantitativ eller kvalitativ? Det skulle visa sig att enkäten ständigt behövde 

ombearbetas och göras om.. Enkät 3.1 och kompletterande enkät 1.0 var de två enkäter som 

eleverna i klassen besvarade. (Bilaga 4 och 5) För att E en överblick över frågorna i de två 

enkäterna sammanställde jag sedan dessa i enkät 3.2. (Bilaga 6 )  



5.5.2.1 Enkat om bibliotek - version 1.0 och 2.0 

Från första början arbetade jag utifiån att enkäten skulle vara kvalitativ, eftersom jag fann det 

svårt att undersöka elevers biblioteksbegrepp med en kvantitativ enkat. En kvantitativ enkät 

skulle innebära att jag skulle sätta fmgret på vissa företeelser som eleverna annars kanske inte 

var medvetna om och på så sätt skulle enkäten kunna forvränga hela min undersökning. På det 

här stadiet var mitt analysschema och min enkät ej sammankopplade. Enkät 1.0 innehöll 

öppna frågor som jag fann centrala för min uppsats; "Vad är ett bibliotek?", "Hur ser ett 

bibliotek ut?" etc. 

Efierhand började jag dock fundera p& att utifran Romulo Enmarks modell över 

biblioteksverksamhet försöka se vad eleverna hade for bild av vad ett bibliotek är. Detta 

innebar att jag försökte utarbeta en ny enkat, version 2.0, som skulle ge svar på vilka delar av 

Enmarks modell eleverna var medvetna om. Denna andra enkät var kvantitativ med 

svarsalternativ som motsvarade Enmarks modell. Enkäten blev dock oerhört konstlad och 

risken med den var uppenbar - eleverna skulle genom enkäten bli medvetna om vissa 

biblioteksföreteelser som de kanske inte tidigare var medvetna om. 

5.5.2.2 Enkat om bibliotek - version 3.0 

I och med att jag integrerade Enmarks modell i mitt uppsatsarbete så innebar detta att även 

analysschemat skulle utgå fran modellen. I arbetet med att kombinera analysschemat, enkaten 

och intervjuerna framträdde en uppläggningsstruktur som i det stora hela skulle ligga fast 

under hela arbetets gång. 

Analysschemat skulle innehålla ett antal olika avdelningar, motsvarande Enmarks modell. De 

övergripande frågeställningarna for varje avdelning skulle tas med i enkäten, medan de mer 

ingående frågorna skulle tas upp vid intervjuerna. Detta innebar att jag nu utarbetade den 

tredje versionen av min enkät, som nu återigen var en kvalitativ enkät med öppna frågor. 

Frågorna i enkaten skulle motsvara de övergripande frågeställningarna i analysschemat. Detta 

innebar elva olika öppna frågor i enkäten och tre Mgor med svarsalternativ. Frågornas 



ordningsföljd i enkäten skulle följa ordningsföljden i analysschemat. Denna struktur återfinns 

även i senare versioner av enkäten. 

Frågorna med svarsalternativ rörde elevernas biblioteksvanor. Jag fann det enklare både för 

mig och för eleverna om det redan fanns angivna svarsalternativ, f r h s t  när det gallde 

elevernas biblioteksvanor i Gualöv. Eftersom biblioteket i Gualöv är både skolbibliotek och 

folkbiblioteksfilial kan det vara svårt för eleverna att hålla isär när eleverna besöker 

biblioteket med skolan och när de är där privat. Därför inkluderar svarsalternativen på 

enkätens första fråga (fråga Al a i enkät 3.1 och enkät 3.2) både biblioteksbesök med skolan 

och biblioteksbesök privat. 

5.5.2.3 Enkät om bibliotek - version 3.1 

I november 1994 lät jag ett par elever i klassen besvara enkät 3.0. Jag var nöjd med hur 

elevema besvarat de flesta fragorna förutom två. Frågan som löd "Vad kan man låna och göra 

på ett bibliotek?" som skulle motsvara utsagorna i Enmarks modell visade sig vara felaktigt 

formulerad. Jag beslöt därför att dela upp frågan i två frågor istället; "Vad kan man göra på 

ett bibliotek?" (C l a i enkät 3.1 och 3.2) och "Vad kan man l& på ett bibliotek?" (C l b i enkät 

3.1 och 3.2). 

En fråga som löd "Har lantagama något att säga till om på ett bibliotek?" visade det sig att 

eleverna inte alls förstod. Anledningen till detta kan vara att jag med "säga till om" avsåg om 

låntagarna kan vara med och bestämma pil ett bibliotek medan elevema troligtvis tolkade 

"saga" i uttrycket "saga till om" med dess bokstavliga innebörd. Jag ändrade M d r  fiågan till 

"Kan låntagarna vara med och bestämma på ett bibliotek?" (E2 i enkät 3.1 och 3.2). 

En annan ändring jag genomförde nu var att jag numrerade fragorna efter var i analysschemat 

fiågorna hörde hemma, för att på så sätt underlätta mitt arbete när jag sedan skulle gå igenom 

enkäterna. Fråga Al i frågeschemat fick således beteckningen Al även i enkäten. Dessutom 

tillkom ytterligare en fråga (F1 i enkät 3.1 och 3.2) på g m d  av en ny underavdelning i mitt 

analysschema. Antalet öppna fragor uppgick nu till 13 olika frågor. Fler öppna frågor än så 



skulle bli för mycket for eleverna. Enkäten skulle ta för lång tid att filla i och eleverna skulle 

tröttna. 

5.5.2.4 Kompletterande enkät om bibliotek - version 1.0 

Efter att jag genomfört enkätundersökningen var jag fortfarande inte helt nöjd. Frågan rörande 

vad man kan låna på ett bibliotek (Clb i enkät 3.1) ställde fortfarande till bekymmer. De svar 

jag hade hoppats att fil skulle behandlat innehållet i de medier som finns på ett bibliotek. 

Eleverna svarade dock endast med olika medietyper. Anledningen till att eleverna svarade så 

berodde på att fiågan var otydlig. I min strävan att ej låsa eleverna vid en medietyp genom att 

ställa fiågan "Vilka olika typer av böcker kan finnas 1 kan man låna pa ett bibliotek?" hade 

frågan nu blivit så vagt formulerad att vad som avsågs med fiågan ej kunde uttydas. En 

kompletterande fråga som tog upp böckers innehåil borde alltså stäilas (Clc i den 

kompletterande enkäten och enkät 3.2). 

Mitt analysschema fortsatte att uvecklas. Det tillkom en ny underavdelning som måste ha sin 

motsvarighet i en fråga i enkäten. Fragan "Vad tycker du om bibliotek?" (A2 i den 

kompletterande enkäten och enkat 3.2) behövde darför tas med i en kompletterande enkät. 

Jag var inte helt nöjd med de tre frågorna om biblioteksvanor med svarsalternativ. För att inte 

förbise om eleverna även besökte andra bibliotek regelbundet behövde jag i enkäten aven 

ställa en Mga om detta (Ald i den kompletterande enkäten och enkät 3.2). 

Jag sammanstäilde nu en kompletterande enkät med tre frågor. I det har läget hade jag 

förkastat iden om att använda mig av Enmarks modell i mitt arbete och jag hade börjat flytta 

runt avdelningar i mitt analysschema. Detta innebar att den numrering som fanns i den 

genomförda enkätundersökningen ej längre stämde. Den kompletterande enkäten anpassade 

jag dock efter de nya omständigheterna. 



5.5.2.5 Enkät om bibliotek - version 3.2 

Alla de olika ändringarna som tillkommit efterhand innebar att det blev svart att se 

enkätfragornas motsvarighet i analysschemat. Trots att min enkätundersökning egentligen var 

genomförd beslutade jag darfor att sammanställa enkät 3.1 och den kompletterande enkäten 

1 .O till en ny enkät. Alla fragorna fiån de två enkaterna överfördes och ställdes samman i en 

shdan ordning att den nya enkäten responderar mot analysschemat. Denna nya enkät skulle 

underlätta för mig att se helheten i enkätundersökningen och sambandet mellan enkät och 

analysschema blev tydligt igen. 

5.5.3 Genomförande 

I november 1994 lät jag ett par av eleverna i min undersökningsklass filla i enkät 3.0. 

Eleverna satt ensamma i ett rum medan jag genomförde en prov-intervju. Omkring 15 minuter 

tog det for eleverna att fylla i enkäterna. Det visade sig dock att eleverna till viss del 

samarbetat. 

Den 19:e december 1994 fyllde hela klassen i enkat 3.1. Mina instruktioner var att eleverna 

individuellt skulle Qlla i enkäten, att de fick fråga mig om hjälp om de ej förstod någon fkaga 

och att fråga Ala omfattade både privata biblioteksbesök och biblioteksbesök genom skolan. 

Det tog mellan 20-30 minuter for eleverna att Qlla i enkäterna. 

Jag fick hjälpa några elever. Ett par elever menade att D1 och D2, om personalens respektive 

bibliotekariens arbetsuppgifter, var samma &åga. Någon var osaker på fraga E2, om 

lantagarna kan vara med och bestamma på ett bibliotek, och en annan osäker på fiåga Fl,  var 

det finns bibliotek. Eleverna besvarade dock sjäiva Mgoma. Jag förklarade endast vad jag 

avsåg med fragorna. 

Den 15:e februari 1995 genomförde jag den kompletterande enklitundersökningen. Det tog 

eleverna 5-1 0 minuter att besvara de tre fihgorna. 



5.5.4 Analys 

Jämfört med teckningarna och uppsatserna var enkäterna i ett avseende enklare att bearbeta. 

Genom fragorna i enkäterna hade jag fokuserat vissa biblioteksföreteelser och darför visste jag 

ungefar vilken information jag skulle fa utav enkäterna. Jag skulle dessutom E lättare att 

jamföra olika elever eftersom alla elever hade svarat på samma frågor. 

Min enk'atanalys bestod av två olika moment. Först gick jag igenom elev för elev och 

sammanställde hur de enskilda eleverna såg på bibliotek. Jag använde mig återigen av mitt 

utarbetade analysschema. Sedan sammanställde jag enkätundersökningarna. Vad sa 

enkätsvaren om eleverna som helhet? Fanns det skillnader 1 likheter? 

Även när det gällde enkätanalysen fanns det dock viktiga punkter som jag var tvungen att ta 

hänsyn till. Punkt 1-5 för uppsatsanalysen fick jag ha i åtanke även när jag bearbetade 

enkäterna. 

1. Handstil 

2. Längden p& CAgornas svar 

3. StaMing och meningsbyggnad 

4. Ambitionsnivån 

5. Olika intresse för att skriva- svara p i  enkät ' 

5.6 Intervjuerna 

Det fjärde och sista undersökningsmomentet innebar att några elever i klassen skulle 

intervjuas. 



5.6.1 Bakgrund 

Anledningen till att jag valde intervju som en av undersökningsteknikerna var att den 

kompletterade de övriga på ett intressant satt. Precis som med enkäterna skulle eleverna vid en 

intervju vara mer begränsade att ta upp vad de själva ville. Skillnaden i förhållande till 

enkäterna var att det nu fanns en äkta två-vags-kommunikation. Dessutom skulle alla frågor i 

analysschemat ställas. I enkäten förekom endast underavdelningarnas huvudfragor. 

5.6.2 Intewjnernas utformning 

Intervjufrågornas utformning samrnanfoll med utformningen av analysschemat av naturliga 

skäl. Tanken var att fkagorna i analysschemat var samma frågor som skulle ställas vid 

intervjuerna. Jag var dock medveten om att frågeformuleringarna i schemat inte helt var 

anpassade efter 12-åriga elever, utan snarare efier vad jag ville veta. Vid intervjuerna skulle 

schemat således endast utgöra en bas f6r vad jag sMle fråga om. De exakta formuleringarna i 

analysschemat behövde inte användas. 

Jag beslutade att endast intervjua åtta av klassens elever for att mitt undersökningsmaterial 

inte skulle bli för stort och ohanterligt. Dessa åtta elever valde jag ut genom att se till det 

undersökningsmaterial (teckningar, uppsatser och enkater) som jag redan samlat in. Jag ville 

ha en så stor spridning på eleverna som möjligt och genom att göra en grov bedömning av 

elevernas bild av bibliotek valde jag slutligen ut åtta elever, M a  flickor och fyra pojkar. 

5.6.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes onsdagen den 15:e februari och torsdagen den 16:e februari 1995. 

Onsdagens intervjuer genomfördes i ett av lärarnas rum, som inte användes vid 

intervjutillfallena. Två pojkar och två flickor intervjuades denna dag. Dokumentation skedde 

med hjälp av en kassettbandspelare som jag fick låna på skolan. På torsdagen kunde jag ej 

använda samma rum för intervjuerna som på onsdagen och jag fick genomföra tre av den 



dagens intervjuer i en avskild del med anslutning till skolbiblioteket. Detta skulle ha kunnat 

innebära stora komplikationer då min undersökning handlar om bibliotek. Jag upplevde dock 

att detta inte innebar några problem. Dels satt vi avskilt, dels pratade vi i allmänna ordalag 

och inte om ett specifikt bibliotek. Eftersom eleven var vänd mot mig och bort fran biblioteket 

kunde jag iakttaga om nggon av eleverna forsökte få hjälp av den miljö vi befann oss i. Två 

flickor och en pojke intervjuades innan jag återigen fick byta plats for intervjuerna då lokalen 

skulle användas av en skolklass. Den sista intervjun, med en pojke i klassen, genomfördes i ett 

klassrum som för tillfallet inte användes. 

Intervjuerna varade 25-40 minuter. Eleverna var mycket villiga att besvara Fågorna om 

bibliotek. 

5.6.4 Analys 

Det var flera viktiga saker jag fick ha i åtanke när jag gjorde analysen. 

1. Eleven kan ha pgverkats av mig vid intervjun. 

2. Pil de inspelade kassetterna finns endast ljud upptaget - kroppsspråket finns inte 

dokumenterat. 

3. Eleverna har olika stort intresse for att bli intervjuade. 

4. Eleverna har olika personligheter, en del iii mer tystlåtna medan andra är mer öppna. 

5. Eleverna kan ha påverkats av den miljö som intervjuerna ägde rum i. 

Jag började med att skriva ut intervjuerna exakt som de lat på bandet. Jag fann dock att detta 

tog alldeles för lång tid. Istället gick jag igenom analysschemats olika fiågor och skrev ner 

vad eleverna svarat. Efter denna sammanställning jWdrde jag vad de olika eleverna svarat. 
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6 UNDERSOKNINGSTEKNIKERNA - RESULTAT OCH 
DISKUSSION 

Fyra olika undersökningstekniker användes för att f& fram hur eleverna i den undersökta 

klassen ser p& bibliotek. De olika sätten var p& olika vis bättre eller sämre pa att ge en bild av 

vad barnen vet om bibliotek. I detta kapitel tas detta upp till behandling. Det ges ocksa en 

beskrivning av undersökningsmaterialet. 

6.1 Resultat 

Min metodiska problemställning gick ut på att se hur mycket man kunde få veta om elevernas 

bild av begreppet "bibliotek" med olika undersökningssätt. Jag redovisar i detta delkapitel det 

jag kunde utläsa respektive inte utläsa i detta avseende. 

6.1.1 Elevernas teckningar 

I detta avsnitt behandlas hur teckningarna ter sig och vad som kunde läsas ut av dem. 

Teckningarna är utförda på ungefar samma satt, skildrar i stort samma saker, men varierar 

angående detaljer och skildrar främst hur bibliotek ser ut rent esiskt. Endast ett par elever 

tecknade personal och användare. 

6.1.1.1 Teckningarnas utformning 

Tre aspekter av det tecknade undersökningsmaterialet behandlas h&; teckningarnas utförande, 

motiv och detaljer. 



Teckningarnas utförande: 

Klassen fick helt f?ia händer betraffande hur teckningarna skulle göras. Eleverna använde 

dock bara två olika teckningstekniker. Några av barnen gjorde teckningarna enbart i blyerts, 

medan andra använde kritor efter att ha gjort en grundteckning i blyerts. Flera elever 

kombinerade de två sätten och gjorde den ena bilden i blyerts och den andra med kritor. En av 

tre har på detta satt gatt från ett arbetssätt till ett andra. Det förefaller som om eleverna först 

använt kritor och sedan gått över till att använda blyerts. Anledningen till detta kan ha varit att 

man tröttnat på uppgiften och snabbt velat bli klar eller att man inte hafl tillräckligt med tid att 

slutföra uppgiften. Detta innebär att hälften av barnens alster är i f&g och hälften i 

svart/vitt/grått/. 

teckning I .  Michaels exteriöra bild av ett bibliotek 

Teckningarnas motiv: 

Barnens bilder äx motivmässigt ganska likartade. Majoriteten av de exteriöra teckningarna 

skildrar bibliotek rakt fiamifiån, med entrén i blickfanget. (teckning 1) Man f& alltså endast 



se den ena sidan av byggnaden och det är den som är det centrala motivet. Ofta skildras inte 

något annat än själva biblioteksbyggnaden. Även de interiöra skildringarna har vissa större 

drag gemensamt, som att böcker och bokhyllor har en central plats. (teckning 2) Teckningarna 

är väldigt olika när det gäller detaljer, men alla skildrar biblioteket som en plats för litteratur. 

Gemensamt for flera av dessa interiöra bilder är också att de visar institutionen ur ett 

fagelperspektiv. De resterande interiörerna är tecknade i ett sidoperspektiv och visar således 

inte hela biblioteket, utan endast en del av det. 

Teckning 2. Sophies interiöra bild av ett bibliotek 

Detaljer i teckningarna: 

De flesta skillnaderna återfinns på teckningarnas detaljnivå. Vissa är väldigt detaljerade, 

medan andra är mycket enkla. Några barn har ritat bara det allra nödvändigaste, t ex ett hus 

med en skylt som talar om att det finns ett bibliotek i byggnaden. Andra i klassen har lagt ner 

mer arbete på uppgiften och skildrar exempelvis i vilken miljö institutionen är belagen i. 

Skillnaden är dock störst vid en jamförelse mellan de olika teckningar som skildrar ett 

biblioteks interiör. Medan några endast visar ett rum med bokhyllor, så skildrar andra också 



en mängd små detaljer, t ex vilka föremål som finns i lånedisken. Det kan finnas ett flertal 

orsaker till varför vissa elever har gjort teckningar som är mer detaljrika. Barnen har inte 

samma biblioteksvana eller samma intresse för att teckna och känner inte samma inspiration 

inför uppgiften. Erfarenhet av bibliotek kan påverka hur bibliotek fi.amställs. Ju mer kunskap 

eleven har om institutionen och dess verksamhet, desto lättare borde det vara att ta itu med 

arbetsuppgiften. De teckningar som ingår i denna undersökning tyder dock ej på att detta 

skulle vara en avgörande förklaring till att teckningarna skiljer sig åt betraffande detaljer. 

Barnens intresse for teckning och framförallt deras laggning for att rita, teckna och mala är 

troligtvis en viktigare faktor i denna undersökning. De elever som ofta och gärna tecknar, 

presterar bilder som är mer detaljrika och genomarbetade. Flera i klassen har dock lagt ner 

mer arbete på den ena av de båda skildringarna av bibliotek. Den ena teckningen har troligtvis 

tagit all tid i anspråk och eleven är sedan inte lika noggrann vid skapandet av den andra 

teckningen för att hinna bli klar. En tredje orsak till att bilderna överlag skiljer sig At 

betraffande detaljer är att elevernas inspiration inför uppgiften varierar. Även de i klassen som 

tycker om att uttrycka sig bildmässigt, kanske inte är så roade av att teckna bibliotek. Det 

finns i undersökningsmaterialet teckningar som tyder på att man bara har velat bli klar med 

uppgiften så fort som möjligt och har därför inte lagt ner något större arbete på den. 

6.1.1.2 Vad säger teckningarna om barnens syn på vad ett bibliotek är? 

Detta avsnitt tar upp hur mycket man kan utläsa respektive inte utläsa om bibliotek genom att 

ta del av elevernas teckningar. 

Vad kan man utläsa om bibliotek?: 

Teckningarna gav huvudsakligen information om hur bibliotek ser ut rent Qsiskt, t ex hur 

bibliotek är möblerade. Detta är förståligt med tanke på metodens karakt&; att teckna innebär 

att man visar hur någonting ser ut. Undersökningsmaterialet ger dock inga indikationer om 

huruvida de byggnader som skildras motsvarar elevernas verkliga uppfattning eller om de till 

viss del är ett uttryck för barnens fantasi. Det finns bland barnens alster enstaka bilder som 

inte verkar ha tillkommit med enbart verkligheten som referensram. En elev har tecknat ett 

bibliotek som kan beskrivas som ett idylliskt litet hus på landet. Flera av teckningarna visar 



inte heller hela interiörenlexteriören av ett bibliotek, utan endast en del. Det är alltså inte 

säkert att det klassen ritat till fullo överensstämmer med vad de känner till om bibliotek. 

Förutom de rent @siska aspekterna av bibliotek s& visar teckningarna även vad man kan 

sysselsätta sig med där. Böcker, tidningar och datorer indikerar vad man kan ta del av på ett 

bibliotek. Bilder är dock statiska och detta innebär att man fik veta vad som fhm på ett 

bibliotek, men ej hur det används och till vad. Datorer, lånediskar och slqltar i biblioteket 

antyder hur man kan orientera sig. 

Vad kan man inte utläsa om bibliotek?: 

Det är svart att utifiån det tecknade undersökningsmaterialet säga något om elevernas 

bibliotekserfarenhet och deras syn på personalen, användarna och samhället och bibliotek. 

Teckningarna ger knappt några upplysningar om hur eleverna upplever bibliotekspersonalen 

och användama. Orsaken till detta är att bara enstaka elever har skildrat dessa grupper. Nästan 

alla har tecknat bibliotek utan människor. Det går inte heller att uti% teckningarna utläsa 

elevernas bibliotekserfarenhet och deras syn på samhällets förhållande till bibliotek. För att 

eventuellt kunna spåra biblioteksvana och inställning till bibliotek krävs andra kunskaper i 

bildanalys ä n  vad författaren besitter. 

6.1.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man hävda att teckningarna har flera gemensamma drag. De utfördes 

med blyerts och krita. Barnen i klassen skildrar bibliotek på ungefar samma sätt. De interiöra 

bilderna visar lokalerna ovanifrån, medan de exteriörs visar biblioteksbyggnaden och entren 

rakt Framifrån. Vissa elever var dock noggannare än andra när de genomförde uppgifien. 

Detta märks genom att en del teckningar är väldigt detaljrika, medan andra inte är det. 

Bilderna ger framst upplysningar om hur barnen uppfattar att bibliotek ser ut. Teckningarna 

skildrar inte personal och användare. 



6.1.2 Elevernas uppsatser 

Detta avsnitt behandlar uppsatsmaterialet och vad som gick att utläsa om bibliotek ur dem. 

Uppsatserna är fiktiva, men skrivna i jag-form och handlar bara sekundärt om bibliotek. 

Elevernas berättelser ger främst insikt om ett biblioteks tjänster och i viss mån deras syn på 

vad ett bibliotek är. 

6.1.2.1 Uppsatsernas utformning 

Detta avsnitt redogör för uppsatsernas form, längd och tema. 

Form och längd: 

Alla, utom en i klassen, skrev fiktiva uppsatser. Av dessa är endast tv& firfattade ur en annan 

persons perspektiv. SA gott som hela klassen skrev alltsa fiktion med sig själva i centrum. 

Längden på uppsatserna varierar mellan en halv A4-sida och två A4-sidor. Elevernas olika 

handstilar innebär dock att antal sidor är  missvisande om man vill mata uppsatsernas längd. 

Ett annat mått på detta är antal ord. De två kortaste uppsatserna består av 60-70 ord, medan 

den längsta består av ca 330. Övriga uppsatser pendlar mellan 100-270 ord, med ett medel f6r 

hela klassen pA 173 och ett medianvärde på 170 ord. 

Tema: 

Av en olycklig omständighet skrev halva klaisen uppsatser med samma tema. I början på 

mellanstadiet hade eleverna skrivit uppsats for en annan lärare än deras klassfoeståndare. 

Dessa uppsatser handlade om att barnen var på ett bibliotek och på ett eller annat satt kom in i 

en boks handling. (Bilaga 7) nassen har tydligen tyckt att detta var roligt att skriva om och 

författade liknande uppsatser nu också. Detta tema begränsar vad som går att utläsa om deras 

uppfattning av bibliotek. Uppsatserna utspelar sig på ett bibliotek, men handlar ej om 

bibliotek. Det kan också vara så att genom att skriva denna typ av uppsats, så valde eleverna 



bort "biblioteksperspektivet" för att kunna skriva om något de har en starkare relation till, t ex 

böcker. 

Fem i klassen skrev dock uppsatser som uteslutande handlar om bibliotek. Bland dessa finns 

den uppsats som inte är fiktiv. De tar upp sådant som utlåning, orientering i biblioteket, 

personalens behjälplighet m.m. 

Förutom vad som ovan redovisats firms ytterligare två olika teman representerade. En elev 

skrev en uppsats med ett tema som skulle kunna benämnas "Kärlek på bibliotek'' och en annan 

i klassen valde ett tema som kan rubriceras som "Overnaturligheter på ett bibliotek". 

6.1.2.2 Vad säger uppsatserna om barnens syn på vad ett bibliotek är? 

Detta avsnitt tar upp hur mycket man kan utläsa respektive inte utläsa om bibliotek genom att 

ta del av elevernas uppsatser. 

Vad kan man utläsa om bibliotek? 

Uppsatserna berättar framst vad man kan göra på ett bibliotek. Huvudpersonernas agerande pA 

bibliotek ger exempel på vad man kan företa sig där. Varje enskild berättelse skildrar dock 

bara en del av ett biblioteks verksamhet, eftersom det inte går att ta med allt i en uppsats. De 

ger en bild av elevernas syn på bibliotek, som dock inte är heltäckande. 

Flera uppsatser visar hur klassen uppfattar biblioteks placering och tillgänglighet. Eleverna tar 

i berättelserna upp hur huvudpersonerna tar sig till biblioteket, genom att gå eller cykla. 

Några berättelser antyder vilka vanor barnen har när det gäller bibliotek. En elev skriver i sin 

uppsats att "det enda som var konstigt var att jag var på väg till biblioteket for att låna en bok, 

för jag brukar inte låna böcker". Eftersom dessa berättelser är skrivna i jag-form så är det 

möjligt att eleverna syftar på sig själva. Det är däremot svårt att få en en bild av elevernas 

inställning till bibliotek, dels på grund av att så gott som alla uppsatser är fiktiva och dels på 

grund av att de ej är värdeladdade. Majoriteten i klassen forhåller sig troligtvis relativt 



neutrala till biblioteken. Ett par enstaka uppsatser ger dock en klart positiv bild av bibliotek 

och skildrar positiva erfarenheter och händelser. 

Vad kan man inte utläsa om bibliotek?: 

Uppsatsema saknar till stor del miljöbeskrivningar. Det förekommer endast ett fiatal 

skildringar av ett biblioteks exteriör och interiör. Eleverna beskriver biblioteken med ett %tal 

ord och tar endast upp exteriör och interör väsentlig för handlingen. Om innehållet bearbetats i 

klassen, t ex genom att sitta i gmpp och diskutera varandras texter, så är det möjligt att en 

högre grad av miljöskildring förekommit i samtliga uppsatser. 

Det är få av barnen som skildrar personalen och deras arbete. Bibliotekarierna i uppsatserna är 

bifigurer. Användare förutom huvudpersonen forekommer ej heller och de användarbehov 

som skildras är de som huvudkaraktären har. Elevernas uppsatser indikerar inte heller på 

något satt hur det kan komma sig att bibliotek finns. 

6.1.2.3 Sammanfattning 

Uppsatserna är nästan uteslutande fiktiva och flera är skrivna i jag-form. Eleverna skrev 

uppsatser med i snitt 173 ord. Häiften av uppsatserna har som tema att huvudpersonen dras in 

i en boks handling när hanlhon är på biblioteket och på s3 satt blir bibliotekstemat sekundärt i 

dessa. Uppsatserna ger uppgifter om vad ett bibliotek är och vad man kan företa sig där. Ingen 

ingående miljöbeskrivning förekommer dock och personalen liksom användarna skildras vagt. 



6.1.3 Elevernas enkätsvar 

Detta avsnitt redogör för enk'atmaterialet och vad detta säger om elevernas bild av begreppet 

"bibliotek". 

Enkätsvaren var innehållsmässigt relativt homogena. Barnen i klassen verkade ha likartade 

uppfattningar om bibliotek. Utförligheten varierade dock fiån elev till elev och fiån fiåga till 

6.1.3.1 Enkätsvarens utformning 

Detta avsnitt behandlar svarsfrekvens och enkatsvarens ulförlighet. 

Svarsfiekvens: 

Alla i klassen har besvarat hela enkäten, förutom två elever som ej besvarat två respektive tre 

frågor. Dessa elever har ej svarat på hur ett bibliotek ser ut utvändigt. En av dem gav ej något 

svar på vad användarna ser som viktigt med bibliotek och varför bibliotek finns. Den andre 

svarade ej på fiågan om vad en bibliotekarie gör. 

Utförlighet: 

Svarens utförlighet varierade från elev till elev och från fråga till fkaga. Vissa i klassen gav 

kortast möjliga svar medan andra använde enkätens baksida för att kunna besvara fi-Agorna 

Samme elev kunde också svara med olika hög grad utförlighet rörande olika fragor, bortsett 

fi-ån att frågorna i sig är olika. Nästan alla i 'klassen besvarade exempelvis frågan om vad de 

anser om bibliotek ganska ingående. 

6.1.3.2 Vad säger enkatsvaren om barnens syn på vad ett bibliotek är? 

Detta avsnitt tar upp hur mycket man kan utläsa respektive inte utläsa om bibliotek genom att 

ta del av enkätsvaren. 



Vad kan man utläsa om bibliotek?: 

Alla elever utom två besvarade hela enkäten. Klassen tog upp allt det om bibliotek, som det 

var avsett att de skulle ta upp. Svaren i sig gav dock uppgifter om bibliotek som var mer eller 

mindre utförliga. 

De flesta eleverna var relativt kortfattade på fiågan om vad de brukar göra när de är på ett 

bibliotek och nämnde bara någon enstaka sysselsättning. I princip tog klassen upp fem olika 

aspekter: läsa, låna, leta, få tips och studera. Detta kan jamföras med svaren på fiågan om vad 

man kan göra på ett bibliotek, där dubbelt så många aspekter nämndes. Barnen svarade dock 

utförligt på flågan om vad de anser om bibliotek. Alla utom en gav utförliga motivationer som 

svar. 

Bl.  Vad ar ett bibliotek? f (lrsök förkiara d gott du kan vad ett bibliotek ar! 
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enkatsvm I .  Johunnas definition av bibliotek 

När eleverna skulle förklara vad ett bibliotek är, så gav man mar som var två-delade. 

(enkätsvar 1) Dels beskrev man vad ett bibliotek är rent esiskt, t ex ett ställe, ett rum. Dels 

tog man aven upp något av det som man kan göra på ett bibliotek, t ex låna böcker. På så sätt 

föregick flera elever den efterföljande frågan om vad man kan göra på ett bibliotek. Att 

beskriva exteriör och interiör gjorde eleverna generellt med ett fåtal ord och nämnde bara ett 

par kännetecken for varje. Speciellt svårt har det tydligen varit att beskriva ett bibliotek 

utanpå. Två elever har ej besvarat Mgan och ytterligare en elev har svarat att det inte går att 

förklara. 

Eleverna tog i stort upp elva olika aspekter av vad man kan sysselsatta sig med på ett 

bibliotek, fler aspekter av vad man kan göra på ett bibliotek än vad eleverna själva säger att de 

företar sig på ett bibliotek." Klassen redovisade olika typer av medier, lagring av text, ljud 

och bild, på fragan om vad man kan låna på ett bibliotek. Den fiåga som dock gav upphov till 



störst antal svarsalternativ var den om vilka olika typer av böcker som finns på ett bibliotek. 

Eleverna kom med sammanlagt 35 olika typer av svar.85 

Svaren på frågorna om personal och bibliotekarier var mycket lika. (enkätsvar 2) Eleverna har 

inte upplevt någon skillnad mellan bibliotekarier och övriga anställda. I den mån eleverna har 

lämnat skilda svar på dessa frågor, beror detta på att de inte velat upprepa det de skrev på 

fiågan om personalen. Fyra i klassen har inte ens besvarat fragan om vad en bibliotekarie gör, 

utan har hänvisat till den föregående fiågan i enkäten, fragan om personalens 

Dl. forsök rakna upp dgra av personakm abisuppgifter1 
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enkatsvar 2. Tims tankar om vadpersonalen och bibliotekarierna gör 

Enkäterna gav information om hur eleverna upplever användarnas förhållande till bibliotek. 

Klassen gav 14 olika svar på ndgan om vad låntagama ser som det viktigaste med bibliotek.87 

Svaren gav också tydligt besked om hur klassen ser pA användarnas medbestammanderatt pA 

ett bibliotek. Tre elever svarade "tror ej det", vilket tolkats som att dessa elever ej kan se att 

låntagarna kan vara med och bestämma där. 

Vad kan man inte utläsa om bibliotek?: 

Eleverna tog bara ytligt upp vadidr bibliotek h s ,  personalen och hur bibliotek ser ut. Väidigt 

fil i klassen gav någon egentlig förklaring till att det finns bibliotek. Man gav svar såsom att 

bibliotek h s  f6r att man ska kunna låna böcker. Endast ett atal barn gav något djupare svar. 

Enkäterna säger heller inte något om förhåilandet mellan bibliotekarier och övrig personal. 

Detta tyder på att eleverna har svårigheter att särskilja dessa. 



6.1.3.3 Sammanfattning 

Alla i klassen, utom två, besvarade hela enkäten. Barnen besvarade enkäten på det sätt som 

det var t W  och bara någon enstaka elev har missuppfattat någon fråga. Utförligheten 

varierar dock, fkan elev till elev och Fån fiåga till fraga. Vad som inte behandlades särskilt 

ingående var ett biblioteks inre och yttre, orsaker till att det fuuis bibliotek och vad som 

utmärker bibliotekarier. 

6.1.4 Intervjuer med åtta elever 

Detta avsnitt tar upp intervjuerna och hur mycket man kunde utläsa om elevernas bild av 

bibliotek ur dem. 

Intervjuerna kännetecknades av god kommunikation och utförliga svar. Dessa intervjuer 

innebar ett stort arbetsmaterial om elevernas syn p% bibliotek och biblioteksverksamhet. 

6.1.4.1 Intervjuernas utformning 

Detta avsnitt behandlar intervjuernas längd och kommunikationen vid intervjuerna. 

Intewjuernas längd: 

Intervjuernas längd varierade mellan 25-40 minuter. Variationen beror på att vissa elever 

svarade mer ingående b andi.  Alla barnen svarade dock uppmärksammat på fiågorna under 

hela intervjun. 

Kommunikationen: 

Kommunikationen med eleverna var god. Alla de intervjuade var villiga att besvara frågorna. 

Frågorna fick också utförliga svar. Endast en av eleverna var något tystlåten. Det uppstod inga 

direkta missförstånd, förutom en av frågorna som eleverna hade svart att förstå. Frågan som 



rörde vilka institutioner som kan ha bibliotek blev förvirrande på grund av begreppet 

"institution". Det gick inte att förklara begreppet utan att ge exempel på institutioner. 

6.1.4.2 Vad säger intervjusvaren om barnens syn på vad ett bibliotek är? 

Detta avsnitt tar upp hur mycket man kan utläsa respektive inte utläsa om bibliotek genom att 

ta del av intervjuerna. 

Vad h man utläsa om bibliotek?: 

Vid intervjuerna gav eleverna svar på alla fi-ågor i analysschemat, eftersom samtliga frågor 

ställdes. Eleverna berättade gärna om sina biblioteksvanor och egna biblioteksedarenheter. 

När barnen ombads definiera "bibliotek" gav de definitioner som var något utförligare än de i 

enkäterna. Användarna diskuterades ingående liksom biblioteket och samhället. Det är dock 

möjligt att några elever tillrättalade sina svar vid intervjuerna. Istället for att delge sin egen 

uppfattning så är det möjligt att man levererade "politiskt korrekta" åsikter, som t ex att det är 

bättre att besöka ett bibliotek än att se på TV. 

Vad kan man inte utläsa om bibliotek?: 

i Eleverna skiljde inte bibliotekarier och övrig personal åt. Detta innebar att det inte fiarnkom 

något om hur eleverna upplever själva bibliotekarieyrket. De intervjuade hade även svårt att 
\ 

beskriva hur bibliotek ser ut, framst utanpå. Frågan om vad som finns på ett bibliotek ställdes 

inte under intervjuerna, eftersom det visade sig att den sammanföll med elevernas beskrivning 

av ett bibliotek invändigt. 

6.1.4.3 Sammanfattning 

Intervjuerna varade 25-40 minuter och kännetecknades av god kommunikation. Eleverna gav 

utförliga svar på alla frågor. Det är dock möjligt att några elever tillrättalade sin svar så att de 

var "politiskt korrekta". Något som inte framkom så tydligt var hur eleverna ser på ett 

biblioteks yttre och vad som gör en bibliotekarie till en bibliotekarie. 



6.1.5 Sammanfattning av resultat 

Elevernas teckningar har flera gemensamma drag. De utfördes med blyerts och krita. Barnen i 

klassen skildrar bibliotek på ungefar samma satt. De interiörs bilderna visar lokalerna 

ovanifrån, medan de exteriöra visar biblioteksbyggnaden och entren rakt fiamifiån. Vissa 

elever var dock noggrannare än andra när de genomförde uppgiften. Detta märks genom att en 

del teckningar är väldigt detaljrika, medan andra inte är det. Bilderna ger främst upplysningar 

om hur barnen uppfattar att bibliotek ser ut. Teckningarna skildrar inte personal och 

användare. 

Uppsatserna är nästan uteslutande fiktiva och flera är skrivna i jag-form. Eleverna skrev 

uppsatser med i snitt 173 ord. Häiften av uppsatserna har som tema att huvudpersonen dras in 

i en boks handling när harhon är på biblioteket och p i  så satt blir bibliotekstemat sekundärt i 

dessa. Uppsatserna ger uppgifter om vad ett bibliotek är och vad man kan företa sig där. Ingen 

ingående miljöbeskrivning förekommer dock och personalen liksom användarna skildras vagt. 

Alla i klassen, utom två, besvarade hela enkäten. Barnen besvarade enkäten på det sätt som 

det var tänki och bara någon enstaka elev har missuppfattat någon fråga Utförligheten 

varierar dock, från elev till elev och fran fkaga till fråga. Vad som inte behandlades särskilt 

ingående var ett biblioteks inre och yttre, orsaker till att det finns bibliotek och vad som 

utmärker bibliotekarier. 

Intervjuerna varade 25-40 minuter och kännetecknades av god kommunikation. Eleverna gav 

utförliga svar på alla fragor. Det är dock möjligt att några elever tillrättalade sin svar så att de 

var "politiskt korrekta". ~ å g o t  som inte f r d o m  så tydligt var hur eleverna ser på ett 

biblioteks yttre och vad som gör en bibliotekarie till en bibliotekarie. 



6.2 Diskussion 

Det jag tar upp i denna diskussion grundar sig på de specifika undersökningstekniker som jag 

har använt när jag genomfört undersökningen. Det ska sagas att det är svårt att jamföra dem 

på grund av att det är helt skilda tekniker med olika förutsatiningar. 

Generellt kan man saga att man får ungefar samma resultat med alla &a undersöknings- 

teknikerna, d v s elevernas syn på vad bibliotek är, ligger fast genom hela undersökningen. De 

skillnader som finns, härrör från det faktum att teknikerna och eleverna själva sätter en gräns 

for vad som tas upp; att utifrån en teckning se vad en elev har för tankar om användarnas 

inflytande är lika svårt som att uttyda detta i en enkät där eleven ej besvarat Fågan. 

Man får således en bild av vad eleverna lägger i begreppet "bibliotek" med hjälp av samtliga 

@ra undersökningstekniker. Det som är utmärkande for teckningar och uppsatser är dock att 

man bara får veta det som bamen valt att skildra. Detta stämmer visserligen även in på 

enkäterna och intervjuerna till viss del, men där kunde jag på ett annat satt gå in och styra vad 

jag ville veta. Undersökningsteknikerna, föntom intervjuerna, ger heller inte någon riktig 

möjlighet till att få förtydliganden och förklaringar. Det är exempelvis sv& att veta hur de 

föremål som eleverna tecknat ska användas, vem som ska använda dem och varför. 

Intervjuerna gav också möjlighet för eleverna att ge mer ingående svar än i enkäten, eftersom 

eleverna inte orkar skriva hur mycket som helst under varje fiåga. 

Det är också svårt att säga någonting om elevernas biblioteksvanor och inställning till 

bibliotek utifrån teckningarna och uppsatsema. Det finns så många fdlor med en analys att 

man måste ha gedigen kunskap om och erfarenhet av vad man kan läsa ut ur barns teckningar 

och uppsatser for att tolka materialet på ett korrekt satt. Ambitionsnivå, intresse, handstil, 

fdrdighet etc försvårar en sådan analys ytterligare. I enkäten och vid intervjuerna däremot fick 

eleverna direkta fkågor om deras biblioteksbakgrund. Det är dock möjligt att eleverna 

tillrättalade sina svar något. Eleverna påverkas av att jag går en biblioteksutbildning och då 

faller det sig naturligare för dem att prata väl om bibliotek än att saga någonting negativt. 



Att i tal och skrift skildra bibliotek invändigt och utvändigt upplevde eleverna uppenbarligen 

som svårt, att döma av deras uppsatser, enkät- och intervjusvar. Av denna anledning är 

teckningar av stor betydelse, eftersom ett bildmässigt uttryckssätt i detta fall är lättare att 

hantera för eleverna. Att låta barn teckna hur något ser ut är således mer givande än att låta 

dem beskriva med ord. Detta är den stora fördelen med teckningar. I andra s-anhang kan 

teckningar annars vara svåra att hantera på grund av att det inte är så lätt att uttyda åsikter, 

tankar och värderingar. 

Det enda jag egentligen inte fick veta så mycket om i min undersökning var hur eleverna ser 

på bibliotekarier i förhållande till övriga anställda. Eleverna har inte i någon del av 

undersökningen kunnat ge några tydliga svar på vad som specifikt utmärker bibliotekarier. Jag 

har dock ändå, genom elevernas oformåga att kunna förklara vad en bibliotekarie är, patt ett 

svar; eleverna skiljer inte bibliotekarier och övriga anställda åt och således har dessa ungefar 

samma kvalifikationer. 

6.2.1 En modell 

Vad som skiljer de f p a  undersökningssatten åt kan sammanfattas i en modell (figur 3). 

Svår-analyserad 

Mindre påverkan 

Större tillförlitlighet 

Mer öppen 

Bildspråk 

Omedveten 

Lätt-analyserad 

Större påverkan 

Mindre tillförlitlighet 

Mindre öppen 

Talspråk 

Medveten 

Pgur 3. Skillnader mellan de &ra undersökningsteknikerna 



Modellen innehåller sex olika variabler för de fyra undersökningsteknikma teckning, 

uppsats, enkät och intervju. När jag tar upp dessa variablers Erhåilande tiil teknikerna, så sker 

detta utifran denna undersökning, d v s modellen behöver inte vara allmängiltig. 

Analys: 

Första variabeln i min modell anger hur pass lätt det var att analysera det material som jag 

med hjälp av de fyra undersökmngsteknikerna fick firn. Med "lätt" avser jag inte hur stor 

arbetsbördan blev, utan hur lätt/svårt det var att tolka det budskap som eleverna genom 

teckningarna, uppsatserna, enkät- och intervjusvaren sände ut. Analys av elevernas teckningar 

var svårast, medan analys av intervjuerna var lättast. Teckningarna var svårast att bearbeta, 

eftersom det rör sig om bildspråk. Vad en person avser med en teckning är inte lätt att avgöra 

och för detta krävs kunskaper inom bildanalys. Uppsatserna var något lättare att arbeta med då 

det handlar om ett skriftligt formedlingssätt. 

När det gäller teckningarna och uppsatserna var ramarna vida för vad eleverna fick ta upp, 

vilket gjorde dessa lite svårare att analysera än enkäterna och intervjuerna där konkreta fragor 

ställdes. Detta är orsaken till att jag placerar uppsatserna till vänster om enkäterna i modellen. 

Skillnaden mellan enkät och intervju ligger i att det vid en intervju finns en direkt 

tvåvagskornmunikation. Jag kan ställa en fiåga på nytt och be om förtydligande. Påpekas bör 

dock att en enkät går fortare att bearbeta än en intervju, då en intervju innebär ett större 

material. 

Påverkan: 

Den andra variabeln som jag angivit i modellen är påverkan och syftar på den påverkan jag 

som undersökningsledare kan.ha haft på elevenia när de olika. momenten genodrdes. Denna 

påverkan har varit minst när det gäller teckningarna ocli uppsatserna, d% eleverna har Ett en 

relativt öppen uppgift som dessutom har introducerats av klassens lärare. Enkäten och 

intervjun däremot går specifikt in på vissa biblioteksfireteelser, genom frågor som jag har 

formulerat. Vid intervjuerna är dock påverkan som allra störst, efiersom det rör sig om verklig 

tvåvägskommunikation, d v s eleven och jag sitter mitt emot varandra och samtalar. 



Til~örlitlighet: 

Tillförlitlighet är den tredje variabeln i modellen. Med tillförlitlighet avser jag hur korrekt 

teckningarna, uppsatserna, enkät- och intervjusvaren speglar barnens egentliga syn på vad ett 

bibliotek är. Jag anser att teckningarna är mest tillförlitliga, då min påverkan är väldigt liten 

och eleverna använder bildspråk istället for skriftspråk. Efterhand som de olika 

delundersökningarna genomfors och allt fler specifika biblioteksområden fokuseras, så kan 

eleverna lättare påverkas. Vad som sägs blir också mer uppenbart med skrift- och talspråk. 

Barnen är mer skyddade om de uttrycker sig i bild och deras undermedvetna tankar om 

bibliotek kan ge sig till kanna. 

Öppenhet: 

Den fjärde variabeln är öppenhet, d v s hur stor fiihet eleverna haft när de ritat teckningarna, 

skrivit uppsatserna och svarat på enkät- och intervjufragorna. På sitt sätt är alla de @ra 

metoderna i min undersökning öppna. Tecknings- och uppsatsinstruktionerna var väldigt 

öppna, liksom frågorna i enkäterna och vid intervjuerna. Eleverna är dock minst begränsade 

när det gäller tecknandet. De fick själva välja metod och hur de skulle skildra ett bibliotek ut- 

och invändigt och behövde endast ta hänsyn till vad de skulle skildra. Nästan lika öppen var 

uppsatsuppgiften. Eleverna fick själva utforma innehållet i uppsatsema. Med enkäten s& 

fokuserades dock vissa specifika frågor. Det var jag som valde vad som skulle tas upp om 

bibliotek. Detta blev ännu tydligare vid intervjuerna på grund av det större antalet fragor och 

på grund av att jag som intervjuare kunde föra intervjun i den riktning jag önskade. 

Språk: 

Den femte variabeln i modellen är sprak. bildspråk, skriftspråk och talat språk. Bildspråket i 

teckningarna är svårt att andysera. Bilderna blir dock trovärdiga på grund av att eleverna kan 

skildra bibliotek utan att deras tankar och åsikter blir uppenbara. Det är svårt att utläsa åsikter 

och värderingar ur teckningar. Skriftspråket i uppsats och enkät är enklare att analysera, då det 

är lättare att förstå, På samma gång blir elevernas åsikter och värderingar mer uppenbara. 

Först med intervjuerna uppstår en äkta tvåvägskommuniktion. Detta innebär att det talade 

språket blir lättare att analysera eftersom jag vid intervjuerna kunde ställa uppföljande fiågor, 

f5 feed-back från de som intervjuades och f5 förtydliganden. 



Mea'vetenhet: 

Den sjätte variabeln i min modell är medvetenhet. Med denna variabel avser jag hur hög 

medvetenheten hos eleverna är om vilka tankar, värderingar och åsikter de själva förmedlar. 

Elevernas omedvetna tankar om bibliotek har trolighis lättast att komma fiarn i teckningarna. 

Efterhand som de olika leden i min undersökning genomförs så blir eleverna alltmer 

medvetna om vilka fiågor som ställs och vad det är jag som ansvarig för undersökningen vill 

veta. De kan anpassa sina svar efter vad de vill att jag ska fa veta om deras syn på vad ett 

bibliotek är. 

6.2.2 Förslag till förbättringar 

Ett problem med min undersökning är att den blev väldigt stor. Jag försökte täcka in all 

biblioteksverksamhet med mitt analysschema. Det hade istället varit bättre att begränsa sig till 

ett ornråde inom bibliotek och biblioteksverksamhet och fördjupa sig inom det. 

Utformningen av de @ra undersökningsteknikerna hade kunnat varit annorlunda. Jag hade 

kunnat styra teckningarnas och uppsatsernas innehåil mer SA att jag lättare hade kunnat 

jämföra dem. Om det hade funnits tid hade jag ocksi kunnat komma tillbaka till klassen och 

samtala om deras teckningar, uppsatser, enkät- och intervjusvar för att få förtydliganden och 

förklaringar på sådant som var oklart. 



7 ELEVERNA OCH BIBLIOTEK - RESULTAT OCH 

DISKUSSION 

Detta kapitel behandlar hur eleverna ser på bibliotek och biblioteksverksamhet. Första 

delkapitlet tar upp vad som gick att utläsa om detta i undersökningsmaterialet. Andra 

delkapitlet innehåller en diskussion. 

7.1 Resultat 

Sex olika områden rörande elevernas syn på och förhållande till bibliotek fanns med i 

analysschemat. För att underlätta redovisningen av klassens bild av bibliotek så följer detta 

kapitel grovt den indelningen. Dessa sex avsnitt rör således elevernas biblioteksbakgrund, 

begreppet bibliotek, bibliotekets tjänster, personalen och dess arbetsuppgifter, användarna 

och samhälleliga aspekter. 

7.1.1 Elevernas biblioteksbakgrund 

Flera elever gick på sagostund när de var små. Nu besöker de ett bibliotek minst en gång i 

veckan och passar då på att läsa, låna, leta efter böcker, fil tips och studera. Klassen lånar 

böcker som spänner över alla genrer. Hur mycket man lånar varierar. Alla bamen har en 

mycket positiv instäilning till bibliotek. De har dock väldigt olika synpunkter på varför det är 

bra med bibliotek. Flera skulle mycket väl kunna tänka sig att jobba på ett bibliotek. 

7.1.1.1 Biblioteksminnen 

Eleverna har tidiga biblioteksminnen, firnst fran biblioteket i Gualöv. De minns bl a hur 

fantastiskt de tyckte det var med så många böcker på ett och samma ställe och hur man fick 



gå tillväga för att låna böcker på den tiden. Flera i klassen har varit med om de sagostunder 

som anordnades på Gualöv bibliotek och minns de tillfallena speciellt. 

Genomsnittseleven i klassen besöker biblioteket i Gualöv en gång i veckan och biblioteket i 

Bromölla någon gång per år, men är i regel aldrig på några andra bibliotek. 

Av naturliga skal är det Gualövs bibliotek som frekventeras mest av de bibliotek som finns i 

elevernas omgivning. De har tillgång till det alla skoldagar. En stor majoritet av eleverna 

besöker biblioteket en gång i veckan. Endast två i klassen påstod sig dock besöka Gualövs 

bibliotek två gånger i veckan. Två elever uppger att de bara är där någon gång varannan 

vecka. Klassen har bibliotekstimme någon gång per vecka, med viss oregelbundenhet. Det 

verkar alltså som om biblioteket används fiämst under skoltid. Man går inte dit på fiitiden. 

De flesta i klassen tar sig till huvudbiblioteket i Bromölla någon gång per år. Fem elever 

utnyttjar det oftare, fiån någon gång varannan månad till mer än en gång i månaden. Tre av 

barnen besöker dock aldrig Bromölla för något biblioteksbende. Inte någon i Wassen utnyttjar 

heller några andra bibliotek, förutom en elev som nAgon gång per år besöker lhsbiblioteket i 

Kristianstad. 

7.1. l .3 Förehavanden på bibliotek 

När barnen besöker ett bibliotek sysselsiitter de sig med att läsa, låna, leta, f'å tips och studera. 

Tyngdpunkten ligger på att läsa, låna och leta. Man läser böcker, serier och tidningar. Det är 

speciellt populärt att läsa Kamratpasten på biblioteket. Eleverna lånar främst böcker. Den 

litteratur som man tar med sig fiån biblioteket spänner över flera genrer, från enklare lättlästa 

och spännande böcker till fantasy och riktiga romaner och deckare. Fackböcker lånas dock 

inte samma utsträckning, utan används framst i skolarbetet. Antalet böcker som eleverna tar 

med sig hem varierar, eftersom man har olika strategier för hur man lägger upp sin läsning. 



Några i klassen läser en bok i taget och lånar inte någon ny bok förrän man läst ut den förra 

boken, medan andra lånar alla böcker som verkar bra. Flera elever påpekar att hur mycket 

man lånar beror på hur många bra böcker som f m s  inne på hyllorna för tillfallet och var man 

lånar. En av dem menar att på biblioteket i Bromölla lånar man mer, eftersom man inte är där 

lika ofta som på Gualövs bibliotek. Förutom att läsa och låna böcker, så letar de givetvis 

också efter böcker. Det är främst skönlitteratur de vill f'å tag på och inte fakta eller 

information. För att hitta firn till de böcker som man vill ha kan man f"a tips på sådana av 

exempelvis personalen. Eleverna nämner också att de använder biblioteket som en plats att 

studera på. Detta är  självklart fallet på ett skolbibliotek som det i Gualöv. Biblioteket i 

Bromölla utnyttjas främst for att kunna låna sådant som ej finns i Gualöv. I Bromölla finns ett 

större bestånd av böcker och dessutom lånar man ut videofilmer. Detta är för klassen viktig;a 

skäl till att besöka biblioteket i Bromölla. 

7.1.1.4 Inställning till bibliotek 

A2. Vad tycker du om biblioteK? 
- cker  CH ar bra d4 

det finn\ b ~ l i o k t  . l% , . er \'-"?ccfl 
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enkatsvar 3. Terese ser ekonomiska fördelar med bibliotek 

Alla eleverna är mycket positiva till bibliotek, Hela klassen tycker det är bra att de l i nns .  

Asikterna om varf6r det är bra med bibliotek är dock många och olika. Fyra av eleverna anser 

att det är bra med bibliotek eftersom de tycker om att låna och läsa, medan tre andra menar att 

det är bra eftersom man då inte behöver köpa dyra böcker själv. (enkätsvar 3) Tre av klassens 

barn påpekar att om man utnyttjar biblioteken så lär man sig också mer. (enkätsvar 4) Andra 

åsikter var att bibliotek behövs för att man ska kunna träfEa människor, umgås, koppla av, fa 

lugn och ro och sysselsatta sig. 



A2. Vad tycker du om bibliotek? 

enkatsvar 4. Rickard ser pedagogiska fördelar med bibliotek 

En elev tog upp den valfkihet som finns på ett bibliotek; man kan välja att läsa om det man 

tycker är intressant. En annan i klassen framhöll det positiva med att det finns bibliotek som 

är allmänna och att alla kan låna av det som finns på dessa bibliotek.Klassen är alltså mycket 

positivt inställd till bibliotek. Flera elever kan också tänka sig att jobba p& ett bibliotek, även 

om det inte är ett yrkesval de gör i första hand. 

Sammanfattningsvis kan sagas att eleverna via skolbiblioteket är relativt vana 

biblioteksbesökare. Eleverna kommer i kontakt med biblioteksverksamhet minst en gång i 

veckan och tycker att det är bra att det finns sådana institutioner. Flera i Massen har ocksa 

positiva barndomsminnen fiån bibliotek. När de är där sa letar de efter, lånar och läser böcker, 

tidningar och serier. 

7.1.2 Begreppet bibliotek 

Detta avsnitt behandlar elevernas syn p3 begreppet "bibliotek". Fyra olika aspekter tas upp: 

elevernas definitioner av bibliotek, hur det ser ut interiört respektive exteriört och olika m e r  

av bibliotek. 



7.1.2.1 Definitioner av bibliotek 

Alla elevema ser "bibliotek" dels som en benamning på en lokal eller byggnad, dels som en 

benämning på de företeelser som föregår där. (enkätsvar 1, se sidan 66) 

Bibliotek som en lokalibyggnad: 

Även om biblioteket i Gualöv är en lokal och inte en byggnad, så är det ändå bilden av ett 

bibliotek som en byggnad som dominerar i klassen. Bilden av ett bibliotek som ett rum finns 

dock också väl representerad bland elevema. I vissa delar av undersökningen refererar klassen 

till bibliotek som "där" eller ett "ställe". En viss osäkerhet råder bland barnen på g m d  av att 

både en lokal och en byggnad kan åsyftas. 

Företeelser på ett bibliotek: 

De aktiviteter eleverna förknippar starkast med bibliotek när de definierar "bibliotek" är att 

man där kan låna (böcker) och läsa. Boken står i centrum, dock ej dess innehåll. Bara någon 

enstaka tar upp kunskapen som finns i böckerna. Något som flera i klassen betonar är 

tystnaden i lokalerna och att man måste vara tyst. 

Den sammanslagna bilden av elevernas definitioner är att ett bibliotek är en byggnad, ibland 

bara en lokal, där man kan låna och läsa främst böcker. 

7.1.2.2 Ett biblioteks exteriör och interiör 

I undersökningen har eleverim p5 olika sätt'f"tt beskriva bibliotek, både utvändigt och 

invändigt. 

Ett biblioteks exteriör: 

Eleverna ser ett bibliotek framst som ett stort hus, en byggnad. (teckning 3) Biblioteket kan 

dock vara inbyggt i en annan byggnad, såsom fallet är med Gualövs bibliotek. 



teckning 3. Patriks exteriöra bild av ett bibliotek med pardörr 

Det har stora fönsterpartier med sparsamma dekorationer i fönsterkarmen och en pardörr, 

eventuellt av glas, som leder in i biblioteket. En slqlt talar om att byggnaden ärlinrymmer ett 

bibliotek. Biblioteket kan ha flera plan. Det finns ingen gemensam åsikt om 

byggnadsmaterial. Bara ett £atal elever nämner material: tegel, trä eller cement. Uppenbarligen 

ser inte eleverna vad biblioteket är gjort av som ntigon gemensam nämnare för bibliotek. 

Inte ntigon skildring av biblioteks yttre är s&skilt awikande, förutom en av teckningarna som 

skildrar tv& olika bibliotek. (teckning 4) Dessa representerar två ytterligheter som inte finns i 

materialet i övrigt. Det ena biblioteket är till utseendet mycket likt ett vanligt bostadshus och 

det finns inga tecken p& att det skulle vara ett bibliotek. Det andra biblioteket, ett 

barnbibliotek, har en mycket annorlunda u t f o h g .  Det är triangulärt i flera glada farger. 



teckning 4. Ida tecknade två bibliotek 

En detalj som tas upp är särskilt intressant. Större delen av klassen förknippar bibliotek med 

pardörrar, d v s en entre bestående av två dörrar. (teckning 1, se sidan 58, och teckning 3) 

Majoriteten i klassen redovisar i något sammanhang att denna typ av dörr h s  på bibliotek. 

Det är möjligt att en pardörr symboliserar en offentlig byggnad för eleverna. 

En skylt som identifierar byggnaden verkar vara det enda sakra tecknet för eleverna på att ett 

bibliotek är ett bibliotek. Om det inte finns någon skylt är det omöjligt att avgöra om en 

byggnad inhyser ett bibliotek eller inte, enligt de iniervjuade eleverna 

Ett biblioteks interiör: 

Ett biblioteks inre skildras som en relativt stor yta av barnen. (teckning 2, se sidan 59, och 

teckning 5) Det finns gott om utrymme och är inte särskilt trångt. Det eleverna starkast 

förknippar med ett biblioteks interiör är bokhyllor och böcker. Alla i klassen tar i något 

sammanhang upp detta faktum. I övrigt är det sittplatser, personalens lånedisk och i viss mån 



datorer som man förknippar med insidan av ett bibliotek. Eleverna tar upp sittplatser ur olika 

perspektiv: för att läsa, arbeta med datorn, koppla av. Klassen redogör också för att det finns 

lånediskar, men utformningen och placeringen varierar. Lånediskarna kan vara runda, långa, 

bestå av två diskar i 90 graders vinkel och placerade vid entrén, centralt i mitten eller mer 

diskret i en hörna. Datorerna kan vara placerade både ute bland hyllorna så att besökarna kan 

använda dem och i lånedisken hos personalen. Det finns dock inga andra gemensamma drag 

när bibliotekets interiör behandlas. Enstaka elever tar upp sådant som växter, bord, mattor och 

belysning. 

teckning 5. Michaels interiörs bild av ett bibliotek 

Klassen har fr'ämst %t sig vid böcker, sittplatser och lånediskar som gemensamma drag för 

bibliotek. NAgon speciell färgskala för bibliotek har inte framkommit i 

undersökningsmaterialet. Det är inte heller någon elev som givit en beskrivning av ett 

biblioteks inre som awiker från verkligheten. 



7.1.2.3 Olika bibliotekstyper 

Undersökningsmaterialet ger inga tydliga tecken på om eleverna är medvetna om de olika 

typer av bibliotek som h s .  Termen "huvudbibliotek" Brekommer ibland, men det är osäkert 

om de sätter den i samband med relationer mellan olika bibliotek. Det faktum att barnen 

nästan uteslutande inte självmant tar upp detta, kan tyda på att de inte heller är särskilt 

medvetna om olika bibliotek. Endast en i klassen ta.  upp detta och benämner biblioteket i sin 

uppsats som skolbibliotek. 

Flera elever har tankar rörande olika bibliotekstyper, aven om de inte blir tydliga förrän de får 

en direkt .fraga. De bibliotek och den biblioteksvärld som barnen skildrar genom hela 

undersökningen verkar vara inspirerad av deras vardag, folk- och skolbibliotek. Eftersom 

Gualövs bibliotek är både folk- och skolbibliotek så är det möjligt att eleverna har en vagare 

uppfattning om vad som skiljer bibliotek åt iin elever som i sin vardag upplevt en klar skillnad 

mellan dessa båda bibliotekstyper. Fem i klassen menar dock vid intervjutillfallena att det 

finns olika bibliotek i och med att det finns små bibliotek med ett litet utbud och stora 

bibliotek med större utbud och att utbudet inom samma ämne kan variera. Endast en av dem 

tar upp att det finns andra skillnader mellan bibliotek än utbudet av vad man kan låna. Eleven 

nämner att det finns bibliotek där man också kan ha möten och andra där man bara kan låna. 

Två upplever inte att det är någon större skillnad mellan bibliotek. 

7.1.2.4 Sammanfattning 

Begreppet bibliotek innebär f6r eleverna en lakal, men framst en byggnad som är större än ett 

vanligt bostadshus där man kan låna och l&a (böcker). Inne i biblioteket finns böcker och 

bokhyllor, plats att sitta, lånedisk och datorler. Utanpå finns en skylt som talar om att 

byggnaden inrymmer ett bibliotek. Entrén består av en pardörr. Eleverna har dock en vag 

uppfattning om att det existerar olika bibliotekstyper. 



7.1.3 Bibliotekets tjänster 

Detta avsnitt behandlar elevernas syn på vilka tjänster som ett bibliotek kan erbjuda. I fem 

olika avsnitt redogörs för vad man kan göra pA ett bibliotek, vilka medie- och utsagetyper som 

h s ,  biblioteksrutiner, beståndsorganisering och beståndsorientering, d v s hur man gör för 

att hitta i beståndet. 

7.1.3.1 Aktiviteter p3 ett bibliotek 

Detta avsnitt tar dels upp vad eleverna anser att man kan göra på ett bibliotek och dels vad de 

anser att man inte kan göra på ett bibliotek. 

Vad kan man göra på ett bibliotek?: 

Dominerande i undersökningsmateialet är elevernas tankar om att man på ett bibliotek kan 

låna och läsa böcker. Alla barn tar i så gott som varje del av undersökningen upp detta faktum. 

Eleverna redogör dock också for biblioteket som en tf@&, en plats för studier och en 

plats for olika typer av sökningar. Ett genomgående tema är biblioteket som en plats där man 

kan umgås och traffas. (uppsatscitat 1) Man behöver inte ha ett specifikt ärende som rör 

biblioteket för att besöka det, utan kan gå dit bara for att traffa kompisar. En elev tar dock upp 

att biblioteket aven kan @ila den motsatta funktionen. Det är en plats där man kan f3 vara 

ensam och uppleva lugn och ro. 

uppsatscitat I .  Erica skildrar biblioteket som en traBunk2 



Klassen ser också ett bibliotek som en plats för studier, dels för att där är tyst och dels för att 

man har tillgång till ett stort utbud av information. Där finns böcker man kan behöva använda 

som man ej får låna hem. De tar också upp biblioteket som en plats där man kan genomföra 

olika sökningar, i böcker, i den datoriserade katalogen och med hjälp av personalen. 

Något som inte tas upp till större diskussion är bibliotekets "kulturella" roll, om man med 

detta avser att man på ett bibliotek kan beskåda konst, ta del av teater, musikkonserter och t o 

m själv delta. Vid intervjuerna tog flera elever upp sagostundsverksamheten, men inte någon 

annan fonn av "kulturell aktivitet". Ett par elever nämner också sagostunderna vid andra 

tillfallen under undersökningen. Endast en i klassen redovisar tanken att bibliotek kan erbjuda 

teater och endast en tar upp musikkonserter. Asikter som att man kan fika, koppla av och 

fördriva tiden på ett bibliotek finns representerade bland enstaka elever. 

Vad kan man ej göra på ett bibliotek?: 

Angående vad man ej kan göra på ett bibliotek så nämns sådant som kan uteslutas på grund av 

att det måste vara lugnt och tyst p& ett bibliotek. Man får inte prata, skrika, springa omkring 

och bråka. En elev tar upp att man ej får ta hem böcker och tidningar utan att "skriva in sig" 

först. Andra enstaka åsikter som finns i klassen är att man kan inte låna allting på ett bibliotek, 

inte se på TV eller spela videospel. 

7.1.3.2 Olika medie- och utsagetyper 

Detta avsnitt tar upp elevernas syn på vilka medier och utsagor man kan ta del av på ett 

b ib l i~ tek .~~  Utsagorna behaidIas utifrån den' indelning som Romulo Enmark gjort i sin 

modell. 

Medietyper: 

Eleverna är klart medvetna om att det finns fler medier än böcker på ett bibliotek, aven om det 

nästan uteslutande är böcker som de tar upp i undersökningen. I hela klassen finns en 

medvetenhet om att på vissa bibliotek kan man fa tag på tal och musik lagrad på skiva, kassett 



eller CD. Det som eleverna ocksa starkt förknippar med bibliotek är att man ibland kan låna 
/' filmer där. En elev nämner att man kan låna dataspel och en annan att man kan låna talböcker. 

Utsagetyper i bokbeståndet: 

Eleverna forknippar bibliotek och böcker med skönlitteratur. Flera i klassen delar in denna 

litteratur i olika grupper efter egenskap, t ex spännande, roliga o s v. När de tar upp 

skönlitteratur är det framst ur egenskapen att den ska vara underhållande och roa för stunden. 

Utsagor av kulturellt värde tar eleverna inte upp alls när det gäller litteratur. 

Facklitteraturen sammanbinds också med bibliotek. Klassens medvetenhet om de fakta- 

utsagor som finns på ett bibliotek är ungefir lika hög som medvetenheten om utsagor som rör 

mer komplexa sammanhang. Barnen tar upp sådant som uppslagsböcker, böcker om sport och 

djur etc. Facklitteraturen satts också i samband med olika skolarbeten. 

Bibliografiska uppgifter förknippar eleverna mer med användning av datorer, än av böcker. 

Ett fåtal i klassen påpekar dock att det finns foldrar och affischer med lästips. 

7.1.3.3 Biblioteksrutiner 

Detta avsnitt behandlar bibliotekens rutiner for inköp, utlån och öppettider. 

Inköp: 

Flera olika åsikter om inköp finns representerade i klassen. Att inköp sker på grundval av 

böckers kvalitet, spridning och låntagarnas önskemål är nagra av de tankar eleverna redovisar. 

Med spridning avser jag företeelsen att bibliotek köper iii smal litteratur som inte är sa lätt att 

få tag på i vanliga bokhandlar. Mest framträdande åsikt bland eleverna är att biblioteket köper 

de böcker som anses vara av god kvalit4 och som efkdiågas mest av låntagarna. 

Utlåning: 

Klassen är medveten om att man inte kan låna allt på ett bibliotek. Lexikon, uppslagsverk och 

liknande får inte lånas hem. Eleverna anser vidare att det inte verkar finnas någon övre gräns 



för hur mycket man får låna. Flera elever påpekar dock att man troligtvis inte får låna hur 

mycket som helst. 

Eleverna nämner sammanlagt tre olika strategier för att få tag på en bok som för tillfallet är 

utlånad. Man kan vänta till boken länmats tillbaka, be personalen att lägga undan boken eller 

själv kontakta låntagaren som har boken. Eventuellt kan man uppsöka ett annat bibliotek. Om 

biblioteket inte har boken så kan man gå till ett annat bibliotek, be personalen köpa boken 

eller köpa den själv. En elev uppgav att man kan hämta boken fTan huvudbiblioteket och en 

annan nämnde fjärrla att skicka efter boken från ett annat bibliotek. 

Eleverna var väl medvetna om vad som händer om man ej lämnar tillbaka det man lånar. Först 

kommer skriftliga påminnelser och sedan f"ar man betala kostnaden %r en ny bok. En i klassen 

hade dock uppfattningen att man själv får köpa en ny bok och en annan trodde att personalen 

kom hem och hämtade boken. 

I klassen fanns också flera terorier om varför lånetiden kan variera för olika böcker och 

medier. Eleverna kom med teorier såsom att de böcker man endast fick låna en kort tid var 

speciellt ömtåliga, värdefulla, tunna eller skrivna av kända författare. Den vanligaste 

uppfattningen var dock att det är nya och populära böcker som ej lånas ut på lång lånetid. 

Klassens bild av hur lån registreras överensstämmer med hur detta sker på biblioteket i 

Gualöv. De flesta eleverna menar att utlånen firnst registreras i och med att låntagarnumret 

skrivs på ett löst kort längst bak i boken. Endast ett par elever W e  på att böckerna kunde 

registreras med hjälp av en dator och ljuspenna. 

oppettider: 

Klassens syn på ett biblioteks öppettider är den att det är i regel öppet på eftermiddagarna, 

men ej på förmiddagarna i samma utsträckning. Ett bibliotek har i regel också öppet några 

kvällar i veckan. Under helgerna är dock öppettiderna starkt begränsade. En elev påpekar att 

biblioteken "planerar öppettider efter när människor är lediga och kan gå dit". 



7.1.3.4 Beståndsorganisering 

Detta avsnitt tar upp hur eleverna uppfattar att ett biblioteks bestånd organiseras; dels vilka 

avdelningar som finns och dels hur beståndet är uppställt på hylloma. 

Avdelningar: 

Klassen är medveten om att det fuins flera olika avdelningar på ett bibliotek. Barn- och 

vuxenavdelning nämns med störst frekvens. Något som också ofta påpekas är att det finns en 

avdelning där man kan sitta och läsa. Enstaka elever nämner avdelningar med faktaböcker, 

science fiction, serier, svåra/lättlästa böcker, filmer och kassetter. Ungdomsavdelning och 

sagostundsnim tas också upp av ett f'åtal elever. 

Uppställning; 

Eleverna har uppfattningen att böcker på ett bibliotek är uppställda efter framst författare, men 

att det också finns en indelning efter olika kategorier. (uppsatscitat 2) En elev tog upp de olika 

SAB-beteckningarna. 

uppsatscitat 2. Uthag ur Michaels uppsats 

7.1.3.5 Beståndsorientering 

Klassen orienterar sig i beståndet med framst personalens hjälp och med hjälp av datorer. Att 

Mga de anställda är ett satt att f5 hjälp. Nagon i kiassen menade att man också kan f% hjälp av 

andra än personalen, t ex någon kamrat. När de nämner datorer är det i regel som ett 

hjälpmedel för låntagarna att ta sig fram bland det bestånd som finns på biblioteket. Exempel 



på vad eleverna anser att man kan få reda på är titel, författare och om och var boken f m s .  

Någon nämnde ocksa antal exemplar och något om bokens innehåll. 

På ett bibliotek så kan man främst läsa, låna, söka, studera och traffa människor, enligt 

barnen. Man får ej vara högljudd. Förutom böcker finns aven olika medier för musik, tal och 

film på ett bibliotek. Det är skönlitteratur som starkast Grknippas med institutionen och det är 

den litteratur som är av god kvalité och som efterfragas av användarna som köps in. Utlån 

sker framst manuellt. Man kan dock inte låna allt på ett bibliotek, såsom uppslagsverk och 

lexikon. Lämnar man ej tillbaka det man lånar får man påminnelser och sedan en räkning. 

Eleverna har tre strategier for att få tag på det som är utlånat, vanta till den kommer tillbaka, 

be personalen lägga undan den och ta kontakt med lantagaren. Om boken ej finns kan den 

köpas in, lånas på eller fi-ån ett annat bibliotek eller anskaflias av låntagaren själv. Majoriteten 

av klassen anser att bibliotek är friimst öppna på eftermiddagarna. Det finns avdelningar för 

vuxna och barn och en läsavdelning. Böckerna är uppställda efter författare och efter 

kategorier. Hjälp att hitta kan man få av personal och datorer. 

7.1.4 Personalen och dess arbetsuppgifter 

Detta kapitel består av @ra avsnitt: personalen på ett bibliotek, deras arbete, personalens 

kompetens och bibliotekarier. 

7.1.4.1 Personalen pa ett bibliotek 

Eleverna har en positiv bild av personalen på bibliotek. (Bilaga 8) Egenskaper som att vara 

glad, snäll, lugn och hjälpsam nämns igenom hela undersökningen. Det är allra fiämst 

hjälpsamheten som betonas. Det negativa som förknippas med personalen är tillsägelser om 



att man ska vara tyst och lugn. En elev säger att "en del är stränga och tycker det ska vara mer 

tyst än andra." 

Enligt klassen är det fler kvinnor än män som jobbar på bibliotek. Det finns även enstaka 

elever som menar att kvinnor och män på bibliotek inte har samma arbetsuppgifter. En i 

klassen var av den uppfattningen att de män som jobbar som bibliotekarier i regel jobbar med 

kontorsverksamhet och arbetar ej ute i själva biblioteket. I motsats till majoriteten ansåg en 

elev att det nog är fler män än kvinnor som jobbar på bibliotek. Hon var dock medveten om 

att det motsatta förhållandet råder i Bromölla och Gualöv. 

7.1.4.2 Personalens arbete 

Detta avsnitt tar upp personalens arbetsuppgifter, men också deras arbetsplats. 

ArbetsuppgiJteer: 

Elevernas syn på de anställdas arbetsuppgifter utgår i hög grad från att låntagarna ska f"a hjälp, 

service och information. Vad klassen främst tar upp i detta sammanhang'är att personalen 

hjälper till med att finna det man söker, t ex böcker. (enkätsvar 2, se sidan 67) De anställda 

ger även tips på böcker och hjälper till om assistans behövs vid sökning i beståndskatalogen. 

Att de anställda ocksa leder sagostundsverksamhet tas också upp. I övrigt är det det mer 

praktiska arbetet pa biblioteket som eleverna redogör för. Personalen lånar ut, sätter upp, 

ställer i ordning och köper böcker. De plockar fiam filmer och kassetter åt låntagarna och ser 

till att böckerna lämnas i tid. 

Dl. F m k  akna upp dgra av persoiillens afbetsuppgifter! 

\ m A n* i S\ 

\Des&\arn4. 

enkatsvar 5 Michaels syn på personalens arbetsuppgifter 



Som en röd tråd genom hela undersökningen råder också uppfattningen att en av personalens 

uppgifter är att se till att låntagarna är tysta och ej springer omkring. (enkätsvar 5) En elev 

betonar att personalens viktigaste uppgift är att vara trevlig och snäll. 

Personalen har firutom kontorsmaterial, främst datorn som arbetsredskap. Klassen syflar 

främst på användandet av beståndskatalogen. Ett par elever nämner att datorer anvands för att 

registrera utlån. Enstaka elever menade att datorer används vid inköp av böcker och för att 

kommunicera med andra utanfor biblioteket. Vissa elever nämner böcker som viktiga 

hjälpmedel for personalen. En av dem preciserar sig och menar att personalen använder sig av 

böcker för att se vad de olika ämnesbeteckningarna, t ex Hcg står för. Andra hjälpmedel som 

tas upp är telefonen, lånekort, register över låntagare och kassaapparater. 

Arbetsplatsen: 

De arbetsuppgifter eleverna beskriver forsigår i regel i själva bibliotekslokalen. När det gäller 

arbetsuppgifter utanför denna lokal går klassen främst in på sådant som att beställa böcker och 

administration rörande böcker som ej lämnats tillbaka. En i klassen påpekar att det kan finnas 

böcker aven u W o r  själva huvudlokalen och syftar på magasinen. Enstaka elever tog också 

upp att den inre tjänsten består av shdant som att skriva upp utlån, ha sagostund, stämpla kort 

och gå igenom vad som ska köpas. 

Barnen verkade ha svårt att se att personalen skulle kunna ha arbetsuppgifter utanfdr 

biblioteksbyggnaden. Det eleverna tror att det skulle kunna röra sig om är sådant som att 

jobba hemma, träna på datorn pA fritiden, köpa, läsa, hämta böcker, hämta böcker på andra 

bibliotek, lämna kravlappar och köpa bullar. 

7.1.4.3 Personalens kompetens 

Klassen ser biblioteksyrket varken som särskilt lätt eiler svårt. En elev påpekar att det h s  ju 

både lättare och svårare arbetsuppgifter. En annan hävdar att det beror från person till person 

vad som är lätt och svårt. Alla är inte bra på samma saker. De i klassen som menar att arbetet 



är svårt, satte detta i samband med en pressad situation, t ex om datorutnistningen inte 

fungerar måste man kunna lösa problemet och man måste kunna hantera missnöjda låntagare. 

För att jobba på ett bibliotek måste man kunna fiämst tre saker: personalen måste veta var alla 

böckerna står, hur datorn fungerar och kunna mycket om böcker. Egenskaper man bör ha är 

att vara snäll, trevlig, vänlig, ha disciplin och vara stresstålig. För att skaffa sig utbildning för 

att jobba på ett bibliotek kravs att man fortsätter studera efter gymnasiet, enligt flera elever. 

Man måste studera i minst ett år och som längst tre år. En elev svarade dock att "Det kan väl 

inte ta så lång tid att utbilda sig till bibliotekarie - en termin." 

Elevernas uppfattning rörande löneläget för anställda på bibliotek är att personalen tjänar 

ungefar lika mycket som en genomsnittlig lön i Sverige. Ett par elever anser dock att de 

anställda tjänar mindre än genomsnittet i Sverige. 

7.1.4.4 Bibliotekarier 

Eleverna i klassen skiljer inte på bibliotekarier och övrig personal. (edc&svar 2, se sidan 67) 

De har ingen uppfattning om vad som utmärker bibliotekarier. Vid intervjuerna fick eleverna 

försöka svara på vad som är skillnaden. Några ansag att bibliotekarier i större utstrackning 

hjälper låntagarna, är ute i biblioteket och letar böcker. En elev menade att bibliotekarierna 

ger order till övrig personal och en m a n  ansag att det är bibliotekarierna som ser till att det & 

tyst. Det fanns dock en i Massen som menade att bibliotekarier kan mer om bibliotek och 

biblioteksverksamhet. 

7.1.4.5 Sammanfattning 

Eleverna i klassen har en positiv bild av de som jobbar på bibliotek. De anser vidare att fler 

kvinnor än män jobbar på bibliotek. Personalens främsta arbetsuppgift är att på olika sätt 

hjälpa låntagarna. I övrigt nämns % i s t  praktiska uppgifter som att satta upp och ställa i 

ordning böcker. Till sin hjäip har de anställda datorer. Personalen arbetar främst i själva 



biblioteket, men har även en del kontorsuppgifter utanfdr denna lokal. Att arbeta på bibliotek 

är varken lätt eller svårt enligt eleverna. Man bör veta var böckerna står, hur datorer fungerar 

och kunna mycket om böcker. Eleverna skiljer inte bibliotekarier och övrig personal åt. 

7.1.5 Användarna 

Detta kapitel behandlar elevernas syn på användarna, deras behov och önskemål, deras 

inställning till bibliotek och deras inflytande. 

7.1.5.1 Användarnas behov och önskemål 

Klassen anser att alla människor som tycker om att läsa, men även de som har svårt att läsa 

behöver bibliotek. Barn och unadomar behöver speciellt bibliotek för att lära sig mer. 

Biblioteken behövs också f6r människor med problem. 

Användarnas behov och önskemåi kretsar mest kring böcker, enligt eleverna i klassen. Det 

viktigaste är att det finns böcker p% ett bibliotek, bra, nya och många böcker. Flera av barnen 

hävdar också att användarna tycker det är viktigt att det är tyst och lugnt på ett bibliotek. 

Elevernas svar rör sig ofta kring att det ska vara kvalitet på det biblioteken erbjuder; bra och 

trevlig personal, fina böcker och lokaler och ordning i beståndet. (enkätsvar 6 )  

El. Vad tror du att folk tycker &r det viigaste med bibliotek? 

Q 4 4  de4 6; n r\ s y) ra  w u  r - e t  Q C ~  O t  k 

enkatsvar 6 Peters syn på vadfok anser vibigt med bibliotek 

Eleverna har svårt att se vad användarna ej ser så viktigt med bibliotek. En elev nämner att 

tystnaden nog inte är så viktig och två andra menar att tidningar nog inte anses så viktiga. 



7.1.5.2 Användarnas inställning till bibliotek 

Eleverna anser att användarna är positivt inställda till bibliotek och att användarna är rätt så 

nöjda med den service de erbjuder. Anledningen till att d a  inte använder biblioteken är 

framst att de inte tycker om eller är intresserade av att läsa. Ett par i klassen menar att de som 

ej besöker bibliotek ej gör det eftersom de aldrig varit där. Om de gick dit så skulle de säkert 

komma regelbundet. 

En i klassen menar att folk inte har tid och är kanske istället med i en bokklubb. Hon hävdar 

dock vidare att "Jag tror ej att de vill att det stängdes eller så. Det finns där om det skulle va' 

nåt". 

7.1.5.3 Användarnas inflytande 

Klassen är delad betraffande vilket inflytande användare kan ha på bibliotek. Flera elever är 

övertygade om att användarna inte har något att saga till om där. Det finns dock aven de i 

klassen som hävdar motsatsen. De exemplifierar med att användarna i viss mån kan vara med 

och bestämma vilka böcker som köps in. Hela klassen är dock medveten om att personalen 

alltid tar hänsyn till låntagarna och på så satt får ett mer indirekt inflytande. 

7.1.5.4 Sammanfattning 

Bibliotek behövs för de som har svart att läsa, barn och ungdomar och för de som tycker om 

att läsa, enligt klassens elever. Det är viktigt att det k s  bra, nya och många böcker på ett 

bibliotek och att där rhder tystnad. Folk är i allmänhet nöjda med biblioteken. Klassen är dock 

delad i frhga om i vilken mån användarna har något inflytande på verksamheten. 



7.1.6 Samhälleliga aspekter 

Detta avsnitt tar upp elevernas syn på samhälleliga aspekter av biblioteksverksamhet, såsom 

var det finns bibliotek, orsaker till att de finns, tillträde till dem och fmansiering. 

7.1.6.1 Var i samhället finns det bibliotek? 

Klassen är medveten om bibliotekens utbredning. De finns i samhällen, byar och städer, d v s 

överallt där en större mängd människor bor. Klassen tog även upp att bibliotek finns på 

skolor, dock ej i lika stor omfattning. Endast en elev nämnde sjukhusbibliotek och en elev 

kände till att det f m s  universitetsbibliotek. 

/ 
Uppfattningen i klassen är att bibliotek är placerade centralt, ofta i ett samhälles centrum. De 

är relativt lättillgängliga, d v s det är lätt att ta sig till dem. Eleverna anser att de flesta kan nA 

ett bibliotek genom att cykla. En elev tar upp att de flesta människor är medvetna om var det 

finns ett bibliotek i närheten. 

7.1.6.2 Orsaker till bibliotekens existens 

F2. Varför finns det bibliotek? 

%c c& win +b L n f f i  1- wh 

enkäisvar 7. Sophies åsikt om vmför aktfinns bibliotek 

Eleverna ser främst pedagogiska aspekter av att det fuins bibliotek. (enkätsvar 7 och 8) De 

finns för att man ska kunna läsa och för att man ska lära sig. Barnen tar upp sådant som att 

"genom böcker s5 lär man sig" och att bibliotek finns "för att man ska studera och lära sig lasa 

med hjälp av dem". Man är någonstans medvetna om den folkbildningstanke ur vilken 



folkbiblioteken fdddes. Det är ocksa flera i klassen som menar att bibliotek finns för att man 

ej själv ska behöva köpa böcker, bibliotek finns "fdr att man ska slippa köpa en bok för att 

läsa nå't." 

Samhället satsar på bibliotek för att utbilda sina medborgare. Några elever går längre och 

menar att detta sker för att förbättra samhället, för att få ett samhälle med mindre våld. En av 

dem hävdar att det kan finnas ekonomiska intressen bakom, så att kommunen i slutändan 

tjänar pengar på biblioteken. 

F2. Varför lim det bibliotek? 

Q< Q &  % ~ , \ S C \ S & \ ~ ~ N \ ~ ~ ~ & \ - B ~  

\ u r 9  s i" is v \Q54. 

enkatsvar 8. Michaels åsikt om vmför det finns bibliotek 

7.1.6.3 Användarnas tillträde till bibliotek 

Eleverna anser att alla får utnyttja alla bibliotek, utom de som missköter sig. Biblioteken är 

öppna för alla. 

7.1.6.4 Finansiering och avgifter 

Uppfattningen rörande hu biblioteken finansieras är den att detta sker genom skatter. 

Biblioteken bekostas av alla som betalar skatt. En i klassen hade dock uppfatiningen att 

finansieringen skedde genom försäljning av gamla böcker. 

Den enda avgift biblioteken tar ut är om man ej lärnnar tillbaka det man lånat och man far 

ersatta detta. Att det kan tas ut en avgift för att reservera böcker var endast en av de 



intervjuade eleverna medveten om. En annan i klassen ansåg att man kanske betala om 

man är och lånar i en kommun som man ej bor i. 

7.1.6.5 Sammanfattning 

Uppfattningen i klassen är den att bibliotek finns där en större mängd människor bor. De är 

ofta centralt placerade och finns för att man ska kunna läsa och lära sig. Samhället satsar på 

bibliotek för att få utbildade medborgare och ett bättre samhälle. Alla har tillträde till 

bibliotek. Eleverna är medvetna om att bibliotek kan finansieras genom skatter. 

7.1.7 Sammanfattning av resultat 

Begreppet bibliotek innebär for eleverna en lokal, men framst en byggnad som är större än ett 

vanligt bostadshus där man kan låna och läsa (böcker). Inne i biblioteket finns böcker och 

bokhyllor, plats att sitta, lånedisk och datorler. Utanpå finns en skylt som talar om att 

byggnaden inrymmer ett bibliotek. Entrén består av en pardörr. Eleverna har dock en vag 

uppfattning om att det existerar olika bibliotekstyper. 

På ett bibliotek så kan man främst läsa, låna, söka, studera och träffa människor, enligt 

barnen. Man far ej vara högljudd. Förutom böcker finns aven olika medier för musik, tal och 

film på ett bibliotek. Det är skönlitteratur som starkast förknippas med institutionen och det är 

den litteratur som är av god kvalité och som efterfi-ågas av användarna som köps in. Utlån 

sker främst manuellt. Man kan dock inte låna allt på ett bibliotek, såsom uppslagsverk och 

lexikon. Lämnar man ej tillbaka det man lånar far man påminnelser och sedan en rakning. 

Eleverna har tre strategier för att fa tag pa det som är utlånat, vanta till den kommer tillbaka, 

be personalen lägga undan den och ta kontakt med låntagaren. Om boken ej finns kan den 

köpas in, lånas på eller från ett annat bibliotek eller anskaffas av lantagaren själv. Majoriteten 

av klassen anser att bibliotek är främst öppna på eftermiddagarna. Det finns avdelningar för 

vuxna och barn och en läsavdelning. Böckerna är uppstallda efter författare och efter 

kategorier. Hjälp att hitta kan man få av personal och datorer. 



Eleverna i klassen har en positiv bild av de som jobbar på bibliotek. De anser vidare att fler 

kvinnor än män jobbar på bibliotek. Personalens Cämsta arbetsuppgift är att på olika satt 

hjälpa låntagarna. I ävrigt nämns fiämst praktiska uppgifter som att sätta upp och ställa i 

ordning böcker. Till sin hjälp har de anställda datorer. Personalen arbetar fiämst i själva 

biblioteket, men har aven en del kontorsuppgifter utanfor denna lokal. Biblioteksyrket är 

varken lätt eller svårt enligt eleverna. Man bör veta var böckerna s k ,  hur datorer fungerar och 

kunna mycket om böcker. Eleverna skiljer inte bibliotekarier och dvrig personal åt. 

Bibliotek behövs for de som har svart att läsa, barn och ungdomar och för de som tycker om 

att läsa, enligt klassens elever. Det är viktigt att det finns bra, nya och många böcker på ett 

bibliotek och att där råder tystnad. Folk är i allmänhet nöjda med biblioteken. Klassen är dock 

delad i f%ga om i vilken mån användarna har något inflytande på verksamheten. 

Uppfattningen i klassen är den att bibliotek finns där en större mängd människor bor. De är 

ofla centralt placerade och finns för att man ska kunna läsa och iära sig. Sarnhäilet satsar på 

bibliotek för att f"a utbildade medborgare och ett biittre samhalle. Alla har tillträde till 

bibliotek. Eleverna är medvetna om att bibliotek kan finansieras genom skatter. 

7.2 Diskussion 

Denna diskussion om elevernas uppfattning om bibliotek är indelad i nio avsnitt för att bli mer 

överskådlig. 
l 

7.2.1 Bibliotek och böcker 

Eleverna forknippar starkt bibliotek med böcker. Detta är helt förståligt om man ser bibliotek i 

ett historiskt perspektiv. Bibliotek har under lång tid varit e n  plats där det förvaras och 

organiseras böcker. De- syn stammer förmodligen med hur de *ta vuxna ser på bibliotek 

idag, aven om bibliotek och biblioteksverksamhet nu star inför en större förändring än på 

mycket länge. Det talas allt mer om att vi lever i ett "informationssamhälle" där medborgarna 



kan behöva hjälp att orientera sig. Dessutom tillkommer det allt fler nya medietyper på 

bibliotek. Eleverna var dock medvetna om att det aven finns annat än böcker på ett bibliotek, 

såsom kassetter, videoband etc. Det verkar som om klassen ser mer till det satt ett innehåll 

bärs fram än till själva innehållet. När barnen tänker p% bibliotek så tänker de på böcker, ej 

böckernas innehåll. Om eleverna ändå ser till innehållet så förknippas bibliotek starkt med 

skönlitteratur. Detta kan också ses ha historisk grund med anledning av folkbibliotekens 

anknytning till skönlitteratur. 

Förhoppningsvis kommer elevernas uppfattningar att ändras i och med att biblioteken och 

biblioteksverksamheten forändras. 

7.2.2 Elevernas positiva syn på bibliotek 

Eleverna har genomgående i undersökningen en positiv syn på bibliotek och 

biblioteksverksamhet. Vad beror detta på? Är alla eleverna så positiva till bibliotek? Klassen 

har fiån början vetat om att jag studerar på Bibliotekshögskolan i Borås och detta kan ha 

påverkat eleverna genom undersökningen. Man har inte velat säga något negativt om 

bibliotek. Jag tror dock att eleverna tycker det är bra att det finns bibliotek, vilket de själva 

hävdar. Sedan kan man fiåga sig om deras positiva syn på bibliotek överensstämmer med hur 

ofta eleverna går p% bibliotek, huruvida eleverna verkligen utnyttjar bibliotek. Majoriteten i 

klassen verkar inte besöka bibliotek på fiitiden. 

Elevernas positiva inställning till bibliotek kan också bero på att de uppfattat strömningar ute i 

samhället. Allt fler biblioteksfilialer är nedläggningshotade och ekonomin för flera bibliotek 

försämras. Man ska tycka om bibliotek aven om man själv kanske inte har nAgon större 

relation till biblioteksverksamhet. 



7.2.3 Bibliotekarier kontra övrig personal 

Eleverna gör inte någon större skillnad på bibliotekarier och övrig personal. Detta har varit 

genomgående genom hela undersökningen. Vad kan anledningen till detta vara? Troligtvis 

beror det pA att barnen inte behövt skilja bibliotekarier och annan personal åt. De har fått 

samma hjälp av bibliotekarier som kanslister. De har inte haft någon anledning till att behöva 

skilja bibliotekarier från övrig personal. Jag är inte övertygad om att ens en majoritet av den 

vuxna allmänheten känner till den kompetens som bibliotekarier besitter. Man är medveten 

om att bibliotekarier har högre utbildning än kanslister, men inte vad det innebär. 

7.2.4 Olika bibliotekstyper 

När jag inledde undersökningen ville jag inte enbart utgå ifian folk- och skolbibliotek. Det 

skulle dock visa sig att undersökningsmaterialet nästan helt kom att handla om folk- och 

skolbibliotek. Detta beror i sin tur på att det var skol- och folkbibliotek som eleverna tog upp. 

Barnen i klassen har nästan uteslutande endast varit i kontakt med dessa två bibliotekstyper 

och de känner ej till några andra varianter av biblioteksverksamhet. Deras bild av bibliotek 

domineras av denna anledning av skol- och folkbibliotek. 

7.2.5 Orsaker till att det finns bibliotek 

Flera elever ser pedagogiska anledningar till att det h s  bibliotek. De finns för att man ska 

bli bra på att läsa och lära sig mer. Till detta ser jag två möjliga orsaker. Eleverna har framst 

kommit i kontakt med bibliotek genom skolan, vilket innebar att de fhgats av detta. Barnen 

lånar bankböcker for att förbättra sin läsning och de utnyttjar biblioteket när de behöver fakta 

till något arbete. Dessutom SA finns ju en historisk tradition bland folkbiblioteken grundad i de 

folkbildningstankar som kom fi.am i slutet av 1 Soo-talet. 



7.2.6 Myter 

Under arbetets gång har jag stött på två myter som fortfarande lever. Båda dessa hör p& ett sätt 

ihop. Flera elever nämner att på ett bibliotek ska det vara helt tyst. Vad man än gör så måste 

man vara tyst. Visserligen finns det sanning i att man ej ska vara högljudd på ett bibliotek, 

men eleverna tar upp det på så stort allvar, som om det skulle hämma dem. Det ska vara helt 

tyst i lokalerna annars f% man en skarp tillsägelse. Därtill nämner flera elever att man ej får 

röra sig för fort på ett bibliotek. Den andra myten går ut på att en av personalens allra 

viktigaste uppgifter är att se till att det är tyst, tillrättavisa folk och vara sträng. Detta stämmer 

dock inte överens med vad eleverna tar upp på andra håll i undersökningen, där personalen 

omnämns som glad, lugn, hjälpsam och snäll. Vad kan detta bero på? Det rör sig troligtvis om 

att eleverna får intryck fran flera håll. Bilden av personalen som sträng härstammar troligtvis 

från media, filmer och tv där denna myt fortfarande lever i hög grad, medan bilden av 

personalen som snäll och hjälpsam beror på elevernas egna erfarenheter. 

7.2.7 Var härstammar elevernas bild av bibliotek ifrån? 

Hur kommer det sig att eleverna har den bild av bibliotek som de har? Detta är något som jag 

inte undersökt, men som jag ändå har en del tankar kring. Givetvis bygger deras begreppsbild 

av vad ett bibliotek är på egna, personliga erfarenheter och upplevelser av bibliotek. Den egna 

kontakten med bibliotek är säkert av stor betydelse; hur blir man bemött? får man tag på det 

man söker? Detta spelar roll f6r om man ska känna att bibliotek är något som man kan ha 

nytta av. Eleverna far dock intryck aven fiån andra håll, som t ex media vilket jag gav 

exempel på i fdregående avsnitt. P% bio och tv är det väldigt vanligt att bibliotek och 

bibliotekarier skildras p% ett speciellt satt. Tystnad rader, medan den stränga ungmön härskar. 

Självklart måste eleverna till någon del ta intryck av detta. Till sist präglas säkerligen 

elevernas bild av bibliotek ocksa av andras syn på bibliotek, exempelvis för~dramas och 

kamraternas. Den bild av bibliotek som råder i hemmet påverkar barnen, liksom deras 

kompisars syn på bibliotek. Dessutom finns det vissa stamningar ute i samhället som eleverna 

kan ha kommit i kontakt med. Det har ofta i media förekommit rapporter om 

räddningsaktioner för att rädda den lokala biblioteksfilialen. 



Vad som präglar eleverna skiljer sig sákerligen från individ till individ och aven i hur hög 

grad de påverkas av andra. Det finns inte två individer som har exakt samma levnadssituation. 

Det skulle dock vara intressant att veta hur elevernas uppfattning om bibliotek uppstår och 

utvecklas. Detta skulle kurina bli föremål för en annan uppsats. 

7.2.8 Undersökningens alimangiltighet 

Hur pass allmängiltig är denna undersökning? Har andra 12-åriga barn i Sverige samma syn 

på vad bibliotek och biblioteksverksarnhet är? Synen på ett bibliotek som en plats for böcker 

finns troligen hos de flesta barn i denna ålder. Myten om det "tysta biblioteket och den stränga 

bibliotekarien" lever säkert och frodas aven bland andra tolvaringar runtom i Sverige, inte 

minst med hjälp av filmer och tv. Jag skulle också kunna tänka mig att många barn som går i 

årskurs sex har svårt att skilja bibliotekarier fiån bibliotekets övriga anställda. 

Det är mer osäkert att säga något om huruvida barn p% andra håll i landet vet något om olika 

typer av bibliotek eller inte. Detta beror ju till stor del p% vika bibliotekstyper de har kommit i 

kontakt med i sina liv, och det är i sin tur beroende p% bland annat var man bor. Jag skulle 

inte heller våga påstå att alla barn är mycket positiva till bibliotek eller att många barn finner 

pedagogiska orsaker till att bibliotek finns. 

7.2.9 Idéer om vidare forskning 

Denna undersökning har endast tagit upp hur barn i 12-årsåldem ser på bibliotek och 

biblioteksverksamhet. Det hade dock varit spännande att se vilket resultat man hade fitt om 

barn i andra åldrar deltagit. Man skulle också kunna tänka sig att genomföra en liknande 

undersökning med människor i vuxen ålder. På vad satt skulle deras syn på vad ett bibliotek 

är skilja sig från 12-åringars? 



Tidskrävande, men säkert givande, hade det varit att genomföra en linjär undersökning, dar 

man hade följt samma barn för att se hur begreppsbilden av bibliotek förändras med åren. 

Finns det skeden i livet då synen på vad biblioteksverksamhet är drastiskt förändras? 

Något som jag inte undersökt, men som delvis tagits upp i denna diskussion, är vad som 

ligger bakom elvernas syn på vad bibliotek är. Vad påverkar vår uppfattning och vilka orsaker 

f m s  det till detta? Hur s k a a r  vi oss "begreppet bibliotek"? 

Förhoppningvis h e r  någon mer än jag att det är mödan värt att undersöka hur barn ser på 

vad ett bibliotek är. 



8 SLUTSATSER 

Följande övergripande slutsatser kan dras utifrån undersökningsmaterialet (d v s teckningarna, 

uppsatserna, enkätsvaren och intervjusvaren): 

De @ra olika undersökningsteknikerna gav samma resultat, d v s elevernas uppfattning av 

vad ett bibliotek är, var den samma genom hela undersökningen. 

Undersökningsteknikerna skilde sig åt beträffande hur mycket man kunde få veta om 

elevernas bild av olika biblioteksföreteelser. Det mest tydliga exemplet är teckning, som 

var den undersökningsteknik som bäst skildrade hur eleverna uppfattar att ett bibliotek ser 

ut. 

Eleverna ser ett bibliotek främst som en byggnad, men ibland ett rum, med böcker. 

Bibliotek förknippas starkt med böcker och framförallt skönlitteratur. 

Eleverna är mycket positivt inställda till bibliotek, men besöker inte bibliotek i någon 

större utsträckning utanfor skoltid. 

Eleverna är inte medvetna om vad som skiljer bibliotekarier från bibliotekets övriga 

personal. 

De enda bibliotekstyper som eleverna känner till är folk- och skolbibliotek, vilket innebar 

att undersökningen nästan uteslutande kom att fokuseras på dessa. 

Klassens elever ser främst pedagogiska orsaker till att det finns bibliotek: för att läsa bättre 

och lära sig mer. 



AVSLUTNING 

Första ledet i min undersökning genomfördes i november 1994. När jag skriver detta har ett år 

passerat sedan dess och jag funderar över hur elevernas bild av bibliotek har förändrats under 

denna tid. Säkerligen har deras deltagande i min undersökning gjort att de ser bibliotek på ett 

lite annat satt än tidigare, även om jag försökte undvika att de skulle påverkas av mig och 

mina fiågor. Det hade varit spämande att göra om denna undersökning med samma 

människor om 20 år. Hur ser eleverna på bibliotek år 201 5? 

Flera av elevernas tankar om vad ett bibliotek är kunde man kanske förutse, även om det fanns 

enstaka åsikter som kunde förvåna. 

Jag avslutar med Christinas svar på frågan om vad ett bibliotek är: 

"Ett bibliotek är vilosamt! " 



SUMMARY 

This master's thesis deals with how a school class of 19 students that are 12 years old, 

percieve the conception of the library and its activities, and how this can be studied by using 

four different approaches: analysis of the children's drawings, analysis of the children's 

essays and analysis of their answers to questions in an inquiry and in interviews. 

Theories of how children learn, develope and percieve the world are briefly presented, as we11 

as theory necessary for the analysis. 

The children's perception of libraries and library activities was studied in four ways: 

1. The children drew two drawings each; one depicting the outside of a library and the other 

depicting the inside of a library. It was up to the children which drawing-technique they 

wanted to use. 

2. The children wrote an essay each. Their only restriction was that the topic of the essay 

should be "A day at the library". 

3. The children answered questions in an inquiry. The questions in the inquiry corresponded 

to the headings in an analysis form I'd developed. 

4. I interviewed eight of the students in the class. 

I developed an analysis form to make it easier to analyse and compare the drawings, the 

essays and the answers in the inquiry and the interviews. It is inspired by an attempt by 

Romulo Enmark to defme the library's activitites. Enmark has developed a model depicting 

these activities and it's briefly explained in this thesis. 



Questions that I wanted to be answered were put in six different sections: 

A The student's library experience 

B The conception of "library" 

C Library service 

D The staff and their work 

E Users' needs and wishes 

F The library and the society 

The questions in each section were divided into two fixther sections, Al, A2, B1 and so on. 

These new sections were each headed by a main question which corresponded to the questions 

in the inquiry. In the interviews I put all the questions in the analysis form to the students.. 

I analysed each drawing, essay, inquiry form and interview with the help of my analysis form, 

to see what could be said and not be said about how the 12-year-old children percieve the 

concept of libraries. 

The f o u  different techniques produced in general the same result; the children displayed the 

same thoughts, knowledge and values in the drawings, in the essays, in the inquiry and during 

the interviews. 

The drawings primarily show how children look upon libraries' physical appearances. The 

other techniques did not display that very well; it's easier to draw a library than to describe it 

in words. The drawings nor the essays depict staff or users to my large extent. 

The four techniques produced information about almost every subject area that was covered in 

my analysis fonn. None of the techniques did however display how the children seperate 

Iibrarians fkom the rest of the staff. This implies that they do not know that there is a 

difference. 

In this thesis I create a mode1 displaying the differences between the techniques using six 

variables: analysis, influence, reliability, opemess, language and consciousness. How hard it 



is to analyse the results produced by the techniques varies, my influence on the children 

varies, the reliability of the outcome of the techniques varies, the leve1 of openness varies, 

what kind of language (drawn, written and spoken) varies and the children's consciousness 

varies. 

The children taking part in my investigation look upon a library as mainly a building, though 

sometimes also a room, where there are books. The inside of a library contains books, shelves, 

a working-place for the staff, chairs and computers. A library building has from the outside no 

certain characteristics , except a sign saying "Library". 

They mention that in a library it is possible to read, borrow and search for books, study and 

meet people. When it comes to books most children think of fiction, and not non-fiction, first. 

Besides books there rnight be tapes, CD'S and video cassettes in a library. The children 

concentrate on public libraries and school libraries throughout the investigation. That fact 

irnplies that their awareness of other kinds of libraries is low. 

The staffs main duty is to help the users, according to the children. They find the employees' 

very kind and helpful, but many students also find them strict, always hushing the users. The 

children do not seem to know the differente between librarians and other employees at a 

library. 

The children have a very positive attitude when it comes to libraries. There is reason to 

believe that my presence throughout the investigation might have influenced them, though. 

They also believe that the public at large is positive towards libraries and libraries' activities. 

There are some doubts however if it is possible for the users to have any infiuence on the 

activities. 

The children see mainly educational aspects of the fact that libraries exist; to improve the 

public's reading and knowledge. 



Otryckta kallor 

Enkäter 

Enkäter (3 8 st) ifillda av 19 tolvåriga barn, Gualöv 

Intervjuer 

Intervjuer med åtta tolvåriga barn, Gualöv, dokumenterade på kassettband 

Muntliga uppgifter 

Romulo Enmark, Högskolan i Borås 

En klassforeståndare for åk 6, Gualöv 

Personal på Bromölla kommunkontor 

Personal på folkbiblioteket i Bromölla 

Stenciler 

Enmark, Romulo, Att definiera biblioteksverksamhet 

Stencil fkan Bibliotekshögskolan, Borås 

Kulturnämndens bokslut -94, Bromölla 

Mediaanslag -94, folkbiblioteket i Bromölla 

Ritning över biblioteket i Gualöv, Bromölla kommun 

Teckningar 

Teckningar (3 8 st) av 1 9 tolvåriga barn, Gualöv 

Uppsatser 

Uppsatser (1 9 st) av 19 tolvåriga barn, Gualöv 
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Sandberg, Gunnar (1979), Barnets bildvärld. - Stockholm 

Skriva : kommentarmaterial Lgr 80 (1983) J Skolöverstyrelsen. - Stockholm. - 
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Turner, Johanna (1977), Kognitiv utveckling : hur barnet förnimmer, tänker och talar. - 
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FOTNOTER 

1 Processorienterat skrivande innebär att eleverna skriver texter som sedan bearbetas 
flera gånger för att få en sa bra text som möjligt. 
Arkhamrnar. 1988. 

2 Nationalencyklopedin: andra bandet. 1990, s 371 
3 ibid. 1990, s 37 1 
4 ibid. 1990, s 371 
'ibid. 1990, s 371 
6 Läroplanskommittén. 1992, s 70ff 
' ~ o o d .  1992, s 9f 
Pavlovs försök med hundar är väl rätt så allmänt kända idag. Genom att ringa i en Mocka strax före att en 
hungrig hund skulle få mat sil lärde sig hunden förknippa klockan med att den skulle få mat. Därmed reagerade 
den med att få ökad salivavsöndring då den hörde klockan ringa. 

g ~äro~lanskommitt~n. 1992, s 70 
10 Läroplanskommitten. 1992, s 70f 
11 Läroplanskommittén. 1992, s 7 1 
12 Vygotskij. 198 1, s 7. Uppgifterna är hämtade Cån Lars-Christer Hyldens inledning 
13 Vygotskij. 198 1, s 162 
14 Den potentiella utvecklingszonen benihns ocksil ibland den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij. 1981, s 166 
Wood. 1992, s 34f 

15 Läroplanskommitt6n. 1992, s 7 1 
16 Läroplanskommittén. 1992, s 72 
17 Turner. 1977, s 99 

Vygotskij. 198 1, s 18- 19 
l8 Turner. 1977, s 77 

Vygotskij. 1981, s 19-21 
Vygotskij grundar sin teori på sina experiment med försökspersoner i olika åldrar. Personerna har fått gruppera 
22 träklossar som varierade i &g, form, höjd och storlek. 

19 Begreppet härstammar fiån Piaget. 
20 Nationalencyklopedin: femtonde bandet. 1994, s 106 
21 Piaget 1970, s 713ff 

Läroplanskommittén. 1992, s 71 
U~iaget .  1970, s 71 1ff 

Turner. 1977, s 12ff 
Wood. 1992, s 49ff 

23 Turner. 1977, s 78f 
24 Turner. 1977, s 83 
25 Fotnoterna i kapitel 3 hänvisar till Enmarks bok "Dehing the library's activities". Den svenska översatt- 

ningen härstammar Cån en stencil Cån Bibliotekshögskolan i Borås. 
26 Enmark. 1990, s 59f 
27~nmark. 1990, s 61ff 
28 vid samtal med Enmark framkommer att han anser termen "förvaring" vara otydlig och han viil istallet 

ersatta den med "organisering", då ett bibliotek inte enbart förvarar utan aven organiserar beståndet. 
29 Enmark. 1990, s 63 
30 Enmark. 1990, s 64 
31 Enmark. 1990, s 64f 
32 

33 
Enmark. 1990, s 67ff 
Enmark. 1990, s 67 

34 Enmark 1990, s 69ff 
35 Enmark 1990, s 72 
36 Uppgift fiån personal p& Bromölla kommun 
37 Kulturniimndens bokslut -94 
38 Kulturnämndens bokslut -94 
39 Mediaanslag -94 



40 Ritning över biblioteket i Gualöv 
41 Kulturn&nndens bokslut -94 
42 Uppgift från personal pa Bromölla kommun 
43 

44 
Attiotalets bibliotek. 1990, s 11 
Kulturnämndens bokslut -94 

45 Attiotalets bibliotek. 1990, s l l f 
46 Kulturnilmndens bokslut -94 
47 Dessa och övriga uppgifter i delkapitel 4.4 baseras pi3 uppgifter elevernas klassföreståndare. 
48 Berefelt (red). 1977, s 4 
49 Berefelt (red.). 1977, s 9 
50 Sandberg. 1979, s 3 1 
51 

52 
Sandberg. 1979, s 3 1 
Sandberg. 1979, s 3 1 

53 Sandberg. 1979, s 3 1 
54 

55 
Sandberg. 1979, s 3 1 

56 
Sandberg. 1979, s 35 
Sandberg. 1979, s 8 

57 Sandberg. 1979, s 37 
Skriva. 1983, s 9 

59 ~ l l a r d  & Sundblad. 1986, s 56 
60 Allard & Sundblad. 1986, s 56 
61 Allard & Sundblad. 1986, s 13 

Ibid. 1986, s 58 
62 Allard & Sundblad. 1986, s 13f 
63 Allard & Sundblad. 1986, s 59 
64 

65 
Allard & Sundblad. 1986, s 59 
Allard & Sundblad. 1986, s 60 

66~l lard  & Sundblad. 1986, s 60 
67 

68 
Allard & Sundblad. 1986, s 65 
Doverborg & Pramling. 1988, s 18 

69~overborg & Pramling. 1988, s 25 
70 Doverborg & Pramling. 1988, s 25f 
71 Doverborg & Pramlmg. 1988, s 26f 
72 Doverborg & Prarnling. 1988, s 27 
73 Doverborg & Prarnling. 1988, s 27 
74 Doverborg & Prarnling. 1988, s 28 
75 Doverborg & Pramling. 1988, s 28 
76 Doverborg & Pramling. 1988, s 29 
77 Doverborg & Pramling. 1988, s 33 
78 Doverborg & Pramling. 1988, s 33 
79 Doverborg & Pramling. 1988, s 36 
80 Doverborg & Pramling. 1988, s 37ff 
81 Doverborg & Pramling. 1988, s 45f 
82 Doverborg & Pramling. 1988, s 46 
83 Arkharnmar. 1988. 
84 ~e elva olika enkätsvarskategorierna är: läsa, 1- leta, få lugn och ro, studeras, fördriva tiden, fika, se teater, 

g& p& sagostund, träffa kompisar och få hjalp. 
85 När eleverna i den kompletterande enkäten tillfragades om vad det finns för olika slags böcker p5 ett bibliotek 

fick jag en stor m a g d  svar som gav 35 olika kategorier. PA ett bibliotek finns saledes berättelser, ntistan d a  
sorters böcker, sagor, ungdomsböcker, tiventyrsböcker, sorgliga böcker, faktaböcker, vuxenböcker, böcker för 
alla, romaner, deckare, djurböcker, böcker om trädgårdsskötsel, lite av varje, spännande böcker, tråkiga 
böcker, ackliga böcker, hemska böcker, lustiga böcker, verkliga böcker, roliga böcker, uppslagsböcker, 
böcker om natur, vitsböcker, sportböcker, serier, gator, många olika sorter, barnböcker, svårlästa böcker, 
lattlata böcker, vuxenserier, böcker for pensionaer, läskiga och bra böcker. 

86 Eleverna har helt enkelt svarat: "Se Mga Dl! ". FrAga D1 lyder: "Försök räkna upp några av personalens 
arbetsuppgifter! " 



87 De 14 olika svarskategorierna är: att det finns böcker att låna, att det f m s  bra böcker, mycket böcker, rätt 
böcker, nya böcker, fina böcker, trevlig personal, ordning pil böckerna, hitta information, bra personal, tyst/ 
lugn och ro, att det ser fint ut, att man kan fa hjalp och obesvarad. 

88 Jag använder mig av Enmarks term "utsagor", aven om termen i sig inte är vedertagen. 
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Bilaga 1 Ett brev till klassen 
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Hej! 

Jag heter Tobias Hjertzell och går p2 bibliotekshögskolan i Boras. Ursprungligen 
kommer jag fran Bromölla och vikarierade som lärare p3 Gualöv skola några veckor 
våren 1993. Jag har aven under en period p8 nio år vikarierat från och till p2 folk- 
biblioteket i Bromölla, sa det är möjligt att n8gon av er har sett mig dar. 

Jag haller p8 med ett arbete om vad mellanstadieelever tycker och tanker om bibliotek 
och jag behöver er hjälp. Detta innebar att ni i skolan ska f3 genomföra en del 
uppgifter om bibliotek, t. ex. skriva en uppsats. Jag kommer ocks3 att intervjua en del 
av er, troligtvis efter jullovet. 

Jag hoppas ni vill hjälpa mig med detta. Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

P.S. Om vi inte ses i höst s8 önskar jag er God Jul och Gott Nytt År! 



Bilaga 2 Romulo Enmarks modell över biblioteksverksamhet 

------------------- -------- 
Biblioteksväsendets (ivergripande uppgifter rAdminisbativt ramved 

i i 

Kunskaper Kunskaper Kunskaper , Prod av ut- Produktion I 
som möjlig- som möjlig- som möjlig- sagor och av övriga 
gör bedöm- gör föna- ger bedöm- handlingar utsagor och 

I 
ning och in- ring a\. ut- ning av av- som möjlig- handlingar 

I 
skaffande av sagor. Be- nämares ans- gör förmed- Avnämares I 
mediabund- redskap. kemi%& be- ling av ut- behovoch 1 
na utsagor pinsningar sagor önskemål I 

T ex T ex T ex vilka T ex exponera T ex hanvisa 
I 

~ p p ~ \ . s -  1 Urngor/ Idaccificering, tillhandahålla mqligheter genom 
I I data mm katalogisering kaialogskåp. har kataloghyllor, till andra 

a"mänMen ningar som I 
och dataminnen, ahänheten dataskärmar myndigheter tilli?anglig- 

I l biblicgrafier bokhyllor, att M a  det de och bokhylt som kan gör andra I 
I gör Databaser är lager-rum. efierfrhgar? Signum p i  hänvisa utsagor I I l uuai!or av betyddse. Ordna Hur utnyiijas bokryggar. vidare. 

I kortregister. kataloger etc? I 

j T ex T ex svarar 
ordbikker, Tex T ex vilka be T ex exponera direkt på 

I 
~ ~ ~ l \ . ~ -  I ( Ulsagori adressiis-tor, tillhandahålla hov av upplys- genom biblioteksbe- ,, I data som tidtabeller, dator-minne, ningar finns. dataskärmar, sökarnas 

statistiskt bok-hyllor, Människors bokhyllor, fragor. riir speci- 
I 

I r6r speci- lager-rum etc. behov sam- infot- BiHiotebrier fika frQor I 
I f ~ g o r  encykiopedier . , häilsinfwma- mationscen- besitter 

och vissa tion. Företags traier. givetvis egna 
I 

handböcker. behov av faktakunska- I 
Databaser. faktauppgifter. Per. . I 
T ex T ex T ex vilket T ex exponera 

I 
handböcker, tillhandahålla behov har all- genom hyllor, T ex ställer Kunskaper 

I 
I I Mer korn- populärveten- bokhyl-loi. mbheten av videoband- upp -m 
I I p~exa t-tii- lagerrum, utbildning och spelare, forelasare och x'm rör 

I 
utrymme för allmänbild- prcjektorer, ut- medverkar i s ~ c i f i k a  I 

I I facklitteratur utstälirtings- ning iiobby- stäiiningar, författandet av ämnen I 
I I och veten- material och och fritidsv2rk- samverkan, hembyggds- 

skaplig dyl. Reparera samhens b e  uppsökande böcker. I 
litteratur. böcker etc. tydelse? verksamhet. I 

-I 
T ex Tex vilket T ex exponera Upplevelseri T ex 'kvalitets- tiilhandaMlla förh(L1lande genom hyllor. T ex ta initiativ kunskaper i 

I 
I Mer 'Orn 

- litieratuf. bokhyllor, finns till 1 I plesa konst miniutställ- till amatörtea- 
1 

konst, lager-rum. finkultur, ningar, ter och den "konst- I 
1 I narligtkul- utsiallningar, lordningstal- konst, kvali- teaterförestall- författarcirklar. naliga! I 

jnrik- teater etc. lande av tet? Ger kul- ningar, kulturella" I I tade utsagor teaternner, turupplevd- visaiionar, och 
. siaren I 

I I utställningut- se? speciella konstutstall- 
rymmen. upplevelser? ningar. 

I ' 

I I  I 

T ex T ex tillhand- T ex vad an- T ex exponera T ex prata 
I 

I I kom- 
underhållning- håila ser människor genom I med folk och 

FOrsuöelse l slitteratur, bokhyilor, vara roligt och bokhyllor. För- skapa 1 i plexa,nÖjes- lagerrum. . reiaeerande? stroelse och trevnad. och nöje 1 , 

och forstro- lamusik, Mosilartrust- Det är vanligt nöje antas ' l elseinrikta- serier etc. ningar. wieo- att oroa sig fór oiia *sälja sig 
.apparater mm att nöjen och självaR. 

I 
skall förctröeiser 

I 

i t underhallas. passiviserar. I 

I I 
I 

Tex har . Tex exponera 

i I B  ib]jotekets 
T ex samlings- T ex städa allmänheten bibiioteket . T ex med- t 
lokaler, café- och sköta behov av g ~ o m  good- verka i 

1 l institutiona- er, toaletter, bkaler. rndes-platser, wll, samhällsde- Vissa 
I 

möblering, samlingsloka- lokalisering, batten och sociala I 
I l Iiserade utsmyckning. ler? Har Öp~ettider, deka i lokala möjligheter 1 
( I framtoning biblioteket reldamkam- evenemang. I 

I 

- - I I I I I I D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  



Bilaga 3 Ett analysschema 

ANALY SSCHEMA 

l AVDELNING A - ELEVENS BIBLIOTEKSBAKGRUND 

Al. Hur ofta är eleven p& bibliotek och vad gör han / hon där? 

Vad lånar eleven? 
Hur mycket lånar eleven? 
Vilken var elevens första kontakt med biblioteksverksamhet? 

l , A2. Vilken inställning har eleven till bibliotek? 

ÄT det viktigt att det finns bibliotek? 
Är det roligt / tråkigt att besöka ett bibliotek? 
Skulle eleven kunna tanka sig att arbeta p5 bibliotek? 

AVDELNING B - BEGREPPET "BIBLIOTEK" 

Bl. Vad ar ett bibliotek"? 

Vad gör ett bibliotek till ett bibliotek? 
Finns det olika typer av bibliotek? 
Vad skiljer olika bibliotek ht? 

B2. Hur ser ett bibliotek ut invändigt / utvändigt? 

Hur ser man att ett bibliotek är ett bibliotek? 
Hur skiljer det sig från andra byggnader / institutioner? 
Hur skiljer det sig från elevens hem? 
Vad finns p5 ett bibliotek? 



Bilaga 3 Ett analysschema 

AVDELNING C - BIBLIOTEKETS TJANSTER 

C1. Vad kan man låna / göra pA ett bibliotek? 

Vad kan ett bibliotek erbjuda? 
Finns det skillnader mellan vad olika bibliotek erbjuder? 
Vad kan man inte låna / göra på ett bibliotek? 
Vad köper man in / inte in? Varför? 
Vad av bestandet lånar man ut / inte ut? 
Varför kan lånetiden variera? 
Hur mycket får man lana? 
Namn nhgra problem man kan lösa med vad ett bibliotek erbjuder! 
Vad har bibliotek för öppettider? 

C2. Hur kan man ta reda p& vad man kan låna / göra på ett bibliotek? 

Hur hittar man det man söker? 
Vilka avdelningar brukar finnas? 
Hur är beståndet / böckerna uppställt? 
Hur kan man ta reda på om det man söker är utlånat eller ej erbjuds? 
Vilken hjalp kan man få av datorer? 
Hur kan man få tag på det som är utlånat eller ej erbjuds? 

AVDELNING D - PERSONALEN OCH DERAS ARBETSUPPGIFTER 

Dl.  Vad gör de anställda? 

Vilka administrativa arbetsuppgifter förekommer? 
Vilka kunskaper måste de anställda ha? 
ÄI biblioteksarbetet komplicerat / okomplicerat? 
Vilka arbetsuppgifter utför man i / utanför bibliotekslokalen? 
Kan de anställda ha arbetsuppgifter utanför biblioteksbyggnaden? 
Vilken hjalp kan man få av de anställda? 
Vilka hjälpmedel har de anställda tillgAng till? 
Hur vet de anställda vad man lånar? 
Vad använder de anställda datorer till? 
Vilka Atgärder kan personalen vidta om det som 1Anats ej Aterlämnas? 

D2. Vad gör en bibliotekarie? 

Vad skiljer en bibliotekarie åt från övrig personal? 
Hur ar en bibliotekarie? 
Hur stor inkomst har en bibliotekarie? 
Könsfördelning man / kvinnor som ar bibliotekarier? 
Hur länge får man utbilda sig till bibliotekarie? 



Bilaga 3 Ett analysschema 

l 
I El. Vad tror eleven att folk tycker ar viktigast med bibliotek? 

Vad tror eleven att folk tycker är mindre viktigt med bibliotek? 
Är folk i allmänhet nöjda / missnöjda med bibliotek? Varför? 
Varför använder sig inte alla av bibliotek? 

l E2. Har lantagarna inflytande över verksamheten? 

Vad kan låntagarna påverka? 
Kan eleven paverka verksamheten? 
Förutom lintagama - finns det andra som kan piverka verksamheten? 
Tar personalen hänsyn till låntagarna när man planerar verksamheten? 

AVDELNING F - SAMHALLET OCH BIBLIOTEK 

Fl. Var i samhället finns det bibliotek? 

På vilka institutioner finns det bibliotek? 
Var är bibliotek belägna? Centralt? 
Är det lätt / svårt att ta sig till ett bibliotek? 

F2. Varfor finns det bibliotek? 

Vem far använda dem? 
Vilka samhällsgrupper / institutioner behöver bibliotek? 
Vem bekostar verksamheten? 
Kan det kosta pengar att använda sig av ett biblioteks tjänster? 
Varför satsar samhället på bibliotek? 
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Skriv namn baksidan av enkäten! 

Svara så gott du kan på frågorna. Om raderna ej racker till kan du använda 
enkätens baksida. 

A l  a .  Hur ofta besöker du Gualövs bibliotek? ( Kryssa för alternativ! ) 

( ) 1 gang i varannan vecka 
( ) 1 gang l vecka 
( ) 2 ganger i vecka 
( ) 3 ganger / vecka 

A l  b. Hilr of,a besdke; du biblioteket i Bromölla? ( Kryssa för &t alternativ! ) 

( aicirig 
( ) nagon gang I Ar 
( > vsrznnan manud 
( ) minst en gana 1 manad 

P.1 c. kur ofta besöker dri Itimhiblioteket i Krirtlanst~d ( nara Dorniis )9 
( Kiyssa för alternativ! ) 

( ) aldrig 
j ) nagon gang i &r 
( ) varannan månad 
( ) minst en ghng ! manad 

Aid.  Namn niigra saker du brukar göra nar bu ar pá ett bibliotek! 

Bl.  Vad 5ir ett bibliotek? Försök förklara SA gott du kan vad ett bibliotek ar! 
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C i a. Vad kan man göra pH ett bibliotek? 

C1 b. Vad kan man lana pa ett bibliotek? 

CL. !!Y ker! man t2 reda p i  var! rx r  ;ir 29 lan2 cc9 gbra p6 ett bib!iotsk? 

C2a. FGrsBk L;;st;;ivu hur ett YiY!i~tek se: ut in~~ZndInt! 

C3b. Försök beskriva hur ett bibliotek ser ut utvandid! 

Dl .  Försök rakna upp nigra av personalens arbetsuppgifter! 



Bilaga 4 Enkiit om bibliotek - version 3.1 

D2. Vad g6r en bibiiotekarie? 

El .  Vad tror du att folk tycker ar det viktigaste med bibliotek? 

E2. Kan !Xr7i.!aam. v m .  mod  ch bestamrnct p& ett bibliofep 
Om ciu svarar -. JA. vati tror du att ae Kan vara med och besiamma? 

F2. Varför finns det bibliotek? 

Tack för hfalpen! 
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ENKAT OM BIBLIOTEK - kornpktterinq 

Skriv namn p i  baksidan av enkäten! 

Svara si gott du kan på friigoma. Om raderna ej räcker ttil kan du använda '' 

enkätens baksida. 

A l  d. Brukar du besöka andra bibliotek förutom Gualövs bibliotek, Bromöllas folk- 
bibliotek och iansbibliofeket i Kristianstad? 
Om du svarar JA, vilka bibliotek ar det du besöker och hur ofta ar du dar? 

P,2. \!cd tycks: du om bibliotek? 

C1 c. Vilka olika typer av böcker finns p i  ett bibliotek? 

Tack för hjiilpen! 
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EHKAT 0111 BIBLIOTEK 

S kriv namn på baksldan av enkiiten! 

Svara så gtM du kan p i  frågorna. Om aderna ej räcker t i l l  kan du anvinda 
enkatens baksida. 

A? a. Hur ofta besöker du Gualövs bibliotek? ( Kryssa för alternativ! ) 

( ) I gang f varannan vecka 
( ) l gling / vecka 
( j 2 ganger I vecka 
( ) 3 ghcjcr l vecka 

A l  b. Hur ofta besöker du biblioteket i Bromölla? ( Kryssa för et: alternativ! ) 

( ) aldris 
( ) nhgon gling / &r 
( ) varannan manad 
( ) minst en g&ng i rniiv.rad 

A l  c. Hur ofta besöker du lansbiblioteket i Kristianstad ( nara Domus )? 
( Kryssa för - ett alternativ! ) 

( ) afbdg 
( ) nagon g4ng I ar 
( ; vz:anr;zn manad 
( ) minst en ging l manad 

P.? d. Brukar du besbka andra bibliotek förutom Gualöw bibliotek, Bromöilas folk- 
bibliotek och länsbiblioteket i Kristianstad? 
Om du svarar JA, vilka bibliotek ar det du besöker och hur ofla &r du dar? 

Ale. Namn nigra saker du brukar göra nar du ar p4 ett bibliotek! 



M. Vaa tycker du om bibliotek? 

Bilaga 6 Enkat om bibliotek - version 32 

-" 

B l .  Vad ar ett bibliotek? Försök förklara s& gott du kan vad ett bibliotek ar! 

62a. Försok beskriva hur ett bibliotek ser ut invandi$! 

B2b. Försök beskriva hur ett bibliotek ser ut utv2ndi@! 

C i a. Vad kan man gbfa p& ett bibliotek? 

.? . - 
# 

C1 b. Vad kan man Pna p6 ett bibiiotek? 
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C1 c. Vilka olika typer av böcker finns p& ett bibliotek? 

C2. Hur kan man ta reda p4 vad som gar att göra / lana p3 ett bibliotek? 

D?.  Försök :$ma upp nagra av personalens arbetsuppgifter! 

D2. Vad gör en bibliotekarie? 

El .  Vad tror du att folk &cker ar det viktigaste med bibliotek? 

E2. Kan lantagama vara med och bestamma p$ ett bibliotek? 
Om bu svarar JA, vad tror du att de kan vara med och bestämma? 
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Fl .  Var finns det bibliotek? 

F2. Varför finns det bibliotek? 

Tack for hjalpen! 
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bibltoteksh8gskolan 

av fein ins~itutioner och utbiltizingsprogra~n och kurser ges specinlhö_eskola för bibliutckarier. men genoin universite- 

ningar imiikw avan på andra uni-dersitet. 
Sibliorekarieurbild~ngm ledc tdi en wagisterexar".en 4 

h a- $soin omfattar sammanlas 160 poäng (motsvarar åtta terni- 
i den ncrj, varav minst 80 poang inom amnec biblicitaks- och 

1 av högskolans vcr 
ed företag, statliga 

av landet och utiandst, 
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