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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to investigate the 

importance of a school library for youths, age 14-16, from 
their perspective. We intend to study how they use and 
experience the school library both for educational- and 
leisure related purposes. We also intend to inquire their 
possibility to influence their school library. The literature 
that has been used consists of material from research 
concerning youth culture and school library. 
 

 The method used is interviews with twelve youths from four 
different classes on one school, an extensive interview with a 
school librarian and a shorter, less extensive interview with a 
teacher. The theoretical framework in this thesis comes from 
Elisabeth Tallaksen Rafste’s concepts about which the users 
are, how they use it and the importance of the school library.  

  
The study shows that all the youths in the study use the 
school library for educational purposes, a place for work. 
Only the regular users also use the library as a meeting place 
and for other leisure related purposes. The regular users 
represents foremost of the boys in the study and they decide 
the norms. The girls do not use the school library for leisure 
related purposes. In addition, the school librarian is 
significant for how the youths experience and use the school 
library in different ways. 
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1 Inledning 
 
I ett samhälle där ny teknik och ändrade normer innebär förändringar för människan blir 
ungdomar och barn särskilt utsatta. För ungdomar idag innebär det att deras livssituation 
i en allt snabbare takt förändras (Johansson 1994, s. 29). En stor del av ungdomars tid 
spenderas i skolan som även den är påverkad av de förändringar som sker i omvärlden. 
Lärande utanför klassrummets väggar har blivit mer och mer uppmärksammat och olika 
satsningar på att få ny teknik integrerad i skolan, såväl informationsteknik som nya 
arbetsmetoder, har blivit viktiga för att följa med samhällsutvecklingen (Nilsson 2003, 
s. 5). De metoder för arbetssätt som används i skolan har skiftat genom åren men när 
skola och pedagogik nuförtiden diskuteras är det undersökande arbetssättet en vanligt 
förekommande term. Undersökande arbetssätt innebär elevaktivitet, problemlösning, 
verklighetsanknytning och kritiskt tänkande och för att kunna arbeta på det sättet 
behöver eleverna träna och utveckla olika färdigheter vilka ska ligga till grund för ett 
livslångt lärande (Gómez & Swenne 1996, s. 45ff.). Ett mer undersökande arbetssätt i 
skolan medför att eleverna själva får ta ett större ansvar för sitt lärande (Limberg 2001, 
s. 17f.) och skolbiblioteket kan då fungera inte bara som en viktig resurs i elevernas 
lärande utan även som resurs för deras mognad och utveckling.  
 
Skolbibliotek i Sverige kan se ut och fungera på många olika sätt och många gånger kan 
skolbibliotek fortfarande ses som lagerlokal för böcker (Alexandersson & Limberg 
2004, s. 102) även om vi tror att de skulle kunna få en större betydelse än så. Den roll 
som skolbiblioteket främst ska ha är pedagogisk och kan som öppet rum vara viktig för 
elevers läslust om de även kan besöka biblioteket på rasterna eller fritiden 
(Skolbibliotek i Sverige 1999, s.17). När skolbiblioteket är öppet så att eleverna kan 
komma dit även på raster blir det en utmaning att fungera både som en fritidsrelaterad 
och en undervisningsrelaterad plats. Men hur kan skolbiblioteket möta de behov 
ungdomar idag har och hur upplever ungdomarna skolbiblioteket som en del av deras 
vardag? 
 

1.1 Skolbibliotek i Sverige – historik 
 
Skolbibliotekets ställning i den svenska skolan har genom 1900-talet kommit att få 
många olika betydelser. Skolutredningen från 1940 uttryckte att ”… skolbiblioteket bör 
bli ett centrum i skolans arbetsliv” (Gómez & Swenne 1996, s. 9) och fram till mitten av 
1950-talet hade skolbiblioteken en stark ställning. Ställningen försvagades under 1950- 
och 1960-talet då skolbibliotek som begrepp försvann och istället talades det om 
boksamlingar och materialutrymmen. Skolbiblioteket kom återigen att bli aktuellt under 
1970-talet men då främst för att det fanns behov av att skapa intresse för skönlitteratur 
och kultur. De läromedel som eleverna fick av skolan började bli en ekonomisk börda 
för kommunerna och därför startades olika utvecklingsprojekt för läromedel där 
skolbiblioteken kom att ingå (ibid., s. 9ff.). 
 
Vid införandet av Läroplan för grundskolan,  Lgr 80 återkom skolbibliotek som begrepp 
och skolbiblioteken gavs tre funktioner. En social funktion där skolbiblioteket skulle 
fungera som en mötesplats för såväl skolarbete som fritidintressen. En kulturpolitisk 
funktion med syfte att få upp elevernas ögon för litteratur och skapa ett varaktigt intresse 
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för skönlitteratur och läsning, men även för annan kultur som konst, musik, teater och 
film. En tredje, pedagogisk funktion syftade till att skolbiblioteket skulle vara den plats 
där eleverna aktivt och självständigt kunde använda dess resurser för sina skolarbeten. 
Det anses framförallt vara den kulturpolitiska funktionen med vikt på skönlitteratur som 
var starkast i 80-talets skolbibliotek men under senare delen av 80-talet kom den 
pedagogiska funktionen att få allt större betydelse. I och med Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 förändrades styr- och regelsystemet för skolan från 
detaljstyrning till mål- och resultatstyrning vilket innebär att skolorna själva kan styra 
över hur de ska uppnå målen (ibid., s. 9ff.). Skolbiblioteket ska idag även främst ha en 
pedagogisk funktion (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 10) men är det så det fungerar i 
verkligheten och är det den betydelse skolbiblioteket får för ungdomarna som använder 
det? 
 

1.2 Val av ämne 
 
Forskning om skolbibliotek har ofta fokuserat på informationsökning (Limberg 2001; 
Limberg, Hultgren & Jarneving 2002) och behandlar skolbiblioteket främst ur 
pedagogers, skolbibliotekarie rs och skolledares perspektiv. Fler studier som behandlar 
skolbiblioteket ur elevernas perspektiv och studier om relationer mellan ungdomar och 
skolbibliotek efterfrågas (Limberg 2003, s. 57; Danielsson & Degerth 2005, s. 73f.).  
 
I projektet Lärande via skolbiblioteket (LÄSK-projektet) har Louise Limberg och 
Mikael Alexandersson undersökt hur elever lär med skolbiblioteket och vilken mening 
elever konstruerar när de söker information i skolbiblioteket. De menar att eleverna i 
undersökningen söker information som speglar den ungdomskultur och 
identitetsutveckling de befinner sig i. Dimensionerna frihet och arbete är viktiga 
komponenter för ungdomars utveckling och skolbiblioteken som lagerlokal måste 
utmanas så att nya betydelser eller roller av skolbiblioteket kan framträda 
(Alexandersson & Limberg 2003; 2004, s. 120). Alexandersson och Limberg har dock 
bara studerat elevers informationssökning och lärande. Med vår studie vill vi flytta 
fokus från enskilda företeelser på skolbiblioteket till att istället se helheten, samt utgå 
från ungdomarnas perspektiv för att ge utrymme för nya betydelser av skolbiblioteket 
som kommer från ungdomarna själva. Ett ökat inflytande i skolan bidrar till ett ökat 
lärande och gynnar självkänslan (Ds 2003:46, s. 11). Vi tänker därför att inflytandet är 
en viktig del i vår studie för att kunna beskriva hur ungdomar kan uppleva sitt 
skolbibliotek. 
 
Vi tror att även andra resurser än de fysiska kan vara viktiga för ungdomars motivation 
till lärande. Skolbiblioteket som ett socialt rum kan vara en resurs, där ungdomarna ges 
möjligheten att samtala och reflektera och där de kan lära sig i samspel med andra. Det 
är viktigt att skolbiblioteket får vara en plats där frihet och ansvar samspelar men det är 
också viktigt att ungdomar känner trygghet och ro. För att skolbiblioteket ska kunna 
användas på bästa möjliga sätt anser vi att det är betydelsefullt att ungdomars 
upplevelser och inflytande över sitt bibliotek uppmärksammas. Vad eleverna känner och 
tänker om skolbiblioteket påverkar hur de använder skolbiblioteket men hur de 
använder skolbiblioteket kan också påverka hur de tänker och känner inför det. Därför 
blir det viktigt för oss att även se hur skolbiblioteket används av eleverna. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att belysa och få insyn i vilka betydelser ett skolbibliotek kan 
ha för ungdomars vardagsliv i skolan vid såväl undervisnings- som fritidsrelaterad 
användning. För att förstå hur deras upplevelser och inflytande kan ha betydelse för 
användandet av skolbiblioteket vill vi undersöka vad de känner och tänker om sitt 
skolbibliotek. 
 
Vår övergripande frågeställning blir således:  
Vilka betydelser kan ett skolbibliotek ha för ungdomar i åldern 14-16 år? 
 
För att besvara vår frågeställning dela r vi in den i tre underfrågor: 

- Hur upplever och använder ungdomar skolbiblioteket i ett undervisnings- 
respektive fritidsrelaterat syfte?  

- På vilket sätt påverkar upplevelsen och användningen av skolbiblioteket 
varandra? 

- På vilket sätt känner ungdomar att de har inflytande på sitt skolbibliotek? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Skolbiblioteket som en undervisningsrelaterad resurs blir en del av vår studie men även 
skolbiblioteket som en fritidsrelaterad resurs eftersom vi tror att upplevelserna av båda 
kan påverka varandra. Vi har valt att avgränsa oss till ungdomar i åldrarna 14-16 år i 
grundskolan. Det är viktigt för oss att undersöka de senare åren i grundskolan eftersom 
vi då kan urskilja ungdomskulturen på skolbiblioteket och ungdomarna oftast har 
fleråriga erfarenheter av att använda det. Grundskolan är obligatorisk och ungdomars 
fria val av skola och ämnesinriktningar är inte lika utbredd som i gymnasieskolan. Vi 
tror att detta kan påverka ungdomars upplevelser av sin skolgång och därmed också 
upplevelser av sitt skolbibliotek. Skolbiblioteksverksamheten ser olika ut på olika 
skolor men vi har valt att avgränsa oss till en skola med ett skolbibliotek som är placerat 
i skolan. Skolbiblioteket ska ha minst en utbildad skolbibliotekarie anställd av skolan 
och det ska vara öppet med bemanning hela skoldagen. Det är betydelsefullt för oss att 
ungdomarna kan gå till skolbiblioteket på raster och få hjälp även då eftersom vår studie 
syftar till att undersöka skolbibliotekets hela betydelse under hela skoldagen. 
Skolbibliotek som är integrerade med folkbibliotek har vi valt att bortse från. Samarbete 
mellan lärare och skolbibliotekarier kan påverka vilka betydelser eleven ger 
skolbiblioteket men detta är inte centralt i vår studie och vi väljer att inte studera 
relationer mellan skolbibliotekarier och lärare.  
 

1.5 Begrepp och definitioner 
 
Begrepp som tonår och adolescens går att avgränsa till vissa åldrar och åldersintervaller 
men begreppet ungdom är svårare att åldersbestämma. I vår studie är ungdomarna 
förknippade med det som kallas högadolescens, 14-16 år (Lalander & Johansson 2002, 
s. 17). Enligt ungdomsforskaren Johan Fornäs kan ungdom delas in i fyra olika faser. 
Den ena är en fysiologisk utvecklingsfas kopplad till puberteten, den andra en 
psykologisk livsfas genom adolescensens olika faser, den tredje en social fas omgiven 
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av bestämda samhälleliga institutioner, t.ex. skolan och genom sociala handlingar som 
att skaffa utbildning. Den fjärde fasen innebär att ungdomen är kulturellt bestämt och 
visuella och verbala tecken avgör vad som anses ungt i förhållande till det som tolkas 
som barnsligt respektive vuxet (Fornäs 1994, s. 19).  
 
Hur ett skolbibliotek kan se ut varierar och likaså vad som kan föregå där och ofta talas 
det om skolbibliotekets funktion. En definition av funktionen skulle enligt Kulturrådet 
kunna vara ”… den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns 
resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera 
information och läsupplevelser av alla slag” (Skolbiblioteken i Sverige 2001, s. 6). 
Enligt Louise Limberg ses skolbibliotek som ett rum för olika aktiviteter där det kan 
användas för arbete, fritid, kommunikation, möten och där det finns mediasamlingar att 
ta del av såväl fysiskt som virtuellt (Limberg 2003, s. 63). När vi i vår studie tar upp 
skolbibliotek menar vi det bibliotek som används av elever och skolpersonal i ett 
undervisningsrelaterat men även ett fritidsrelaterat syfte och är placerat i skolan.  
 
Elisabeth Tallaksen Rafste definierar undervisningsrelaterat som en handling som är 
ålagd av skolan eller självålagd, men som anknyter till undervisningen (2001, s. 14). 
När vi i vår studie skriver om undervisningsrelaterad användning av skolbiblioteket 
syftar vi inte på undervisningsrelaterad som det mer traditionella sättet att lära utan på 
nyare arbetsmetoder, som t.ex. undersökande arbetssätt. Begreppet lärande vill vi inte 
använda här eftersom vi anser att lärande kan bli tvetydigt då lärande kan ske även i ett 
fritidsrelaterat sammanhang. Vi anser att man kan lära i alla olika sammanhang. 
 
Fritidsrelaterad användning är en handling som är självålagd, självstyrd och inte direkt 
har något med skolans undervisning att göra (ibid., s. 14). Förutom att umgås med 
vänner i skolbiblioteket kan det till exempel vara att läsa tidskrifter, låna och läsa 
böcker och söka information men det viktiga i fritidsrelaterad användning är att eleverna 
gör detta för privat bruk och eget intresse.  
 

1.6 Disposition 
 
I detta inledande kapitel ett får läsaren en inledning till val av ämne vilket leder in på 
syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs avgränsningar samt begrepp och definitioner 
för att ytterligare klargöra syftet med uppsatsen, betydelsen av skolbibliotek för 
ungdomar.  
 
I kapitel två presenteras litteratur och tidigare forskning och det inleds med en 
beskrivning av litteratursökning och litteratururval. Därefter följer en presentation av 
skolbiblioteksverksamheten i svenska grundskolor och av de mål- och styrdokument 
som gäller dels för ungdomars rättigheter och dels för skolbibliotekets verksamhet. 
Sedan följer forskning om ungdomskultur för att ge en grundläggande förståelse för hur 
ungdomars livsvärld ser ut för att därefter övergå till litteratur och forskning om 
skolbibliotek och ungdomars agerande där. Kapitlet avslutas med forskning om 
inflytande. 
 
I kapitel tre, teorikapitlet, presenterar vi den norska skolbiblioteksforskaren Elisabeth 
Tallaksen Rafstes teoriutveckling om vilken betydelse skolbiblioteket kan ha för elever. 
För att belysa hur ungdomarna använder sitt skolbibliotek och vilka olika betydelser det 
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har för dem kommer vi att utgå från hennes tre begreppsområden som syftar till att 
förklara hur och vem som använder skolbiblioteket samt hennes användartypologi som 
synliggör den betydelse ungdomarna själva lägger till skolbiblioteket.  
 
Kapitel fyra tar upp studiens tillvägagångssätt som diskuteras utifrån de kvalitativa 
metoder som valts för att undersöka studiens ämnesval. Där beskrivs även urval och 
kontakttagande med informanter samt hur utformande av intervjumallar och enkät gått 
till. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur det insamlade materialet har 
analyserats och tolkats. 
 
I kapitel fem presenterar vi resultatet av vårt insamlade material och inledningsvis 
beskrivs skolan och skolbiblioteket. Intervjuerna med skolbibliotekarie och lärare utgör 
tillsammans med beskrivning av skola och skolbibliotek en bakgrund till intervjuerna 
med ungdomarna som följer därnäst.  
 
I kapitel sex presenteras analys vilken utgår från vald teori, och diskussion som belyses 
med övrig litteratur och tidigare forskning. Analys och diskussion följer parallellt 
genom kapitlet där rubrikerna utgör teman över faktorer som är betydelsefulla för 
ungdomarnas användande av skolbiblioteket. Kapitlet inleds med att beskriva vilka som 
använder skolbiblioteket. Betydelsen av skolbiblioteket som rum diskuteras sedan för 
att visa på de förutsättningar som finns att använda skolbiblioteket och i kapitlets senare 
del beskrivs betydelsen av olika resurser i skolbiblioteket. Kapitlet avslutas med att ta 
upp ungdomarnas inflytande i skolbiblioteket. 
 
Efter analys och diskussion följer kapitel sju där studiens slutsatser med avslutande 
diskussion och förslag på vidare forskning presenteras. 
 
Avslutningsvis sker en sammanfattning av uppsatsen
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2 Litteratur och tidigare forskning 
 
I följandet kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som berör ungdomar och 
skolbibliotek. Inledningsvis presenteras den litteratursökning och det litteratururval som 
gjorts för att sedan övergå till att visa hur skolbiblioteksverksamheten i grundskolan ser 
ut och dokument som visar hur skolbibliotek ska fungera och vilka rättigheter ungdomar 
ska ha. Vidare utgår vi från teman i ungdomskulturforskning och 
skolbiblioteksforskning som är betydelsefulla för att dels beskriva ungdomars liv, dels 
vilka betydelser skolbiblioteket kan ha för dem.  
 

2.1 Litteratursökning och litteratururval 
 
Då vår studie syftar till att undersöka ungdomar på skolbibliotek riktades våra 
litteratursökningar till olika ämnen som för oss var relevanta. Vi utgick från 
skolbiblioteksforskning inom biblioteks- och informationsvetenskap vilken är omfattade 
och många studier har gjorts om dess pedagogiska roll, ofta utifrån skolbibliotekariers, 
skolledares och pedagogers perspektiv. Detta gav oss en inblick i ämnet och hjälpte oss 
att genom referenser finna ytterligare relevant litteratur. Eftersom skolbiblioteket ligger 
i skolan och används som en pedagogisk resurs blir även pedagogik en viktig 
infallsvinkel i litteraturen. Det vi främst sökt efter har varit användarens perspektiv i 
pedagogik och skolbiblioteksforskning. Vi har till avsikt att belysa skolbibliotekets hela 
betydelse ur ungdomarnas perspektiv, deras användning och upplevelse av 
skolbiblioteket. Textflytt och sökslump: Informationssökning via skolbiblioteket (2004) 
av Mikael Alexandersson, forskare inom pedagogik och Louise Limberg, forskare inom 
biblioteks- och informationsvetenskap är ny forskning som främst behandlar 
informationssökning men även tar upp ytterligare betydelser av skolbiblioteket. Genom 
den och Limbergs Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt (2003) fick vi 
vidare referenser till den norska skolbiblioteksforskaren Elisabeth Tallaksen Rafstes 
doktorsavhandling Et sted å lære eller et sted å være: en case-studie av elevers bruk og 
opplevelse av skolebiblioteket (2001). Förutom att den belyser skolbibliotekets hela 
betydelse och både ser på undervisnings- och fritidsrelaterad användning har den stor 
betydelse för vår uppsats då den används som teori. Den nyare forskning vi funnit, 
förutom Rafste doktorsavhandling har främst behandlat skolbibliotek och 
informationssökning och därför har vi även använt oss av äldre material som tar upp 
skolbibliotekets betydelse som rum. 
 
Litteratur och material från tidiga re kurser har vi haft stor nytta av och många gånger 
föredragit framför annan litteratur. Förutom tidigare nämnda Alexandersson och 
Limberg, har vi också använt litteratur av biblioteksforskarna Carol C. Kuhlthau och 
Ross J. Todd. Då det var intressant för oss att se och förstå ungdomars agerande utifrån 
samhället och den kultur de lever i för att förstå deras situation i ett större perspektiv har 
vi valt att använda oss av litteratur inom ungdomskulturforskning, bl.a. 
ungdomskulturforskarna Philip Lalander, Thomas Johansson och Thomas Ziehe. 
 
Våra sökningar har utförts i bibliotekskatalogerna Libris, Voyager samt GUNDA. 
Vidare har vi gjort sökningar i databaserna ERIC, PsykINFO, Nordisk BDI- index, 
Academic Search Elite och LISA samt i olika tidskrifter som tar upp skolbibliotek. De 
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ord vi har använt vid våra litteratursökningar är bl.a. skolbibliotek, bibliotek, skola, 
grundskola, ungdomar, elever, användning, upplevelser, inflytande och deras engelska 
motsvarigheter. Förutom sökningar med ämnesord sökte vi efter författare i de olika 
databaserna och använde oss av namnen Louise Limberg, Carol C. Kuhlthau och 
Elisabeth Tallaksen Rafste. Vi fann då en sammanfattande artikel av Rafstes bok från 
2005 vilken vi använt parallellt med hennes doktorsavhandling. Vidare browsade vi 
igenom tidskrifterna School Libraries Worlwide och Barn och Kultur. Vi har även 
funnit material via sökningar på Internet och då främst använt oss av sökmotorn 
Google. 
 

2.2 Skolbiblioteksverksamhet i grundskolan 
 
För att ge en bild av hur skolbiblioteksverksamheten i grundskolan ser ut presenteras en 
kort sammanfattning av Kulturrådets enkätundersökning Skolbiblioteken 2002. 
Undersökningen visar på att de flesta grundskolor i Sverige har någon form av 
skolbibliotek vilket även kan innebära att skolbiblioteket är integrerat med 
folkbiblioteket och eleverna därigenom har tillgång till ett skolbibliotek. Det vanligaste 
är dock att skolan har ett bibliotek med bemanning mellan 1 och 5 timmar per vecka och 
totalt har 33 procent av grundskolorna denna form. Mer än 5 timmar med bemanning 
har 21 procent av de skolor som besvarat enkäten, däremot krävs inte att personalen ska 
vara särskilt utbildad för ändamålet. Undersökningen visar att det finns en tendens till 
att personalresurser ofta avsattes till skolbibliotek på skolor med högstadium, cirka 39 
procent av eleverna på dessa skolor har tillgång till ett skolbibliotek med bemanning 
minst 6 timmar per vecka och ytterligare 16 procent har tillgång till ett integrerat skol- 
och folkbibliotek. Siffrorna visar att biblioteksservicen på grundskolorna avsevärt 
förbättrats 2002 jämfört med 1999 . Vidare visar undersökningen att mediebeståndet 
2002 var i genomsnitt 15 volymer per elev och enligt bibliotekens katalog var andelen 
skönlitteratur 44 procent, andelen facklitteratur 30 procent och resten utgjordes av andra 
medier i skolbiblioteket. De flesta skolor hade Internetuppkoppling (Skolbiblioteken 
2002, s. 4ff.).  I den kommun där vår studie ägde rum har alla grundskolor med minst 30 
elever någon form av biblioteksservice år 2002. 13 procent har integrerat skol- och 
folkbibliotek, 41 procent har bemanning mer än 6 timmar per vecka, 36 procent har 
bemanning 1-5 timmar per vecka och 10 procent av grundskolorna har ingen bemanning 
på sina skolbibliotek (ibid., s. 22). 
 

2.3 Styr- och måldokument 
 
Med de styr- och måldokument som nedan presenteras vill vi ge en bakgrund till hur 
skolbiblioteksverksamhet, enligt dokumenten, ska bedrivas. Vi utgår från 
barnkonventionen då den ligger som grund till många andra styr- och måldokument som 
rör barn och ungdomars förhållanden. Eftersom vår studie handlar om skolbibliotek 
kommer även skolbiblioteksmanifestet vara viktigt men då det är ett måldokument utgör 
det endast riktlinjer och rekommendationer för hur skolan kan arbeta med sitt 
skolbibliotek. Bibliotekslagen är den lag som behandlar det allmänna biblioteksväsendet 
och däri ingår även skolbiblioteket. Skollagen och läroplanen är regler för verksamheten 
i skolan och eftersom det även innefattar skolbiblioteket vill vi se vilken funktion 
skolbiblioteket förordnas. 
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2.3.1 Barnkonventionen 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989 och dess 54 artiklar har ratificerats av nästan alla länder som är med i 
FN. Barnkonventionens rättigheter ska gälla alla människor under 18 år 
(Barnkonventionen 2003, artikel 1) vilket inkluderar ungdomarna i vår studie. Politiker 
och myndigheter ska arbeta för att man först och främst ser till barnets bästa och 
institutioner såsom skolan ska uppfylla de normer som reglerar barnets välbefinnande 
(ibid., artikel 3.1 ; 3.3). Konventionen förordnar att barn har rätt till inflytande över 
intressen som rör dem själva genom att fritt få uttrycka sina åsikter men ”… barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (ibid., 
artikel 12.1). Utbildning, vilket alla barn har rätt till, ska ”… förbereda barnet för ett 
ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, [och] jämlikhet 
…” (ibid., artikel 28.1 ; 28.2 ; 29.1). 
 

2.3.2 UNESCOs skolbiblioteksmanifest 
 
Skolbiblioteksutvecklingen har varit ganska svag i Sverige vilket kan bero på 
skolbiblioteksmanifestets sena förankring och att skolbibliotekets roll är otydlig. 
Bibliotekarier över hela världen använder skolbiblioteksmanifestet för att stärka 
skolbibliotekens profil i sina respektive skolor, regioner och länder. Skolbiblioteket bör 
enligt manifestet bedrivas inom ett tydligt policyramverk vilket bör spegla skolans 
övergripande policy (IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek 2004, s. 3). 
Skolbibliotek är en del av utbildningsväsendet och dess grundläggande uppgifter är att 
vara ett stöd i studierna, främja elevernas läslust och lust att lära och erbjuda 
möjligheter till att skapa, använda och värdera information, oavsett form 
(Folkbiblioteksmanifestet: Skolbiblioteksmanifestet 2000, s. 16f.). Skolbibliotekets 
inredning och utrustning är väsentlig och hög standard på utrymme, tillgång till ett brett 
urval av resurser ska bidra till att möta användarnas behov i fråga om utbildning, 
information och personlig utveckling (IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek 
2004, s. 8f.). Mediebeståndet ska bestå av relevanta och aktuella böcker för att garantera 
ett välbalanserat bokbestånd för alla åldrar, förmågor och bakgrunder. Dessutom bör 
skolbiblioteket köpa in material för nöje, som populära böcker, musik, dataspel, 
videokassetter, DVD-skivor, tidningar och affischer. Materialet ska väljas tillsammans 
med eleverna för att spegla deras intressen och kultur, utan att gå över rimliga gränser 
för etiskt innehåll (ibid., s. 10). 
 
Skolbiblioteksmanifestet betonar även vikten av utbildad och motiverad personal som är 
anpassad i antal personer i förhållande till skolans storlek. Kunskap gällande alla källor, 
såväl tryckta som elektroniska, och dess användningsområden är skolbibliotekariens 
uppgift. Eleverna är skolbibliotekets viktigaste målgrupp och anledningar till att 
använda skolbiblioteket kan vara många olika varför skolbibliotekarien bör skapa en 
miljö för både fritid och lärande som är tilldragande, välkomnande och tillgänglig för 
alla, utan rädsla och fördomar (ibid., s. 11ff.). 
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2.3.3 Bibliotekslagen 
 
Bibliotekslagen uttrycker att det inom grundskolan ska ”… finnas lämpligt fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för 
att tillgodose deras behov av material för utbildningen” (SFS 1996:1596, 5 §). Hur 
”lämpligt fördelade skolbibliotek” tolkas beror på kommunen vilket i förlängningen blir 
skolledaren eller rektorn på skolan som har ansvar för att elever ska ha tillgång till 
resurser som vanligtvis finns att tillgå på ett bibliotek (Skolbiblioteken i Sverige 1999, 
s. 63).  Skolbibliotek kan därför vara ett bibliotek inne i skolbyggnaden likaväl som ett 
integrerat folk- och skolb ibliotek utanför skolans område. Skolbiblioteket ska främst 
rikta sin verksamhet till barn och ungdomar och erbjuda dem resurser, såväl tryckta som 
elektroniska. Det framkommer även att skolbiblioteket ska erbjuda ”andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning” 
(SFS 1996:1596, 9 §). Även här blir lagen något otydlig då andra medier skulle kunna 
innebära nästan vad som helst. Vi tolkar det därför som att stimulering till läsning och 
språkutveckling även kan ske genom användande av Internet, datorspel, e-post, läsning 
eller skrivning av bloggar osv. 
 

2.3.4 Skollagen och Läroplanen 
 
Skollagen förordar att skolans verksamhet ska bygga på grundläggande demokratiska 
värderingar och ”… främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar” (SFS 1985:1100, s. 5). Läroplanen, Lpo 94  
bygger på skollagen och skall styra skolans verksamhet (Läroplaner för det 
obligatoriska skolväsendet 1994, s. 2). Eleverna ska utveckla kunskaper för att kunna 
hantera sin situation i ett samhälle som ständigt förändras och med ett ökat 
informationsflöde. Eleverna ska ges möjlighet att arbeta självständigt, ta ansvar, egna 
initiativ och träna sin förmåga till inflytande genom möjligheten att påverka sin 
skolgång (ibid., s. 5ff.). Skolan har även en viktig funktion för elevens personliga 
trygghet och självkänsla vilket skapar en god miljö för lärande (ibid., s. 8). Endast en 
gång nämns bibliotek i läroplanen och då som ett stöd för att eleverna själva ska kunna 
utveckla sina kunskaper (ibid., s. 17). 
 

2.3.5 Sammanfattning 
 
Dokumenten som presenterats i detta avsnitt är viktiga för att ge en bakgrund till inom 
vilka ramar styr- och måldokument förordnar hur skolbiblioteksverksamhet ska bedrivas 
men det är inte självklart att det alltid är så det ser ut på skolbiblioteken. Gemensamt för 
alla dokument, förutom bibliotekslagen, är att de behandlar och lyfter fram betydelsen 
av inflytande och trygghet. Barnkonventionen förordnar att barn ska ha rätten till 
inflytande över intressen som rör dem själva genom att uttrycka sina åsikter i ett fritt 
samhälle. Det innebär att barn och ungdomar även i skolbiblioteket har rätt till 
inflytande. Graden av inflytande ska dock ses mot barnets ålder och mognad vilket gör 
att det är de vuxna som i slut ligen avgör hur mycket inflytande de ska få. 
Skolbiblioteksmanifestet menar att elever ska få vara med att välja material till ett 
skolbibliotek där de känner sig trygga. Skollagen och Lpo 94 förordnar att skolans 
verksamhet ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar och träna eleverna 



14 

till inflytande genom möjlighet att påverka sin skolgång. En annan av skolans 
funktioner är att eleverna känner sig trygga vilket skapar en god miljö för lärande. 
Skolbibliotek bör enligt skolbiblioteksmanifestet spegla skolans policy och det ska vara 
ett stöd för eleverna i deras studier. Det ska erbjuda hög standard på inredning, 
utrustning, resurser och personal samt ett brett urval av relevanta och aktuella böcker. 
Bibliotekslagen, som är otydlig i sin framställning uttrycker att det inom grundskolan 
ska finnas ”lämpligt fördelade skolbibliotek” som erbjuder eleverna resurser, såväl 
tryckta som elektroniska men det är upp till varje skola att bestämma hur det görs.  
 

2.4 Ungdomar och ungdomskultur 
 
Forskningen om ungdomskultur tar upp olika teman som är betydelsefulla för att få en 
bakgrund och förstå den värld och kultur i vilken ungdomar agerar, samspelar och 
skapar sin identitet utifrån. Med hjälp av den tidigare forskningen ges en djupare bild av 
vad skolbiblioteket kan ha för betydelser för ungdomar. Ungdomsforskaren Johan 
Fornäs beskriver ungdomskultur såhär: 
 

Ungdomskultur har att göra med alla ungdomars symboliska 
livsformsaspekter. Det finns likheter mellan olika ungdomars livsformer och 
stilar, beroende på vissa gemensamma erfarenheter, knutna till att vara ung 
(fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt). Inte minst är könsmognad, 
skolgången och mellanpositionen mellan barndom och vuxenhet avgörande. 
(Lalander & Johansson 2002, s. 11) 

 
Ungdomar är olika, en del är nytänkande och sökande på gott och ont, andra kan hålla 
fast vid vanor och rutiner. Med en värld i rörelse och förändring kan det vara en 
trygghet för ungdomar att hålla fast vid vanor (Fornäs 1994, s. 14). 
 

2.4.1 Adolescens 
 
Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, skriver i artikeln Narcissism, 
fragmentering och ontologisk trygghet att ungdomsåren präglas av stora förändringar av 
identitet och självbild och samtidigt som deras identitetsuppfattning är osäker måste de 
anpassa sig i en värld i förändring (Johansson 1994, s. 29).  Ungdomarnas önskan om 
intimitet visar sig i att de söker sig till gemenskap i grupper, samtidigt som den 
individuella friheten att skapa en egen identitet är betydelsefull. Tonåren är en 
övergångsfas mellan barndomen och det vuxna livet. Begreppet adolescens används för 
beskriva den frigörelseprocess från föräldrar ungdomar genomgår i tonåren. 
Adolescensen delas in i fem olika faser, preadolescens (10-12 år), tidig adolescens (12-
14 år), högadolescens (14-16 år), senadolescens (16-20 år) och postadolescens (20-25 
år). Under högadolescensen, där ungdomarna i vår uppsats befinner sig, blir individen 
självcentrerad, livet leker samtidigt som självcentreringen medför en viss bräcklighet. 
De söker oberoende men vägen dit är ojämn och utvecklingen av frigörelse och 
mognad, förekommer jämsides och avlösande med tillbakagående vilket visar sig i en 
stor längtan efter trygghet och beroende (Lalander & Johansson 2002, s. 13ff.). De är 
både barn och vuxna. 
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2.4.2 Kulturell friställning 
 
Ungdomskulturforskaren Thomas Ziehe menar att det sätt vi bedömer oss själva och 
utvecklar vår identitet inte är längre formade på förhand av traditionella normer. Genom 
det öppnas möjligheten till en ny kulturell frihet och frigörelse från bindningar till 
traditioner, en kulturell friställning (Ziehe 1993, s. 37). Kulturell friställning innebär 
inte att vi kan kalla oss ”friare” utan snarare att det ökade samhälleliga vetandet och de 
ökade individuella kraven betyder att människor under hela livet upprepade gånger 
måste omforma och ifrågasätta sin identitet. Ofta ökar pressen på den enskilde att välja 
vilket innebär att hon riskerar att misslyckas, samtidigt som det är en grundläggande 
förutsättning för den kulturella friställningen och innebär möjligheter (ibid., s. 38). 
Eftersom ungdomar redan befinner sig i en känslig och rörlig livsfas påverkas de i större 
utsträckning av den kulturella friställningen (ibid., s. 20; s. 35).  Många barn och 
ungdomar kommer från splittrade familjeförhållanden vilket innebär att det förtroende 
de förr hade för kontinuiteten i familjen i många fall har minskat. Deras behov av 
trygghet och värme visar sig då hos de berörda barnen och ungdomarna i en längtan 
efter vardagliga regelbundenheter (ibid., s. 20f.).  
 
När Ziehe talar om kulturell friställning visar han på nya drag i människors ”livsvärld” 
och återkommer ofta till reflexivitet, görbarhet och individualisering (Ziehe 1993, s. 9). 
Med reflexivitet menar Ziehe att individen analyserar sin identitet mot bakgrund av vad 
hon/han läser och ser i olika medier (ibid., s. 52). Det är lättare för ungdomar nu att ta 
del av de så kallade vuxenområdena, de vuxnas erfarenheter, mycket tack vare alla de 
olika medier som finns tillgängliga. Kompetens- och maktförhållandet mellan vuxna 
och ungdomar har förändrats. I konflikter är det inte längre säkert att den vuxna har 
lättare att förstå verkligheten och hur man löser de problem som uppkommer i livet 
(Ziehe 1986, s. 39f.). 
 
Med görbarhet menas att ungdomar upplever allt som möjligt att själv skapa och 
innebär att t.ex. deras personliga karaktär inte bara är nedärvt från föräldrarna. Detta 
medför att ungdomar idag upplever ett större ansvar eller tryck eftersom de blir 
ansvariga för sig själva på ett annat sätt än vad ungdomar var förr (Ziehe 1993, s. 9). Ju 
mindre som kommer ur traditionen desto svårare blir besluten (Ziehe 1986, s. 30).  
 
Fler valmöjligheter bidrar till individualiseringen där ungdomar själva måste välja. De 
blir medvetna om valmöjligheterna men samtidigt är det inte säkert att drömmarna går 
att genomföra vilket innebär ett glapp mellan drömmar och verklighet (Ziehe 1993, s. 
9). Det är möjligt att önska sig mer, jämföra sig mer med andra, men detta mer innebär 
allt det man inte har uppnått och ger känslor av saknad och beslutskonflikter (Ziehe 
1986, s. 34).  
 

2.4.3 Ungdomsgrupper och symboler  
 
Som vuxen är det viktigt att förstå de symboler som ingår i ungdomars kulturer för att 
kunna skapa en ömsesidig respekt och förståelse vilket förebygger att ungdomar kan må 
dåligt. En symbol innebär ett tecken som har en andra betydelse, den betyder något 
utöver sig själv och blir endast en symbol genom att den tolkas och tillskrivs betydelse. 
I en grupp försöker gruppens medlemmar tydliggöra den egna gruppens identitet genom 
symboler. Användandet av symboler som gruppens medlemmar känner till och 
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förknippar med det egna kollektivet skapar en känsla av gemenskap och den enskilde 
medlemmen blir mer säker på att den egna gruppen är speciell i förhållande till andra 
grupper. Att på detta vis avgränsa sig från andra grupper skapar för den enskilde en 
upplevelse av trygghet (Lalander & Johansson 2002, s. 29ff.).    
 
Gruppen ger upplevelser av frihet, makt, trygghet och bekräftelse, samtidigt som den 
kan begränsa vad som anses tillåtet och otänkbart (ibid., s. 53f.).   Gruppen och 
grupptryck ses ofta som något negativt men behöver inte alls vara en kraft som 
använder ett starkt tryck på en individ, det kan istället vara så att individen anser det 
rimligt att göra som de andra i gruppen. Det som blir oroväckande är när gruppens 
enskilda individer slutar att tänka som individer. Det kan upplevas befriande att slippa 
ta ansvar och reflektera, man blir så uppfylld av gruppen och får svårt att sätta sig in i 
andras människors tankevärldar (ibid., s. 71ff.). När ungdomarna under 
adolescensutvecklingen ska frigöra sig från sina föräldrar tar många avstånd från de 
vuxnas ideal och värderingar. Under högadolescensen är denna rörelse mot mediala 
världar, individualism, förebilder och alternativa förebilder som delas av kompisar, 
särskilt tydlig, för att vid senadolescensen åter delvis återvända till föräldrarna och 
beroendet av kompisar minskar (ibid., s. 24 ; s. 122f.).  
 
Enligt Lalander och Johansson (2002) har ungdomsforskare bidragit till att stärka bilden 
av att tjejkultur och killkultur är två skilda fenomen, främst då killar beskrivs som 
stilskapare och tjejer som bihang, eller tjejer som parvarelser och killar som 
gruppvarelser. I detta traditionella synsätt kan killars deltagande i gäng vara en del av 
deras könssocialisation, det kan innebära förberedelse inför att bli vuxen och man. 
Gänget kan lära ut de regler för hur unga killar ska vara sett ur de gamla samhälleliga 
normerna där närhet inte ses som en manlig företeelse. Men behovet av närhet finns 
ändå och det finns en möjlighet att skapa en form av manlig närhet genom en 
balansgång mellan närhet och distans. Unga killar lär sig att behärska offentligheten 
ganska fort, de utmärker sig, vill erövra platser och vara synliga. När killar i gäng rör 
sig framåt är de väl medvetna om att andra kommer att flytta på sig (ibid., s. 128ff.). 
Eftersom killarna behärskar offentligheten skapas tjejernas vänskapsrelationer 
framförallt i det privata och hemmet, tjejerna bildar väninnedyader och triader. 
Beträffande flickors inflytande i klassrummet har en studie av Elisabeth Öhrn visat att 
det är tjejerna som dominerar, de organiserar motstånd mot undervisning och reagerar 
på orättvisor. Öhrn menar att tjejer lär sig utnyttja vänninedyaden, kraften från att vara 
flera och den intima relationen som får dem att föra fram sina åsikter. Tjejerna har dock 
börjat erövra de offentliga områdena och kräver alltmer att få ta del av de klassiska 
manliga världarna. De symboliska gränserna mellan könen förändras och de tidigare 
starka sambanden mellan kollektiva manliga och parbaserade kvinnliga kulturer 
försvagas (enl. Lalander & Johansson 2002, s. 140ff.). 
 

2.4.4 Sammanfattning 
 
I detta avsnitt har vi presenterat olika teman inom ungdomskulturforskning vilka är 
betydelsefulla för att förstå ungdomarnas livsvärld. Begreppet ungdom är svårt att 
åldersbestämma och vi har i vår studie riktat oss till den åldersintervall som kallas 
högadolescens (14-16 år). Högadolescensen är en tid då ungdomar söker frigörelse men 
samtidigt fortfarande är beroende av trygghet och närhet vilket kan visa sig i en längtan 
efter vardagliga regelbundenheter.  
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Tre olika begrepp tas upp i ungdomskulturforskaren Ziehes tankar om kulturell 
friställning vilka är reflexivitet, görbarhet och individualisering. För vår studie blir alla 
tre intressanta när man funderar över ungdomarnas användning och upplevelser av sitt 
skolbibliotek. Ungdomar idag tar genom medier större del av vuxnas områden. Det 
innebär att ungdomar har andra förutsättningar att klara av områden som innan främst 
behärskades av vuxna. Ungdomarna får ett övertag. Hur ser det då ut i skolbiblioteket 
när ungdomarna, som har t.ex. datorer som en naturlig del i sitt liv sedan barndomen, 
behärskar tekniker som skolbibliotekarien inte är lika insatt i? 
 
Med görbarhe t blir allt möjligt att själv skapa eftersom hur man är inte enbart är nedärvt 
från föräldrar. Detta innebär att ungdomar upplever ett större ansvar inför sig själva och 
sina val. Alla val i sin tur betyder att ungdomarna måste fatta sina egna beslut vilket 
leder till en ökad individualisering. Skolan och kanske framförallt skolbiblioteket 
innebär i dag en plats där ungdomar hela tiden tvingas att göra val, både mellan olika 
arbetssätt och olika medier. Det blir därför viktigt att se hur ett skolbibliotek med sina 
olika medier och valmöjligheter kan bidra till ungdomars görbarhet och 
individualisering på både gott och ont. 
 
Många ungdomar söker sig till grupper för att uppnå trygghet och samtidigt få 
bekräftelse. Genom att använda sig av symboler, skapas en känsla av gemenskap och 
den enskilde medlemmen känner att den egna gruppen är speciell i förhållande till andra 
grupper. Vi menar att skolbiblioteket kan ses som en sådan symbol som hjälper gruppen 
att skapa sitt egna unika roll. Tidigare forskning visar att killar i grupp har lärt sig att 
erövra platser och vara synliga medan tjejers vänskap ofta skapas i det privata och det 
talas om väninnedyader och triader. Tjejerna har dock alltmer börjat söka sig till och ta 
del av de traditionellt sett manliga världarna. De har också lärt sig utnyttja styrkan i 
väninnedyaden för att framföra sina åsikter genom att bl.a. reagera på orättvisor. Vi har 
inte till syfte att studera likheter och skillnader mellan killar och tjejers agerande i 
skolbiblioteket men vi menar ändå att det kan utgöra en viktig bakgrundsförståelse till 
hur ungdomar använder och upplever sitt skolbibliotek. 
 

2.5 Betydelsen av skolbiblioteket för ungdomar 
 
I följande avsnitt presenteras forskning inom bl.a. biblioteks- och 
informationsvetenskap och pedagogik som behandlar ämnena skolbibliotek och 
ungdomar. Den tidigare forskningen om skolbibliotekets betydelse för ungdomar har 
som syfte att visa på den forskning som är gjord om ämnet. Även om den presenterade 
forskningen inte är heltäckande ger den en uppfattning om hur forskningen inom ämnet 
ser ut. Skolbiblioteket ska främst vara en pedagogisk resurs men det går inte att frånse 
att skolbibliotek även används på andra sätt av ungdomar.  
 
Vi vill belysa betydelsen av skolbiblioteket som rum och skolbiblioteket som en resurs i 
såväl ett undervisnings- som fritidsrelaterat sammanhang. Huvudsakligen relateras 
skolbiblioteket som rum till ungdomars upplevelser och skolbiblioteket som resurs 
relateras till ungdomarnas användning och upplevelser. Det kan ses som att avsnittet 
inleds med att visa på de förutsättningar som finns för att sedan gå in på olika 
användningsområden. Avslutningsvis presenteras forskning om betydelsen av 
inflytande.  
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2.5.1 Skolbiblioteket som rum 
 
Alexandersson och Limberg redovisar i Textflytt och sökslump – informationssökning 
via skolbiblioteket LÄSK- projektet som pågick mellan åren 2001 och 2003. Projektet är 
en del av skolutvecklingsprojektet Helvetesgapet och utgår från intervjuer och 
observationer i sju skolor (2004, s. 8f.). De drar slutsatsen att det bör finnas en jämvikt 
mellan frihet och arbete för att skolbiblioteket ska kunna bidra till utvecklingen hos barn 
och ungdomar och bidra till ett ökat lärande (ibid., s. 120). Flera forskare talar om 
liknande erfarenheter utifrån sina studier. Den norska forskaren Elisabeth Tallaksen 
Rafste undersöker i sin doktorsavhandling Et sted å lære eller et sted å være?: en case-
studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket genom observationer och 
intervjuer under fem månader hur norska elever i två gymnasieskolor använder sitt 
skolbibliotek och vad skolbiblioteket betyder för dem ur deras perspektiv. Eftersom 
användningen av skolbiblioteket inte bara sker i ett undervisningsrelaterat syfte 
undersökte hon skolbibliotekets hela användning och betydelse för eleverna, på såväl 
raster som lektionstid. Rafste fann att eleverna använde skolbiblioteket som mötesplats 
och inte så mycket för skolarbete men menar ändå inte att skolbibliotekets betydelse bör 
förändras. Hon rekommenderar istället att skolbiblioteket ska vara ett poröst rum vilket 
innebär att det varken ska vara ett klassrum med fasta regler och normer eller ett annat 
rum eller område på skolan där strukturen är svagare. Det ska istället vara ett samspel 
mellan de båda (Rafste 2001, 2005). I detta porösa rum kan friheten eller den svagare 
strukturen i skolbiblioteket innebära en möjlighet då eleverna själva kan bestämma över 
och utforma sina handlingar där. Det finns dock vissa svårigheter med att upprätthålla 
det porösa rummet. Det kan bli svårt för eleverna att skilja mellan undervisnings- och 
fritidsrelaterad användning. Om en lektion är förlagd till skolbiblioteket kan det 
innebära att de, istället för skolarbete, ägnar sig åt fritidsrelaterad användning. (ibid., s. 
64f.; 2005). 
 
Forskaren Mark Dressman studerar i Literacy in the Library. Negotiating the Spaces 
Between Order and Desire (1997) med ett etnografiskt perspektiv hur läsande elever 
från olika samhällsklasser i tre olika skolor interagerar med skolan och skolbibliotek. 
Enligt Dressman skiljer sig klassrum och skolbibliotek för eleverna och platsen 
påverkade vad de ville och vad de inte ville göra där. Det fanns en gemensam 
uppfattning i skolbiblioteket av att det skulle vara en plats för arbete genom egen 
önskan och klassrummet sågs som ett rum för lärande genom arbete. Dressman menar 
därför att det kan finnas ett behov hos elever att själva skapa mening i skolbiblioteket 
och dess resurser. Skolbibliotek och klassrum ska däremot enligt Dressman inte ses som 
motsatser där det ena är bra och det andra dåligt utan de kan istället innebära en 
möjlighet om de kombineras (ibid., s. 160f.). Skillnader mellan skolbibliotek och 
klassrum är något som framkommer hos flera forskare. Skolbiblioteket ses där som ett 
mer offentligt rum i skolan än klassrummet och öppnar för möten både elever emellan 
och med skolpersonal.1  
 
Eftersom skolbiblioteket är ett offentligt rum menar Dressman att det innebär en 
möjlighet för eleven att vara anonym. Genom att flera klasser från olika åldrar blandas 
har eleven inte alltid en lika fast stämpel, en roll för vem man är (1997, s. 154).  Detta 
kan gälla såväl skoltid som fritid i skolbiblioteket. Likaså Mats Lieberg, fil dr i 
byggnadsfunktionslära, diskuterar skolbiblioteket som offentligt rum och resonerar i 

                                                 
1 Alexandesson & Limberg 2004; Dressman 1997; Rafste 2001; Skantze 1989. 
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artikeln Ungdomar i skilda sfärer om ungdomars aktiviteter i det offentliga rummet och 
vilken betydelse det har för deras väg in i vuxenlivet (Fornäs, Boëthius & Reimer 1993, 
s. 11). Han menar att en offentlig plats är en plats som är öppen, tillgänglig och 
gemensam för alla vid alla tidpunkter men betonar dock att det är viktigt att den 
används på ett sätt som gör att alla känner sig välkomna och att alla känner att de kan 
vara anonyma om de själva vill (Lieberg 1993, s. 198). Under dagtid är skolan och 
hemmet de platser tonåringar tillbringar större delen av sin tid. Då skolan är obligatorisk 
menar han att ungdomarna inte kan bestämma över skoltiden på samma sätt som 
fritiden, skolan är bunden tid. Enligt Lieberg vill de inte blanda sin fria tid med den 
bundna. Eftersom skolbiblioteket är placerat i skolan kan det upplevas som något som 
ingår i den bundna tiden (ibid., s. 212). Detta innebär att skolbibliotekets placering kan 
påverka användningen. 
 
Skolbiblioteket som rum kan enligt Rafste ha flera betydelser och står i förhållande till 
och beror på intresse för att studera, söka information, umgås och läsa (Rafste 2001, s. 
309). Även skolbibliotekets utformning kan påverka de betydelser ungdomar ger sitt 
skolbibliotek. Ett forskningsprojekt genomfördes under åren 1983 till 1985 av professor 
Ann Skantze, med syfte att finna svar om hur barn och ungdomar relaterar till miljön i 
skolan. Tre skolor ingick i undersökningen av vilka två hade skolbibliotek. Trots att det 
är länge sedan projektet genomfördes är det intressant att noteras eftersom hon såg på 
miljön ur barns perspektiv och vad den kan tänkas betyda i deras utveckling (Skantze 
1989, s. 3).  Skantze fann att barn skapade mening av den fysiska miljön med hjälp av 
sina sinnen och genom sina handlingar. Deras känslor och stämningar knöts till miljön 
(ibid., s. 134ff.). I Alexandersson och Limbergs undersökning tjugo år senare framkom 
det att utformning och inredning av skolbiblioteket har betydelse för hur skolbiblioteket 
upplevs och vad som kan pågå där (2004, s. 115f.). Eleverna upplevde sina 
skolbiblioteks fysiska miljö mycket positiv där skolbiblioteket användes för att utföra 
olika aktiviteter som att läsa, söka, låna och mötas. De upplevde skolbiblioteket som 
bärare av en viss stämning där tystnad och lugn var tongivande. Skolbiblioteket 
uppfattades också mer som ett fysiskt rum snarare än ett virtuellt rum, datorerna sågs 
inte som anledning till att besöka skolbiblioteket (ibid., s. 102ff.). Eleverna i Skantzes 
undersökning var även de positiva till skolbiblioteket genom möjligheterna till 
meningsfulla aktiviteter och möten men de insåg att det fanns vissa begränsningar i vad 
som kunde utföras i skolbiblioteket på grund av bl.a. hög ljudvolym och brister i urval 
av böcker (Skantze 1989, s. 80ff.).   
 

2.5.1.1 Tillgänglighet 
 
Tillgänglighet i skolbibliotek kan upplevas på olika sätt och kan innebära olika 
förutsättningar där bemanning, personalens kompetens, öppettider och om öppettiderna 
är bemannade eller inte påverkar tillgängligheten. Alexandersson och Limberg menar 
även att den påverkas av i vilken utsträckning lärare och klassen på eget initiativ 
använder skolbiblioteket (2004, s. 73). Vi menar att tillgänglighet även kan innefatta 
regler. Hur de upplevs och efterföljs kan påverka tillgängligheten i skolbiblioteket.  
 
Dr. Helen Phtiaka, verksam vid University of Cyprus menar i sin artikel School library: 
the pupil view (1994), att skolbibliotekets roll huvudsakligen har fokuserat på 
bibliotekarier eller lärare. Artikeln som bygger på en engelsk undersökning visar, 
genom elevintervjuer, att eleverna mer eller mindre motarbetades till att använda 
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skolbiblioteket. Tillgängligheten begränsades av faktorer som förknippades med 
skolbiblioteket själv eller skolsystemet. Phtiaka studerade hur elever och deras 
användning av skolbiblioteket påverkades av denna motarbetning. Skolbiblioteket 
täcker behoven av vad som kan göra det trevligt och trivsamt, men ändå kände eleverna 
ingen tillhörighet med det beroende på faktorer som oengagerad personal, stränga 
regler, brister i bokbestånd och dåliga öppettider. Eleverna hade en tid i veckan att 
använda skolbiblioteket på och de var inte tillåtna där på andra tider, vilket begränsade 
skolbibliotekets tillgänglighet. I Phtiakas undersökning visade det sig att skolbiblioteket 
hade flera regler som bidrog till en strikt miljö där känslan av att inte bli litad på 
påverkade elevernas upplevelser av det. De äldre eleverna hade svårast att acceptera 
reglerna där, vilket innebar att de istället sökte sig till folkbiblioteket för både skolarbete 
och för fritid (Phtiaka 1994). Skolbiblioteket som en plats med stränga regler och strikt 
ordning framkom även i Alexandersson och Limbergs undersökning. På en del 
skolbibliotek fanns regler för utlåning av böcker och kopiering, tillstånd behövdes för 
att arbeta i skolbiblioteket och reglerna om tystnad och arbetsro hölls hårt. Till skillnad 
från eleverna i Phtiakas undersökning verkade eleverna acceptera dessa regler 
(Alexandersson & Limberg 2004, s. 103). Likaså kan andra elever i skolbiblioteket 
också upplevas som en begränsning i tillgänglighet på grund av faktorer såsom hög 
ljudnivå (Skantze 1989, s. 80ff.; Rafste 2001, s. 320).  
 

2.5.1.2 Sammanfattning 
 
I detta avsnitt presenterades forskning om skolbibliotek och vilken betydelse det har för 
ungdomar sett ur deras perspektiv, både i ett undervisnings- och fritidsrelaterat syfte. Vi 
vill visa på betydelsen av skolbiblioteket som rum och hur ungdomar upplever sitt 
skolbibliotek. Förutom skolbibliotek är klassrum och uppehållsrum andra rum i skolan 
där ungdomarna kan utföra aktiviteter. Vilket rum de väljer för dessa aktiviteter 
påverkas av olika faktorer och får betydelse för hur rummet upplevs och används.  
 
Skolbiblioteket som ett rum för olika aktiviteter, såväl nytta som nöje och där jämvikt 
mellan frihet och arbete råder kan innebära en möjlighet för elevernas utveckling och 
lärande om de kombineras. Skillnader mellan klassrum och skolbibliotek framkommer 
hos flera forskare där klassrummet har striktare regler än skolbiblioteket. 
Skolbiblioteket kan jämföras med ett offentligt rum och är öppet för möten elever 
emellan från olika klasser. Det offentliga rummet skapar en viss anonymitet och det är 
viktigt att denna plats upplevs som tillgänglig och trygg. Faktorer som påverkar hur 
skolbiblioteket upplevs och används kan vara öppettider, personal, regler, själva rummet 
och andra elever. 
 

2.5.2 Skolbiblioteket som resurs 
 
Avsnittet om skolbiblioteket som resurs omfattar skolbibliotekets material, 
skolbibliotekarien och andra elever som vistas i skolbiblioteket. Det innefattar även 
användning av skolbiblioteket för informationssökning, som arbetsplats, för läsning och 
som mötesplats vilka är relevanta för att beskriva vilka betydelser skolbiblioteket får för 
ungdomar. De olika användningsområdena ska fungera som teman i avsnittet men de 
kan även förekomma under flera rubriker eftersom de är beroende av varandra. 
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Hur skolbiblioteket fungerar beror på vilket sätt det används men också i vilken 
utsträckning lärare och skolbibliotekarier är involverade i elevernas användning (Rafste 
2001, s. 82). Lärarna i Rafstes undersökning ansåg att skolbiblioteket inte hade något 
alls med dem eller undervisning att göra. Om eleven valde att söka sin information i 
skolbiblioteket var det en sak mellan eleven själv och skolbibliotekarien (ibid., s. 368). 
 
Alexandersson och Limberg menar att lärare och skolbibliotekarie tillsammans med 
skolbiblioteket som rum påverkade elevernas uppfattning om skolbiblioteket. Om de 
såg skolbiblioteket som lagerlokal för böcker, som en lugn plats eller en plats där regler 
och ordning råder speglades det i elevernas uppfattning. Eleverna i undersökningen 
förknippade skolbiblioteket i första hand med böcker och därefter med andra resurser.  
De såg skolbiblioteket som meningsfullt när det gällde tillhandahållande av material för 
projektarbeten, som arbetsplats och som lagerlokal för böcker och fakta. Skolbiblioteket 
uppfattades också mer som ett rum för individuella handlanden än kollektiva. Hur 
eleverna använde sig av och utnyttjade de resurser skolbiblioteket erbjöd berodde på 
deras eget personliga intresse, engagemang och nyfikenhet i uppgiften som skulle 
utföras (2004, s. 102ff.).  
 

2.5.2.1 Skolbibliotekariens betydelse 
 
Skolbibliotekarien kan vara en resurs för ungdomars användning av skolbibliotek, 
främst vid informationssökning, men tidigare forskning visar på att det inte alltid är så 
det ser ut. Rafste kom fram till att skolbibliotekarien som resurs hade liten betydelse för 
eleverna för både undervisnings- som fritidsrelaterad användning och de bad sällan om 
hjälp. För en del elever som använde skolbiblioteket för undervisningsrelaterade syften, 
var det däremot mer betydelsefullt med andra elever som hjälp vid informationssökning 
(Rafste 2001, s. 278f.). Alexandersson och Limberg fann en annan betydelse för 
skolbibliotekarien än att hon/han visar hur eleverna kan söka information. Det framkom 
att elever ofta bad om hjälp med tekniska saker i skolbiblioteket och fick den hjälpen. 
Skolbiblioteket framstod som ett servicecenter och de vuxna blev servicepersonal åt 
eleverna istället för stöd i lärande (2004, s. 102ff.). 
 

2.5.2.2 Informationssökning i skolbiblioteket  
 
Informationssökning kan ske både i elektroniskt material vid en dator och i tryckt 
material i det fysiska rummet. I Alexandersson och Limbergs undersökning hade alla de 
sju skolbiblioteken datorer men mediebeståndet var främst inriktat på traditionella 
tryckta medier även om utbudet av facklitteratur inte var så bra (2004, s. 29ff.). 
Elevernas informationssökning började vid en dator, oavsett om de var vana vid 
datorbaserad informationssökning eller inte. Skolbibliotekets böcker användes sällan för 
att söka information i och när de användes var det oftast på uppmaning av lärare. 
Eleverna tyckte att det var lättare och roligare att söka via en dator och de flesta menade 
också att datorn i skolbiblioteket betydde mycket för deras informationssökning (ibid., 
s. 82f.). Det var dock få elever som uppgav just datorerna som anledning till att besöka 
skolbiblioteket (ibid., s. 104). I Rafstes undersökning hade materialet i skolbiblioteket 
generellt sett liten betydelse för eleverna för undervisningsrelaterad information på båda 
skolorna och det skilde sig på skolorna om det var de tryckta eller de elektroniska 
texterna som användes mest (2001, s. 275). Hon fann även att elevernas allmänna 
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uppfattning om skolbibliotek var att alla skolor bör ha ett eftersom det är användbart för 
dem när de behöver information under sin skoldag (Rafste 2001, 2005). 
 
I projektet Student Learning Through Ohio School Libraries: The Ohio Research Study, 
som utfördes under 2002 och 2003, studerade forskarna Carol C. Kuhlthau och Ross J. 
Todd hur eleverna upplever att skolbiblioteket hjälper dem och hur skolbibliotek 
påverkar elevers lärande både i och utanför skolan. Kvalitativa och kvantitativa studier 
gjordes på 39 skolbibliotek och med 13123 elever i grundskola och gymnasium i USA.  
Förutom enkäter med färdiga svarsalternativ fanns även en möjlighet för eleven att själv 
formulera ett svar på en av frågorna. Nästan alla elever i undersökningen hade fått hjälp 
av skolbiblioteket någon gång och över nittio procent upplevde att skolbiblioteket hade 
hjälpt dem när det var någonting de inte förstod (Kuhlthau & Todd 2005, s. 68). 
Undersökningen visade att skolbiblioteket spelade en aktiv roll i elevernas lärande 
(Geitgey & Tepe 2005, s. 55.) och skolbibliotekets roll var något mer än bara ett ställe 
att förvara böcker (Kuhlthau & Todd 2005, s. 77). För att skolbiblioteket ska fylla 
funktionen för livslångt lärande menar de att elever även lär sig handha information 
utanför skolans dörrar, för ett personligt intresse eller syfte. Långt över hälften av 
eleverna i undersökningen uppgav att skolbiblioteket har haft betydelse för dem att 
upptäcka nya spännande områden att lära sig mer om. Skolbiblioteket hade en viktig 
roll genom att det där gavs möjlighet att reflektera över ämnen som är viktiga för deras 
egna liv, så som att välja och komma fram till sociala, personliga och politiska 
ställningstaganden. På så sätt menar Kuhlthau och Todd att skolbiblioteket får en annan 
roll än att bara erbjuda information och där eleven enbart tar in fakta (informational) till 
att vara en plats där eleven får erfarenheter av att formulera sina problem eller frågor 
och söka sina egna svar (formational) (2005, s. 77ff.). Skolbiblioteket kunde fungera 
som ett säkert ställe där de nästan anonymt kunde formulera sina åsikter om 
kontroversiella ämnen (ibid., s. 83f.). Som vi tidigare beskrivit 2 kan denna anonymitet 
grundas i att ungdomar från olika klasser kommer till skolbiblioteket och det blir inte 
lika tydligt vem man är (Dressman 1997, s. 154; Lieberg 1993, s. 198).  
 

2.5.2.3 Skolbiblioteket som arbetsplats 
 
Rafste menade i sin undersökning att först se skolbiblioteket som arbetsplats på 
lektionstid men fann att det på den ena skolan fick betydelse som arbetsplats för en 
grupp elever även på deras fritid. Först och främst användes skolbiblioteket för 
läxläsning, framförallt av tjejerna och eleverna tog själva med sig böcker som de satt 
och arbetade med (Rafste 2001, s. 190ff.; s. 283ff.). Skantze fann i sitt forskningsprojekt 
sexton år tidigare att en del elever läste läxor i skolbiblioteket, men många upplevde att 
det var alltför hög ljudnivå för att de skulle kunna koncentrera sig på läxläsning. Ytterst 
sällan användes biblioteket för undervisningsrelaterade syften och de uppmuntrades inte 
heller av läraren att gå dit (1989, s. 80ff. ). Skolbiblioteket fick större betydelse som 
arbetsplats i Alexandersson och Limbergs undersökning då det ofta var anledning till 
besöken. Eleverna såg det som en plats där de kunde finna material till projektarbeten, 
oftast via datorn (2004, s. 102ff. ). I Kuhlthau och Todds undersökning fick 
skolbiblioteket betydelse som hjälp i elevers skolarbete och det upplevdes som en tyst 
och lugn plats där eleverna kunde göra sina läxor ifred. Det framkom även att 
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skolbiblioteket fungerade som ett ställe som avlastade eleven med den stress och ångest 
som eleverna upplevde i samband med sitt skolarbete (2005, s. 83f.). 
 

2.5.2.4 Läsning i skolbiblioteket 
 
Läsning i skolbiblioteket kan ske på många olika sätt för både undervisnings- och 
fritidsrelaterade syften. Den kan ske i olika stor utsträckning och i flera olika sorters 
medier vilket innebär att betydelserna av läsning även de kan vara många olika och 
varierande. Alexandersson och Limberg uppmärksammade skolbibliotekets betydelse 
för elevernas läsutveckling och läslust vilket i studien lyftes fram av både lärare och 
bibliotekarie. Skönlitteraturen fick betydelse för både kunskap och upplevelse. För de 
äldre eleverna blev fler användningsområden av skolbiblioteket betydelsefulla men 
skolbiblioteket som plats för skönlitteratur och läsfrämjande arbete dominerade ändå 
(2004, s. 73).  
 
Pedagogen Aidan Chambers skriver om att inre och yttre förutsättningar påverkar om en 
läsupplevelse blir positiv eller inte, oberoende om läsningen sker i grupp eller enskilt, är 
informell eller formell. De inre förutsättningarna kan förklaras som våra förväntningar, 
vår sinnesstämning, vår relation till andra, tidigare erfarenheter och kunskaper och 
innefattar en blandning av intellektuella och känslomässiga attityder som vi alltid bär 
med oss vad vi än gör (1995, s. 20f.). När det gäller läsning kan de inre 
förutsättningarna i vår studie vara att ungdomarna får de böcker de vill ha, vilket humör 
de är på när de läser och varför de läser, det vill säga om det är pålagt, 
undervisningsrelaterat eller självvalt, fritidsrelaterat. Lika viktigt menar Chambers är att 
de får tid och ro när de läser (ibid., s. 9). De yttre förutsättningarna kan förklaras som 
den fysiska omgivningen och hur väl den ”lämpar sig för den aktivitet vi ska ägna oss 
åt” (ibid., s. 20f). Den fysiska omgivningen innebär att det finns plats för läsning samt 
tillgång till böcker som är tillgängliga och synliga. Samtidigt som båda dessa 
förutsättningar på sitt sätt påverkar vårt beteende och skapar vår inställning till det vi 
ska göra, påverkar de också varandra. Men de inre förutsättningarna förefaller ha större 
betydelse än de yttre vilket medför att om vi gör något vi tycker om och förväntar oss 
något positivt är det också mer troligt att det är så vi kommer att uppleva det (ibid., s. 
20ff). Chambers betonar vikten med speciella läsplatser, läsrum eller läshörnor, med 
sköna sittmöjligheter i en hemtrevlig miljö där den enda aktiviteten är tyst läsning. 
Dessa läsrum eller läshörnor kan vara skolbiblioteket men då även flera andra aktiviteter 
pågår där kan de upplevas som störande vid läsning (ibid., s. 37). 
 
Bredd, variation och valfrihet till böcker i skolbiblioteket är viktiga faktorer för att 
främja elevers läsning, vilket framkommer i bl. a. Louise Limbergs Skolbibliotekets 
pedagogiska roll: en kunskapsöversikt (2003, s. 54). Agnes Nobel skrev i sin 
doktorsavhandling att elevens möjlighet till läsning av autentiska texter, det vill säga 
texter från verkligheten som blir meningsfulla för eleven på ett annat sätt än läroböcker, 
bidrar både till läsfrämjande och språkutveckling. Skolbiblioteket kan bidra med olika 
medier som tillhandahåller autentiska texter så som tidskrifter, fack- och skönlitteratur 
(Nobel 1979, s. 127f.). Nobels bok skrevs i slutet av 70-talet varför det idag kan bli 
intressant att fundera över hur även andra medier i skolbiblioteket än de tryckta kan 
bidra med autentiska texter. I Rafstes undersökning bestod skolbibliotekets betydelse 
som resurs för fritidsrelaterad information till stor del av tidsskrifter men för en liten 
grupp elever var det surfning och chatt. Killarna använde skolbiblioteket mest för 
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fritidsrelaterade syften (2001, s. 190ff.; s. 237). Det hände ibland att några få elever tog 
en del av lektionstiden och använde den för att läsa tidsskrifter, surfa eller för någon 
annan mer fritidsrelaterad aktivitet (ibid., s. 294f.). 
 
I Rafstes undersökning var boklån för fritidsläsning mer eller mindre obefintlig men 
däremot i undervisningsrelaterade syften lånades en del böcker för att läsas i 
klassrummet (2001, s. 373). Eleverna i Kuhlthau och Todds undersökning värderade 
skolbiblioteket som hjälp för det generella läsintresset lågt. Det låga poäng 
skolbiblioteket fick av eleverna i fråga om läsning skulle kunna förklaras av att eleverna 
inte tyckte att skolbiblioteket skulle vara till för fritidssysselsättning, eller läsning för 
nöjes skull. De menade att folkbiblioteken istället skulle fylla denna funktion.  Eleverna 
uppgav även att skolarbete tog så mycket tid vilket gjorde att det inte fanns tid kvar till 
läsning för nöjes skull (2005, s. 80f.).  
 
Dressman diskuterar skolbibliotekets traditionella uppdelning mellan skönlitteratur och 
facklitteratur där den subjektiva skönlitteraturen som beskiver känslor tilltalar tjejer 
medan den objektiva facklitteraturen föredras av killar. Uppdelningen innebär att 
traditionella roller som manligt och kvinnligt bevaras (1997, s. 8ff.). Olika sätt att arbeta 
med läsning i skolbibliotek fick olika konsekvenser för eleverna. Skolbibliotekarien vid 
en av de tre skolorna i Dressmans studie ansåg att eleverna i stort sett helt fritt skulle få 
välja såväl fack- som skönlitteratur för sin läsning. Det var även viktigt att eleverna fick 
kunskaper i skolbibliotekets system för att på så sätt själva kunna hitta och göra egna 
val av litteratur och skapa mening ur texterna de läste (ibid., s. 136f.; s. 154). Det 
läsfrämjande arbetet kännetecknades på den andra skolan av att skolbibliotekarierna 
valde böcker de ansåg vara lämpliga och vikten lades vid hur mycket eleven läste 
istället för vad eleven uppfattat eller upplevt vid läsningen. Eleverna hittade då metoder 
för att komma kring reglerna och läste faktaböckerna i smyg (ibid., s. 50ff.; 68ff.). Vid 
den tredje skolan betonade skolbibliotekarien vikten av att eleverna skulle lära sig att 
uppskatta litteraturens litterära och estetiska kvaliteter och kunna se skillnad på dem. 
Detta innebar att de inte förknippade läsningen med känslomässiga upplevelser och nöje 
och eleverna, främst killarna, tog avstånd från läsning eftersom det då förknippades med 
skolarbete. Killarnas avståndstagande från läsning var inte enbart beroende av att deras 
identitetsskapande och deras traditionellt sett större intresse för facklitteratur utan 
berodde även på skolbibliotekariens arbetsmetod (ibid., s. 101ff.; 106ff. ). Alla tre skolor 
arbetade med läsfrämjande program men enligt Dressman var det bara vid den första 
skolan som eleverna stöddes till att bli självständiga läsare då metoden utgick från 
elevens egen vilja och val av texter (ibid., s. 121-155). 
 

2.5.2.5 Skolbiblioteket som mötesplats 
 
Skolbiblioteket har betydelse och används av elever som mötesplats vilket framkommer 
i många studier. Med Internet har skolbiblioteket öppnat nya tillgängliga sätt att mötas 
och enligt Rafstes studie visar det på en positiv utökning av skolbiblioteket både som ett 
fysiskt och ett virtuellt poröst rum (2005). Elever möts inte bara genom samtal ansikte 
mot ansikte de möts även virtuellt via chatt. Enligt Alexandersson och Limberg visar 
forskning att elever lär sig att utföra kommunikativa handlingar i virtuella rum men att 
det aldrig kan ersätta personlig interaktion. Nya sociala relationer uppstår i och med att 
eleverna ofta arbetar i grupp och interaktionen blir där en viktig del i deras 
kunskapsutveckling. Interaktion och sociala möten kan även ske vid datorn och kan 
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handla om teknisk hjälp, tips om webbsidor och samtal om sökträffar (2004, s. 106). Ett 
skolbibliotek som är öppet för alla elever i olika åldrar, menar Rafste innebär möjlighet 
till möten och kommunikation mellan individer och grupper som inte redan känner 
varandra, samtidigt som det kan bidra med anonymitet (Rafste 2005). Hon fann att 
skolbiblioteket som social mötesplats främst användes av de elever som använde det 
dagligen (Rafste 2001; 2005). På skolan utan cafeteria användes skolbiblioteket både 
för undervisnings- och fritidsrelaterade syften och det var små skillnader mellan killars 
och tjejers användning (Rafste 2001, s. 190ff; s. 237). Skolbiblioteket hade fått en annan 
betydelse för eleverna på denna skola om det funnits cafeteria då en del av deras 
aktiviteter hade kunnat flyttas dit. För de elever som använde skolbiblioteket för flera 
olika aktiviteter, både sociala och informativa hade inte en cafeteria inneburit en 
skillnad. Skolbiblioteket på skolan med cafeteria användes för både undervisnings- och 
fritidrelaterade syften men här var det killarna som använde skolbiblioteket mest, 
särskilt på lunchrasterna och då främst för fritidsrelaterade syften som att läsa tidskrifter 
och chatta. Till skillnad från killarna använde tjejerna skolbiblioteket i mindre 
utsträckning men när det användes var det för undervisningsrelaterade syften (Rafste 
2005). 
 
Skantze fann att skolbiblioteket i en av de undersökta skolorna, där uppehållsrum 
saknades, fick betydelse för avkoppling genom att eleverna kunde läsa böcker eller 
umgås och prata. Ljudnivån var där hög och liksom i Rafstes studie verkade 
skolbiblioteket användas som uppehållsrum (Skantze 1989, s. 80ff. ). På skolan med 
uppehållsrum gick en del av eleverna till skolbiblioteket på rasterna för de ansåg att det 
inte fanns något annat roligare att göra eller för att de uppskattade att läsa, skriva och 
prata där (ibid., s. 10ff.). Alexandersson och Limberg såg en delvis annan betydelse av 
skolbiblioteket, som särskilt de äldre eleverna hade, skolbiblioteket för avkoppling och 
fristad. De elever som ville slippa klassrummet under en lektion använde många gånger 
skolbiblioteket som en ursäkt för att få frihet (2004, s. 103).  
 

2.5.2.6 Sammanfattning 
 
Med den tidigare forskning som vi har presenterat vill vi visa på de betydelser 
skolbiblioteket har som resurs och på vilket sätt det används och upplevs. 
Skolbibliotekariens betydelse, skolbiblioteket som resurs vid informationssökning, som 
arbetsplats, vid läsning och som mötesplats vid såväl undervisnings- som 
fritidsrelaterade sammanhang ger en översikt över vilka användningsområden som är 
vanliga i skolbibliotek.  
 
Många gånger påverkas elevers uppfattning om skolbibliotek och skolbibliotekarie av 
lärares inställning till dessa. Skolbibliotekarien sågs ofta mer som servicepersonal än 
som en resurs. Skolbiblioteket är användbart när elever behöver information under sin 
skoldag vilket gäller både undervisnings- och fritidsrelaterad användning. Elevernas 
informationssökning började oftast vid en dator trots att skolbiblioteket i första hand 
förknippades med böcker. Skolbiblioteket som arbetsplats fick betydelse både på 
lektionstid och fritid och användes främst för läxläsning och projektarbeten. 
Skolbiblioteket används för läsfrämjande verksamhet men de metoder som används bör 
utgå från elevens eget intresse och val av text för att bli ett stöd i utvecklingen som 
självständig läsare. Att det i skolbiblioteket finns autentiska texter som skiljer sig från 
läroböckerna kan vara betydelsefullt och vi menar att det även kan vara elektroniska 
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texter. Många undersökningar beskriver skolbiblioteket betydelsefullt som mötesplats. 
Förutom möten ansikte mot ansikte kan eleverna numera mötas virtuellt via chatt. Trots 
att mycket av forskningen utgår från att se skolbiblioteket som en pedagogisk resurs kan 
vi se att skolbiblioteket får betydelse som resurs i många olika sammanhang och inte 
enbart i ett undervisningsrelaterat syfte. 
 

2.5.3 Inflytande i skolbiblioteket 
 
Eftersom vi tror att ungdomarnas upplevelser av sitt inflytande kan påverka vilka 
betydelser de ger sitt skolbibliotek kommer vi i följande stycke presenstera tidigare 
forskning om ungdomars inflytande i skolan. Vi kommer att använda den tidigare 
forskningen för att diskutera betydelsen av ungdomarnas inflytande i skolbiblioteket. 
 
2003 tillsatte utbildningsdepartementet en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna för 
hur ett ökat elev- och föräldrainflytande i förskola, skola och vuxenutbildning kan ske, 
vilket resulterade i rapporten Var – dags – inflytande: i förskola, skola och 
vuxenutbildning. Arbetsgruppen kom fram till att det i skollagsstiftningen finns många 
och tydliga regler som gäller elevers inflytande i skolan och utbildningen. Det saknas 
inte regler men reglerna är beroende av skolans och aktörernas inställning, synsätt och 
information om möjligheter till inflytande (Ds 2003:46, s. 55). Ofta anordnas olika 
lokala grupper för att elever ska kunna få göra sina röster hörda men det måste ske på 
rätt sätt för att vara verkligt och inte bara för syns skull. Frågorna bör därför anpassas 
efter elevens ålder och mognad och det är viktigt att elevernas åsikter verkligen beaktas 
(ibid., s. 11f.). Det är även betydelsefullt att ta reda på vad eleverna vill ha inflytande 
över (ibid., s. 62) och att det finns lokala grupper för att kunna påverka men 
möjligheterna till inflytande är ”långt viktigare än formerna” (ibid., s. 55). En lokal 
grupp skulle i skolbiblioteket kunna vara ett biblioteksråd. De kom dock fram till att det 
kan finnas andra sätt att påverka än genom lokala grupper. Där skulle behovet av 
inflytande kunna tillgodoses på ett för många mer lä ttillgängligt sätt, t.ex. genom att få 
information och möjlighet att mer individuellt lämna synpunkter innan beslut fattas 
(ibid., s. 55ff.). Detta skulle i skolbiblioteket kunna ske genom att man direkt vänder sig 
till skolbibliotekarien med sina önskemål. 
 
Skolverket har sedan 1993 genomfört regelbundna undersökningar där attityder till 
skolan från allmänhetens, föräldrars, lärares och elevers perspektiv synliggörs. Elever i 
år 7-9 och gymnasiet får komma till tals om bl.a. sitt inflytande i skolan (Attityder till 
skolan 2003 2004, s. 12). Fram till undersökningen 1997 ökade den upplevda känslan 
av att ha möjlighet till inflytande men stagnerade därefter.  I undersökningen från 2003 
framkom det att andelen elever som vill ha inflytandet över sin utbildning och skola är 
större än att de som upplever att de har inflytande. Eleverna ville främst ha inflytande 
över arbetssätt (79 %) och val av skola (81 %) och i mindre grad önskade de inflytande 
över läromedel (48 %) och regler (58 %). 66 procent ville ha inflytande över 
skolmiljöns utformning men bara 29 procent ansåg sig kunna påverka den. Precis som 
Öhrn menade3 framkom det att tjejerna var mer angelägna att påverka än killarna (ibid., 
s. 63ff.). 
 

                                                 
3 se avsnitt 2.3.2. 
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3 Teori 
 
Rafstes teori är relevant för att besvara våra frågeställningar då hon ser på 
skolbibliotekets hela betydelse ur elevernas perspektiv för både fritids- och 
undervisningsrelaterat syfte. För att belysa hur ungdomarna använder sitt skolbibliotek 
och vilka betydelser det har för dem kommer vi att utgå från Rafstes tre 
begreppsområden. De syftar till att förklara vem som använder skolbiblioteket och hur 
det upplevs. Vi kommer även använda Rafstes användartypologi som synliggör den 
betydelse ungdomarna själva lägger till skolbiblioteket. 
 

3.1 Skolbibliotekets betydelse  
 
Elisabeth Tallaksen Rafste undersökte i sin doktorsavhandling hur norska elever i två 
gymnasieskolor använder sitt skolbibliotek och vilken betydelse det har för dem, både i 
ett undervisnings- och fritidsrelaterat syfte. Hon utgår från sociologen Anthony Giddens 
struktureringsteori för att se hur skolbiblioteket ser ut och hur det bevaras och utvecklas 
genom elevers agerande. De mest grundläggande dimensionerna i Giddens teori är tid 
och rum och för att kunna kallas rum måste det vara aktörer som agerar i samspel med 
det fysiska rummet som kontext. Det kan aldrig enbart vara en geografisk yta eller ett 
fysiskt rum. Skolbiblioteket kan enligt Rafste ses som en sådan rumdimension (2001, s. 
72). Skolbiblioteken i Rafstes undersökning signalerade olika funktioner, det ena som 
en plats för arbete och det andra som en plats för att låna böcker och för läsning. Den 
mest förekommande betydelsen för användning av de båda skolbiblioteken var det som 
Rafste benämner social mötesplats. Eleverna skapade nya betydelser genom att fylla 
rummet med det som betydde mycket för dem när de var där (2005). 
 
I sin analys kom Rafste fram till tre begreppsområden för att förklara vem som använder 
skolbiblioteket och vilken betydelse det hade för eleverna: 

• Undervisningsrelaterad och fritidsrelaterad användning av skolbiblioteket. 
• Skolbiblioteket som främre region och bakre region. 
• Ingrupper och utgrupper i förhållande till de normer som gäller på 

skolbiblioteket (2001, s. 395ff.).  
 
De tre begreppsområdena används i analysen för att visa på de förutsättningar som finns 
att använda, uppleva och skapa betydelser av skolbiblioteket. 
 
Skolbiblioteket som främre region och bakre region 
Ett rum kan ses som en främre eller bakre region. En främre region är där man visar sig 
på ett mer formellt sätt i en social situation och där man måste kontrollera sina 
aktiviteter som är väl synliga för alla andra. En bakre region är en social situation där 
man förbereder sig och kan vara avspänd samt visa sina känslor och där det inte finns 
några strikta regler för hur man ska vara eller bete sig. När skolbiblioteket fungerar som 
både en bakre och en främre region blir det enligt Rafste ett poröst rum (2001, s. 80ff.; 
2005). Begreppen regler och resurs är intressanta för att förstå elevernas användning av 
skolbiblioteket speciellt när de relateras till en plats för en händelse. Resurs kan i 
skolbiblioteket ses som kontroll över saker och materiella produkter och kan knytas till 
material och utrustning, själva rummet och inredningen. Reglerna kan vara starka och 
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svaga och de kan upplevas som möjlighet eller hinder (Rafste 2001, s. 64f.; 2005). I en 
bakre region i skolan finns inga strikta regler och ett poröst rum har få regler och 
svagare struktur än klassrummet (Rafste 2001, s. 80ff.; s. 402). Denna annorlunda 
struktur med svagare regler kan bli en begränsning för en del elever i 
undervisningsrelaterade sammanhang då användning av skolbiblioteket inte är vardaglig 
företeelse i undervisningen. Det kan bli svårt för eleverna att skilja mellan 
undervisningsrelaterad och fritidsrelaterad användning (Rafste 2001, s. 64f.; 2005). 
 
Ingrupper och utgrupper i förhållande till de normer som gäller på skolbiblioteket 
Rafste talar om in- och utgrupper där ingruppen är de elever som använder 
skolbiblioteket regelbundet och är de som hade gått på skolan längst tid. Det var dessa 
som satte normer och riktlinjer för hur skolbiblioteket skulle användas och 
skolbiblioteket blev som en del av deras identitet. De utvecklade sin egen kontext och 
bestämde de normer som gällde vilket gjorde det svårt för andra att utföra aktiviteter där 
eftersom de måste anpassa sig efter ingruppen. Utgruppen var de elever som sällan och 
oregelbundet besökte skolbiblioteket (2001, s. 390ff.).  
 
Undervisningsrelaterad och fritidsrelaterad användning av skolbiblioteket 
Begreppsområdet undervisnings- och fritidsrelaterad användning ses som övergripande 
den användartypologi som Rafste utvecklade från sin analys. Användartypologin ger 
uttryck för den betydelse eleven själv lägger till skolbiblioteket. Hon beskriver 
användning av skolbiblioteket som undervisningsrelaterat och fritidsrelaterat, där tid 
och rum är huvuddimensionerna och rumdimensionen består av fem kategorier: 
 

• resurscenter för undervisningsrelaterad information 
• arbetsplats 
• resurscenter för fritidsrelaterad information 
• social mötesplats 
• väntrum  

 
Då vi använder oss av Rafstes användartypologi i analysen ger vi nedan en förklaring 
till de olika kategorierna som utgör teman i betydelsen av skolbiblioteket för 
ungdomarna i vår studie. Kategorierna i typologin både överlappar och integrerar med 
varandra (Rafste 2001, s. 395ff.).  
 
Resurscenter för undervisningsrelaterad information 
Resurscenter för undervisningsrelaterad information är den betydelse eleverna menar att 
skolbiblioteket har som ett center för information och de läromedel eleverna behöver för 
att kunna utföra sina undervisningsrelaterade uppgifter. Denna kategori kan delas in i tre 
undergrupper – betydelsen av material i resurscentret, betydelsen av skolbibliotekarien i 
resurscentret och betydelsen av andra elever i resurscentret som hjälp i studier och för 
att diskutera. Det är denna betydelse eleverna i Rafstes undersökning uppfattar som den 
faktiska användningen av skolbiblioteket och då främst för då de arbetar undersökande. 
Samtidigt hade skolbiblioteket som resurscenter för undervisningsrelaterad information 
liten betydelse för eleverna i deras undervisningstid (2001, s. 265ff.).  
 
Arbetsplats 
Skolbiblioteket som arbetsplats innebär betydelsen av en plats vid ett bord eller en dator 
för att kunna utföra undervisningsrelaterade arbeten genom den information som 
eleverna har funnit i skolbiblioteket eller tagit med sig dit. Det innefattar läsning, läxor 
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eller skolarbeten som ska göras klart men även användning av kopieringsapparater, 
häftapparater, hålslagare osv. Rafste fann att skolbiblioteket som arbetsplats hade 
betydelse för en fast grupp elever på deras fritid och då främst för läxläsning (2001, s. 
265; s. 282).  
 
Resurscenter för fritidsrelaterad information 
Resurscenter för fritidsrelaterad information är den betydelse eleverna menar att 
skolbiblioteket har som ett center för information de kan använda utifrån deras eget 
intresse. Det innefattar medier, inklusive läromedel och behöver inte ha med 
undervisning att göra utan snarare fritiden så som användning på lunchraster, 
håltimmar, efter skoltiden eller på undervisningstid om skolbiblioteket används för 
privat bruk. Denna kategori har nära sammanband med kategorierna social mötesplats 
och väntrum och undergruppen betydelsen av material i resurscentret. För eleverna i 
Rafstes undersökning var det tidskrifter, surf och chatt som främst användes för den 
fritidsrelaterade informationen (2001, s. 265; s. 289f.).  
 
Social mötesplats 
Skolbiblioteket som social mötesplats innebär betydelsen av en plats som upplevs som 
trevlig för att möta andra elever i för olika typer av samtal, ansikte mot ansikte och 
virtuellt. Denna betydelse handlar om självålagda aktiviteter på fritiden och överlappar 
kategorin resurscenter för fritidsrelaterad information. Vid den här betydelsen är 
avsikten att få sällskap, ha någon att sitta med och prata med och de som använder 
skolbiblioteket som social mötesplats ser det som en del av det dagliga livet på skolan. 
Den sociala mötesplatsen ansikte mot ansikte kan innebära dels det tidigare nämnda, att 
få sällskap, men även att bestämma planer för fritiden, diskutera något som har hänt 
eller för att diskutera eller hjälpas åt vid olika skolarbeten. Den virtuella sociala 
mötesplatsen innebär att elever möts genom chatt och inte i det fysiska rummet. Rafste 
fann att skolbiblioteket som mötesplats fick stor betydelse för de elever som använde 
det dagligen (2001, s. 265; s. 296ff.).  
 
Väntrum 
Betydelsen av väntrum innebär användning av skolbiblioteket med möjligheten att 
utföra olika typer av aktiviteter på fritiden i skolan medan man väntar på någon eller 
något. Denna betydelse av skolbiblioteket kan bero på flera olika saker, dels kan det 
användas som just väntrum innan skoldagen börjar, i väntan på buss hem efter 
skoldagens slut, väntan på vänner eller att en lektion ska börja. För en del kan 
skolbiblioteket som väntrum betyda ett skydd eller ett ”alibi”, som en plats att vara på 
utan att känna sig ensam eller för att slippa visa att man är ensam. Oftast är den här 
betydelsen tillfällig och betyder inte så mycket för de flesta elever men för en del 
betyder det mycket. Rafste delar in väntrum i två underkategorier för dem som anser det 
viktigt, betydelsen av att ha en plats att vara och betydelsen av väntrummet som ”alibi”. 
I Rafstes undersökning var betydelse av skolbiblioteket som väntrum liten men hon 
ansåg den vara viktig eftersom den ändå hade betydelse för några elever. Inte många 
platser i skolan kan erbjuda samma möjlighet som skolbiblioteket att ”gömma” sig, t.ex. 
bakom en tidskrift eller låtsas vara upptagen (2001, s. 265; s. 305ff.).  
 
Utöver begreppsområdena och användartypologin tar Rafste upp begreppen närvaro – 
tillgänglighet (presence – availability) och närvaro – distans (presence – distanciation). 
De belyser skolbiblioteket som rum och ger en förståelse av betydelse och användbarhet 
för eleverna. Närvaro – tillgänglighet betyder att vara tillsammans i samma rum och 
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vara tillgängliga för möten ansikte mot ansikte. Det finns skillnader i elevens närvaro 
och tillgänglighet mellan klassrummet och skolbiblioteket, i skolbiblioteket är eleverna 
mer eller mindre fria att själva bestämma vad de ska göra på grund av den svagare 
strukturen. Rafste menar att Internet har öppnat för nya tillgängliga sätt att mötas och 
med begreppen närvaro – distans visar hon att skolbiblioteket kan fungera både som ett 
fysiskt och ett virtuellt poröst rum (2001, s. 74; s. 316; 2005). Analysen berör inte 
närvaro – tillgänglighet i form av termer eftersom innebörden i termerna genomsyrar 
både de tre begreppsområdena och användartypologin. 
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4 Metod 
 
I detta avsnitt redogör vi för vårt val av metod och hur vi har gått tillväga vid urval av 
informanter samt de problem vi stött på. Vidare beskrivs och diskuteras 
kontakttaganden, utformning av intervjufrågor och tillvägagångssätt för att slutligen 
beskriva vårt analyssätt.  
 

4.1 Val av metod 
 
Hur skolbiblioteken ser ut beror på de arbetsformer som finns på skolan och kan variera 
mycket mellan olika kommuner i Sverige. Det kan därför vara svårt att bestämma ett 
skolbibliotek som skulle vara representativt för alla skolbibliotek i Sverige 
(Skolbiblioteken i Sverige 1999, s.16). Vi kommer att studera vilka betydelser 
skolbibliotek kan ha för ungdomar i åldern 14-16 på en skola och det är för oss viktigt 
att förstå det ur ungdomarnas eget perspektiv. Ett kvalitativt synsätt går på djupet och 
syftet med det är att studera en specifik miljö för att kunna se alla dess egenskaper 
(Repstad 1999, s. 10). För att genomföra studien har vi därför valt att göra kvalitativa 
intervjuer med en kompletterande enkät som utgör en bakgrund till intervjuerna. Genom 
intervjuerna får vi en nära kontakt med ungdomarna och kan fånga ”the actor´s point of 
view” (ibid., s. 12). Flexibiliteten är en viktig del i den kvalitativa metoden då det ger 
oss möjlighet att följa upp svar och utveckla frågor, dels direkt under intervjun men 
även inför nästa intervju. Detta tillsammans med kroppsspråk och spontana svar bidrar 
till en bättre förståelse för vad ungdomarna anser vara betydelsefullt. Vår avsikt är inte 
att generalisera utan att istället visa vilken betydelse ett skolbibliotek kan ha för 
ungdomar.  
 

4.2 Urval och kontakttagande 
 
Att välja ett skolbibliotek med heltidstjänst var viktigt för att skolbiblioteket skulle vara 
öppet hela dagen och ungdomarna skulle ha möjlighet att använda det även på raster och 
annan fri tid i skolan. För att få en inblick i skolbiblioteksverksamheten kontaktade vi 
först den person på stadsbiblioteket som är insatt i kommunens skolbiblioteksfrågor. Vi 
fick där namn och telefonnummer till olika skolbibliotekarier på skolbibliotek med 
heltidstjänst. Efter att ha varit i kontakt med några av skolbiblioteken beslöt vi oss för 
det skolbibliotek där öppettiderna var längst. Enligt Pål Repstad kan det ibland vara 
nödvändigt att använda sig av ledare vid urvalet av informanter då forskaren oftast själv 
inte kan gå omkring i en viss miljö och bedöma vilka som kan vara rimliga att intervjua. 
En sådan miljö kan vara skolan (1999, s. 67) vilket ledde till att vi tog kontakt med 
skolbibliotekarien på skolan och vid senare tillfälle två lärare i år 9 med två klasser var. 
På skolbiblioteket finns två skolbibliotekarier vilka arbetar halva dagen var och där en 
av de två nyligen anställdes vid skolan. Vi valde att intervjua den skolbibliotekarie som 
arbetat längst då hon har mer erfarenhet av skolan, skolbiblioteket och ungdomarna. 
Eftersom intervjun skulle ligga som grund för intervjuerna med ungdomarna var 
skolbibliotekserfarenhet viktig för oss. På det sättet kunde vi förbereda oss inför 
intervjuerna och formulera frågor anpassade efter ungdomarna på just den här skolan för 
att sedan bättre förstå dem. 
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Vårt kontakttagande har skett genom snöbollsprincipen (Repstad 1999, s. 45) där vår 
första kontakt med stadsbiblioteket ledde oss vidare till skolbiblioteket och vidare till en 
lärare som möjliggjorde kontakten med nästa lärare och genom dem vidare till 
ungdomarna. Detta var för oss ett givande tillvägagångssätt för att komma i kontakt 
med intresserade informanter. Vi inser att det kan innebära nackdelar som vi måste vara 
uppmärksamma på då vi hänvisats till personer inom samma vänskapskrets vilka kan 
vara mer likriktade i sina åsikter och arbetssätt (ibid., s. 45). Det blir framförallt tydligt i 
kontakten med lärarna som båda var positivt inställda till skolbiblioteket men eftersom 
ungdomarna, som är de centrala informanterna i vår studie, har olika lärare i olika 
ämnen borde de påverkas lika mycket av alla lärare de har.  
 
Djupet är utmärkande i de kvalitativa intervjuerna men i urvalet blir bredden väsentlig 
(ibid., s. 67). För att visa på olika betydelser av skolbiblioteket skedde urvalet av 
ungdomarna i fyra olika klasser, bland både killar och tjejer. Ungdomarna intervjuades 
två och två och sammanlagt intervjuades tolv ungdomar vid sex olika intervjutillfällen, 
fyra tjejer och åtta killar. Utifrån den tid vi hade till förfogande, en termin, ansåg vi att 
tolv ungdomar var ett rimligt antal att intervjua för att hinna transkribera och analysera 
det insamlade materialet. Vi kunde även se en viss mättnad i resultatet då liknande 
betydelser av skolbib lioteket framkom under de senare intervjuerna. 
 
Vi överlät urval av ungdomarna till lärarna men påpekade att det var viktigt för oss att 
de skulle vara intresserade av att vara med eftersom det säger även något om vilken 
betydelse skolbiblioteket kan ha för dem, både på gott och ont. Intresset av att vara med 
i intervjuer kan ha olika betydelser för ungdomarna. Det kan dels vara ett sätt att komma 
ifrån klassrummet men även att skolbiblioteket faktiskt har en betydelse för dem, såväl 
positiv som negativ, och att de gärna vill framföra sin åsikt. Syftet med kriteriet intresse 
vid urval var för att vi ville att ungdomarna skulle gå dit frivilligt och då också lättare 
kunna delge sin tankar och känslor om skolbiblioteket.  
 
Ett annat kriterium var att de skulle känna sig trygga med kompisen vilken de 
intervjuades med. Urvalet skedde genom handuppräckning, där läraren i två av 
klasserna lottade och den andre läraren själv valde ut ungdomar som räckte upp handen. 
Deltagarintresset var stort, något större i två av klasserna. Där läraren valde bland 
intresserade kan det ha uppstått en viss skevhet eftersom hon kan ha valt ungdomar som 
hon tror är lämpliga. Repstad menar dock att den här risken är liten (ibid., s. 67) och vi 
anser att detta inte påverkat intervjuerna i någon större grad eftersom ungdomarnas 
tankar och betydelser om skolbiblioteket skiljer sig från varandra i de berörda 
intervjuerna. 
 

4.3 Utformande av intervjumallar och enkät 
 
Nedan redogörs hur vi har gått tillväga för att utforma intervjumallar till 
skolbibliotekarie och ungdomar samt enkäten till ungdomarna och på vilket sätt vi 
använder oss av dem. 
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4.3.1 Intervjumall för intervju med skolbibliotekarien 
 
För att få en översikt över hur elever kan använda sitt skolbibliotek och utforma 
intervjufrågor till skolbibliotekarien4 har vi utgått från den amerikanske forskaren och 
bibliotekarien David Loertschers taxonomi. Han delar där in 
skolbiblioteksverksamheten i olika roller, skolbibliotekariens-, lärarens-, skolledarens- 
och elevens roll. Användningen av skolb iblioteket utifrån rollerna delas in i åtta nivåer 
vilka vi har använt oss av utifrån elevens perspektiv. Loertschers taxonomi baseras på 
användningen av skolbibliotek men eftersom användningen bara är en del av vår 
frågeställning har vi lagt till frågor om vad skolbibliotekarien tror att ungdomarna 
tycker och känner i anslutning till de olika användningsområdena (Loertscher 1988, s. 
6-55). 
 

4.3.2 Intervjumall och enkät för intervju med ungdomarna 
 
Vi har valt att använda en intervjumall eftersom det i den kvalitativa intervjun är viktigt 
att vara lyhörd och öppen för nya teman som kan komma upp (Widerberg 2002, s. 100). 
Intervjumallen kan tyckas omfattande men meningen med underfrågorna var ett sätt för 
oss att hålla oss till ämnet och underlätta för oss att inte missa ställa frågor som kunde 
vara viktiga för vår studie. Underfrågorna besvarades ofta av ungdomarna redan innan 
vi fört dem på tal. De gånger ungdomarna inte själva kom in på ämnen som berörde 
underfrågorna valde vi ibland att bortse från ämnet då det framkom vara av mindre 
betydelse för dem.  
 
Vi har utformat vår intervjumall5 och enkät6 utifrån vår frågeställning för att kunna 
besvara frågorna om betydelse, användning, upplevelse och inflytande i skolbiblioteket, 
i ett såväl undervisnings- som fritidsrelaterat syfte. Vi har även använt oss av Rafstes 
teori för att utforma intervjufrågorna. Intervjumallen är ändå inte helt och hållet 
utformad efter Rafstes teori då vi ser det som viktigt att ge ungdomarna möjligheter att 
uttrycka nya betydelser av skolb iblioteket. Även om intervjumallen i sig inte enbart 
utgår från Rafstes teori leder den dock till svar som uppfyller teorins syfte. För att 
kunna ställa relevanta frågor till ungdomar som går på just den här skolan har vi tagit 
hjälp av resultatet från intervjun med skolbibliotekarien. 
 
Enkäten gjordes för att komplettera intervjun och var utformad för att få fram en 
bakgrund om ungdomarna men även för att på ett enkelt men ändå effektivt sätt få fram 
vad de tycker och känner om sitt skolbibliotek. Frågor om hemförhållanden, 
biblioteksvanor och etnicitet är aspekter vi trodde skulle kunna påverka resultatet men 
då vi inte såg att de påverkade, fick de inte heller någon betydelse i vår analys.  
 

4.4 Tillvägagångssätt 
 
Vi började med att genomföra en 60 minuter lång, bandad intervju med 
skolbibliotekarien i mitten av februari 2006. Intervjun transkriberades och därefter 
                                                 
4 se Bilaga 1. 
5 se Bilaga 4. 
6 se Bilaga 3. 
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lämnades en utskrift till skolbibliotekarien för godkännande. Vi lämnade ett brev7 
författat för ungdomarna med uppgifter om oss själva, varför vi skulle intervjua och att 
intervjuerna var konfidentiella till skolbibliotekarien för vidarebefordring. Hon tog 
kontakt med en lärare för vidare kontakt med ungdomar men svaret om intresse var 
oklart varför vi kom överens med skolbibliotekarien att själva kontakta läraren. Vid 
detta samtal framkom det att intresse för medverkan saknades och vi kontaktade därför 
en annan lärare vi fått tips om från skolbibliotekarien. Denna lärare var positiv till 
studien och trodde att ungdomarna i hennes klasser kunde vara intresserade och lovade 
även att prata med en kollega om intervjuer i dennes klasser. Vi bestämde tre lektioner 
med den första läraren då ungdomarna två och två skulle få gå ifrån för att intervjuas. 
Ytterligare intervjuer bestämdes senare med den andra läraren och skulle även de ske på 
lektionstid. En kortare intervju8 skedde med en av lärarna och vi fick då en tydligare 
bild av hur hon och skolan arbetar tillsammans med skolbiblioteket. Intervjun var 
spontan och spelades därför inte in, utan istället gjordes anteckningar. 
 
I slutet av mars och början av april genomfördes sex stycken ca 30 minuter långa 
intervjuer med ungdomarna under lektionstid på den valda skolan. Plats för intervjuerna 
varierade då vi var beroende av lediga utrymmen där vi kunde sitta avskilt. De två första 
intervjuerna genomfördes i skolbiblioteket som då var stängt och följande intervjuer 
skedde i materielrum. Under en intervju i ett materielrum blev vi avbrutna vilket innebar 
att vi fick sitta de sista minuterna i korridoren. Även i skolbiblioteket stördes vi fast då 
av elever som ville komma in. Vi uppfattade ändå inte att ungdomarna blev störda av 
detta, kanske för att de är mer vana vid den livliga skolmiljön, men då vi som 
intervjuare blev något störda kan vårt agerande ha inverkat som stressande på de 
berörda intervjuerna. Detta var dock inget vi märkte påverkade resultatet. Vi var två 
intervjuare där en hade huvudansvaret för att ställa frågor och den andre registrerade 
kroppsspråk och kunde inflika följdfrågor som ansågs viktiga. Två diktafoner användes 
efter medgivande från ungdomarna. Diktafonerna var viktiga för att vi skulle kunna 
koncentrera oss på informanterna och vad de sa men även för att registrera hur det 
sades. Jan Trost menar att det kan vara lärorikt för intervjuarna att höra hur de själva 
pratar för att kunna göra förbättringar till nästa intervjutillfälle (Trost 2005, s. 53f.). 
Inspelningarna bidrog till att vi kunde förbättra vår intervjuteknik genom att vara mer 
tydliga i våra frågor och ha tålamod med att vänta in svaret.  
 
Vi valde att intervjua ungdomarna två och två, där de själva fick välja vilka de vill bli 
intervjuad med. Heléne Thomsson menar att de intervjuade kan få stöd och känna 
trygghet i varandra om man intervjuar dem parvis (2002, s. 72)  och de behöver inte 
heller känna att de hamnar i underläge då vi är två som intervjuar (Repstad 1999, s. 84). 
En nackdel som kan uppstå med parintervju är att den ene informanten dominerar och 
den andre blir tyst, men som intervjuare kan detta hävas genom att växelvis ställa frågor 
till båda och bolla åsikter emellan dem (Thomsson 2002, s. 72). Vi uppmärksammade 
det under första intervjun och kunde därför under resten av intervjuerna mer medvetet 
följa upp med frågor till den som var mer fåordig i sina svar. Att det är två som 
intervjuas tillsammans kan även innebära att deras svar blir likriktade vilket möjligen 
kan ha påverkat undersökningens reliabilitet. Vid varje intervju framkom dock olika 
åsikter mellan ungdomarna och risken för likriktning i deras svar ser vi som låg.  
 

                                                 
7 se Bilaga 2. 
8 se Bilaga 5.  
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Då vår övergripande frågeställning lyder Vilka betydelser kan ett skolbibliotek ha för 
ungdomar i åldern 14-16 år? och delvis bygger på upplevelser och känslor blir det 
viktigt för oss att reflektera över hur vi formulerar frågorna. Enligt Thomsson är det 
fullt möjligt att ställa frågor om tankar och upplevelser (2002, s. 59). Trost menar att 
känslor också är handlingar och beteenden och genom att istället fråga om vad som 
skedde eller vad hon/han gjorde får forskaren ändå svar om upplevelser (2005, s. 35). Vi 
väljer ändå att fråga ungdomarna om tankar och upplevelser, med Trosts ord i 
bakhuvudet under intervjuerna. Våra frågor om upplevelser anser vi inte beröra ett 
känsligt ämne men kommer ändå att betona frivilligheten att besvara frågorna. Om vi 
bara frågar om vad som skedde och vad de gjorde då, vid ett speciellt tillfälle, tror vi att 
det kan bli svårt för oss att tolka upplevelser utifrån handlingar.  
 
Före intervjuerna med ungdomarna gjordes en provstudie med en 15-åring och två 
vuxna. Provintervjuerna användes för att se hur vår intervjumall kunde förbättras. Vi 
fick omformulera intervjumallen och utveckla våra frågor för att få mer innehållsrika 
svar. Under provintervjun med 15-åringen kom vi fram till att ordet ”upplever” 
uppfattades som ett alltför högtravande ord. Vi beslutade oss därför att istället använda 
”tycker”, ”känner” och ”gillar” för att intervjun skulle bli mer naturlig. Intervjuerna 
fungerade bra och vi upplevde att ungdomarna inte hade några svårigheter med att vara 
öppna och berätta hur de upplever, tycker och känner om sitt skolbibliotek.  
 
Enkäten9  lämnades till ungdomarna i början av varje intervjutillfälle och fylldes i före 
påbörjad intervju. Efter de två första intervjuerna, som ägde rum i anslutning till 
varandra, omformulerades några frågor vilka kunde missuppfattas. Varje intervju 
inleddes med att vi presenterade oss själva och studiens syfte. Vidare frågade vi om 
tillåtelse för att spela in intervjuerna, vilket ingen av informanterna hade något emot. Vi 
tydliggjorde att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att skolan och de 
intervjuade kommer att få fingerade namn.  
 
Vårt arbete har under uppsatsen skett gemensamt och arbetsfördelningen har varit jämn.   
 

4.5 Analyssätt och tolkning 
 
Analysen har genomförts utifrån vårt empiriska material genom ett teoretiskt perspektiv 
för att belysa vår frågeställning. Vi knyter an och tolkar materialet utifrån begrepp och 
teman i teorin och använder oss av Rafstes tre begreppsområden som visar hur 
undervisnings- samt fritidsrelaterad användning ser ut, hur skolbiblioteket upplevs och 
vilka som skapar de normer som gäller där. Begreppsområdena hjälpte oss att förstå och 
urskilja de förutsättningar som finns för att använda och skapa betydelser av 
skolbiblioteket. Vidare använder vi oss av hennes användartypologi vilken syftar till att 
bryta ner och beskriva användningen och betydelsen av användningen som eleven själv 
ger skolbiblioteket. Användartypologins olika kategorier har fungerat som teman och 
rubriker i vår analys. Då vi insåg att det var svårt att skilja mellan resurscenter för 
undervisnings- och fritidsrelaterad information har vi valt att analysera och presentera 
dem tillsammans. 
 

                                                 
9 se Bilaga 3.  
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Intervjun med skolbibliotekarien ligger delvis som grund för intervjuerna med 
ungdomarna och vi är medvetna om att det därför kan ha påverkat inte bara 
intervjumallen utan även vår tolkning av det som sades under intervjuerna med 
ungdomarna. Tolkningen och viss del av analysen påbörjades redan under intervjuerna 
och pågick sedan under resten av arbetet (Widerberg 2002, s. 133) vilket Trost menar 
inte är att rekommendera (2005, s. 127). Vi anser dock att tolkning och analys har varit 
oundviklig i skedet efter intervjuerna då vi omedvetet reflekterat över det i större och 
mindre grad. Ibland har vi frångått analys för att arbeta med andra delar av uppsatsen 
vilket har gett oss distans och nya angreppssätt att arbeta vidare. Genom att lyssna, 
skriva ner och därefter läsa de hela intervjuerna fick vi en helhetsbild av materialet. 
Därefter bröt vi ner det i delar efter de begrepp och teman vi kunnat se utifrån teorin för 
att sedan återigen se helheten och upptäcka nya infallsvinklar. För att bättre belysa våra 
teman använder vi oss av citat ur intervjuerna med ungdomarna. Enkätsvaren har vi 
sammanställt i två diagram10 vilket hjälpt oss att tolka svaren och samtidigt givit oss en 
tydlig bild av vad ungdomarna upplever. 
 
I Rafstes teori har vi inte kunnat finna något som rör betydelsen av inflytande varför 
inflytande i kapitlet Analys och diskussion diskuteras med tidigare forskning. 

                                                 
10 se Figur 1 och 2. 
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5 Resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av vårt insamlade intervjumaterial. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av skolan och skolbiblioteket som återföljs av intervjuer med 
läraren och skolbibliotekarien. Därefter presenterar vi ungdomarna en och en. Alla 
informanter har fått fingerade namn i alfabetisk ordning. Vid beskrivning av skola och 
skolbibliotek har vi utgått från dels egna intryck, dels intervjuer med lärare och 
skolbibliotekarie för att se hur skolan och skolbiblioteket ser ut och fungerar. 
Beskrivning av skola och skolbibliotek sker inledningsvis för att visa hur det ser ut och 
därigenom vilka möjligheter som finns för ungdomarna att agera på ett visst sätt i 
skolbiblioteket. 
 

5.1 Beskrivning av skola och skolbibliotek 
 
Skolan är stor, 850 elever från 6 år till 16 år11 och ligger i en medelstor stad i Sverige. 
Till högstadiet tar skolan emot elever från andra skolor när de börjar i sjuan. I skolan 
finns ett stort uppehållsrum med flera sittplatser och bord men även möjlighet att spela 
bordtennis och biljard. I anslutning till uppehållsrummet finns ett mindre uppehållsrum 
med stolar och bord men där ungdomarna måste vara tystare och lugnare. Det finns 
även en datorsal som är öppen för användning på raster då inte lektion pågår och det 
framkommer från både skolbibliotekarien och läraren att ungdomarna här får lära sig 
datorbaserad informationssökning. 
 
Skolbiblioteket som är i storlek av ett normalstort klassrum ligger centralt i 
skolbyggnaden och har öppet hela skoldagen för alla på skolan. Skolbibliotekarierna har 
ett arbetsrum som ligger i skolbiblioteket. Skolbiblioteket är ljust och luftigt och har 
flera arbetsplatser för arbete både i grupp och individuellt. Det finns även bekväma 
sittplatser där ungdomarna kan studera, läsa eller umgås med kompisar. Det 
framkommer från skolbibliotekarien och av de regler angående skolbiblioteket som är 
uppsatta utanför skolbiblioteket att det ska fungera som en lugn plats för arbete och 
läsning. Datorer med Internetanslutning finns för skolarbete men för att ungdomarna 
ska få använda dem krävs ett intyg från en lärare som visar i vilket syfte och i vilket 
ämne datorn ska användas. Intyget benämns såväl av ungdomar som skolbibliotekarie 
och lärare som ”lappen”.12  
 

5.1.1 Intervju med läraren Nora 
 
Skolbiblioteket utnyttjas på olika sätt i skolan. Skolan satsar mycket på läsning och i år 
7 anlitas skolbibliotekarien för bokprat. Läraren Nora menar att samarbetet mellan 
skolbiblioteket och lärarna främst handlar om läsfrämjande aktiviteter. Skolbiblioteket 
används för skolarbete då hon kan skicka ungdomarna dit för att söka information, 
skriva arbeten eller läsa.  
 

                                                 
11 Uppgift från skolans hemsida.  
12 Vi kommer fortsättningsvis använda uttrycket ”lappen” för att benämna regeln för datoranvändning.  
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Nora upplever att skolbiblioteket är en populär plats att besöka såväl för skolarbete som 
för fritid. Hon tror dels att det lockar för att det är friare, en fristad för att slippa från 
klassrummen och även för att det upplevs som mysigt. Det händer att ungdomarna 
väller in i skolbiblioteket, särskilt niorna och då menar Nora att det kan bli väldigt 
stökigt eftersom de stör dem som studerar där. 
 
Nora berättar att hon ibland har tagit med sin klass för att sitta och läsa skönlitterära 
böcker i skolbiblioteket. Hon menar att skolbiblioteket är betydelsefullt för att det är ett 
bra ställe att arbeta i och söka information och att det där finns en utbildad bibliotekarie 
som kan hjälpa eleverna att söka efter information, även om detta inte gäller 
datorbaserad informationssökning. Det som hon kan se som en nackdel är att 
skolbiblioteket inte kan användas när någon av skolbibliotekarierna är borta eftersom 
det då är stängt. Ungdomarna får inte vara där ensamma och hon hinner inte vara med 
dem där under lektionstid. Hon tycker att det är synd att hon aldrig riktigt kan veta om 
det är öppet eller ej. 
 

5.1.2 Intervju med skolbibliotekarien Mona 
 
Mona har arbetat på skolbiblioteket i 17 år. Tidigare har hon arbetat heltid där men 
arbetar den senaste tiden halvtid tillsammans med en annan skolbibliotekarie som också 
har halvtid. 
 
För Mona innebar det en stor förändring i arbetet på skolbiblioteket sedan datorerna 
kom dit. Hon ser det som det har blivit en mindre arbetsbörda då eleverna går med sina 
frågor till datorerna istället för att fråga om hjälp. Mona säger att hon ibland fungerar 
som vaktpersonal istället för bibliotekarie vilket hon tycker är synd. Före den här 
terminen fanns inte ”lappen” för datoranvändning och det kunde då bli konflikter med 
ungdomar som använde datorerna på ett olämpligt sätt, vilket nu har förändrats. På 
frågan om hon tror att ungdomarna lärt sig att använda skolbibliotekets alla resurser på 
ett sätt de har nytta av resten av livet svarar Mona ja men säger också att sedan 
datorerna kom är det huvudsakligen där de söker sin information. Hon menar att datorn 
bara ska vara ett komplement vid informationssökning, sökandet ska börja i 
uppslagsböcker. Tidigare hade Mona organiserad bibliotekskunskap och hon anser att 
det även idag skulle vara bra eftersom hon kan se på en del ungdomars kroppsspråk att 
de känner sig vilsna i skolbiblioteket. Mona försöker istället förklara för ungdomarna 
när hon hjälper dem med att söka information i det fysiska skolbiblioteket. Datorbaserad 
informationssökning har hon överlåtit till datorlärarna eftersom hon anser de har mycket 
bättre kunskaper. 
 
När ungdomarna frågar om material vill Mona att de först söker själva för att de ska bli 
självständiga sökare. Självklart får de som inte kan själva hjälp men enligt Mona är 
ungdomarna i skolan duktiga och självgående. Hon tror inte att ungdomarna upplever 
det som svårt att fråga om hjälp och hoppas och tror att de istället ser det som en 
självklarhet eftersom hon upplever sig ha en fin relation med de flesta. Det skulle i så 
fall vara de som kom till skolan i sjuan och inte lärt känna henne som har svårare att 
fråga. Även om Mona ser att regler kan vara ett hinder för att vissa ungdomar ska 
besöka skolbiblioteket är det viktigt att ha regler om tystnad för att skolbiblioteket ska 
kunna erbjuda ungdomarna en lugn och fin arbetsmiljö. Utrymmet kan nog också vara 
ett hinder och Mona menar att ungdomarna ibland får vända i dörren för att det är för 
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fullt. Fyra gånger à 40 minuter varje vecka är skolbiblioteket stängt för alla elever på 
skolan utom mellanstadieklasserna som ska ha bokstunder. Mer än så menar Mona att 
hon inte kan ha stängt då skolbiblioteket är en populär plats som många vill ha tillgång 
till. Mona har bokprat i år 7 eller när lärarna efterfrågar det. 
 
Sköna soffor och en trivsam miljö kan enligt Mona vara betydelsefullt för ungdomarna 
men hon tror även att de uppskattar den frihet som skolbiblioteket innebär då det kan 
vara ett sätt att komma ifrån klassrummet. Hon menar att det är en fråga om mognad när 
det gäller i vilken grad ungdomarna kan vara självständiga och klarar av friheten i 
skolbiblioteket. Vissa kommer in och ska leka vilket inte är tillåtet. På rasterna tror 
Mona att skolbiblioteket och de regler som finns där kan ha betydelse som en trygg 
plats för dem som känner sig ensamma och lite mobbade. Hon berättar att hon har en 
fast kundkrets, de som väljer skolbiblioteket för att de vill ha det lite lugnare, och att 
vissa ungdomar ibland kommer in till hennes rum för att sitta ner och prata. 
 
Mona berättar att det förut fanns ett biblioteksråd på skolan där barnen och ungdomarna 
kunde påverka inköp av böcker och komma med synpunkter. Hon tycker att det skulle 
vara bra om de blev ett biblioteksråd igen eftersom det gynnade kontakten med de 
delaktiga ungdomarna och detta inflytande fick dem att växa. Ungdomarna kan 
fortfarande påverka inköpen av böcker genom att själva lämna förslag till 
skolbiblioteket och hittills har de köpt in de böcker som efterfrågats. 
 

5.2 Intervjuer med ungdomarna 
 
Nedan presenteras resultaten av intervjuerna som gjordes med de tolv ungdomarna. 
Intervjuerna gjordes parvis men vi kommer att presentera dem en och en. 
Avslutningsvis sammanfattas intervjuerna och enkäten som gjordes i samband med 
intervjuerna redovisas i ett diagram. 
 
Vi har utgått från vår frågeställning vid presentationen av intervjuerna med ungdomarna 
och har använt Rafstes olika teman för att beskriva ungdomarnas betydelser av 
skolbiblioteket. Då det framkommit andra viktiga faktorer som berör de upplevelser och 
de betydelser som skolbiblioteket får har vi valt att även presentera dem. 
 

5.2.1 Alexander 
 
Alexander är 15 år och har gått på skolan sedan förskolan. Alexander använder 
skolbiblioteket både på raster och när de själva får välja var de vill arbeta under en 
lektion. Nu när han går på högstadiet har han börjat använda skolbiblioteket mer, både 
för undervisningsrelaterat och fritidrelaterat syfte men han pratar främst om att använda 
skolbiblioteket för det senare. Han går till skolbiblioteket minst en gång varje dag för att 
se om det är öppet och för att umgås med sina kompisar och läsa tidskrifter. De sköna 
sittplatserna i skolbiblioteket värderar han högt och han skulle gärna se att det fanns 
fler. Han berättar att han sitter där och läser tidskrifter och han anser att tidskriftsutbudet 
är bra i skolbiblioteket. Ibland när han använder datorerna i skolbiblioteket för att skriva 
skolarbeten händer det att han samtidigt försöker spela spel genom att ha flera fönster 
öppna som han kan skifta mellan. Det gäller att inte Mona ser honom för då får han 
skäll. Alexander berättar för oss att det händer att han ”leker” i skolbiblioteket. 
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Alexander tycker att han har inflytande i skolbiblioteket genom att han kan säga till 
skolbibliotekarien om han vill ha en speciell bok. 
 
Den betydelse som skolbiblioteket får för Alexander är främst som ett socialt rum med 
möjlighet till fritidsrelaterad information. Det händer även ibland att han använder det 
som arbetsplats vid projektarbeten. 
 

5.2.2 Björn 
 
Björn är 15 år och har gått på skolan sedan i fyran då han flyttade hit från en annan ort. 
Han använder skolbiblioteket både för fritidsrelaterat och undervisningsrelaterat syfte 
och brukar gå dit minst en gång varje dag. När han går till skolbiblioteket för studier är 
det på vissa lektioner då han har eget arbete. Han brukar gå dit om han är efter i något 
ämne och behöver komma ikapp. Ibland går han även dit på eftermiddagarna för att läsa 
läxor men han menar att det bara fungerar om det är lugnt. Björn verkar ha en mycket 
bra relation till Mona och tycker att hon är jättesnäll. Ibland när han använder datorerna 
i skolbiblioteket brukar han även spela spel fast han inte får, då sitter de flera killar 
tillsammans. På raster går han hellre till skolbiblioteket för att prata med kompisar än 
till uppehållsrummet eftersom han menar att det är bättre att prata där. Han tycker att 
skolbiblioteket blir för stökigt ibland samtidigt som han säger att det stökiga också kan 
vara bra eftersom det är roligt att ”leka” där. Björn tror att det förr fanns ett 
biblioteksråd på skolan men att det inte var så populärt. Han tycker ändå att han kan 
påverka bokinköpen. 
 
Skolbiblioteket har betydelse på olika sätt för Björn, för sociala, fritidsrelaterade och 
undervisningsrelaterade syften men även som arbetsplats.  
 

5.2.3 Carl 
 
Carl är 15 år och han började på skolan i sjuan. På raster och håltimmar brukar Carl vara 
i uppehållsrummet eftersom många han känner är där och tillsammans brukar de prata, 
spela bordtennis och biljard. Carl besöker inte skolbiblioteket så ofta, högst en gång i 
veckan och oftast går han dit ihop med kompisar. Anledning till besöken är för att låna 
böcker som han måste ha för skolarbete eller för att använda en dator för att skriva ut 
skolarbeten, om datorerna i datorsalen är upptagna. Ibland kommer han dit för att titta i 
sporttidskrifter vilket kan ske även på lektionstid. Carl upplever skolbiblioteket som 
trångt och ofta stökigt, Mona som hård med regler och han tycker att där är för få 
datorer. Hitta i skolbiblioteket är lätt säger han, det är bara att fråga Mona så hjälper hon 
till. Carl upplever skolbiblioteket framförallt som en plats med olika resurser att 
använda där de viktigaste är böckerna. Han tror inte att han kan påverka i 
skolbiblioteket men säger samtidigt att han inte har försökt. 
 
Betydelsen av skolbiblioteket för honom är främst som en undervisningsrelaterad men 
även en fritidsrelaterad resurs. Han använder dock nästan bara skolbiblioteket på 
lektionstid, ofta som arbetsplats men även för fritidsrelaterad sysselsättning. 
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5.2.4 Dennis 
 
Dennis är 16 år och kom till skolan i sjuan. Han besöker skolbiblioteket högst en gång i 
veckan, oftast för att låna böcker vilket han bara gör om han måste eller för att skriva ut 
ett skolarbete. Ibland händer det att han säger att han ska skriva ut ett arbete men visar 
istället något för en kompis på Internet. Någon gång går han dit för att sitta och prata 
men han är medveten om att man i skolbiblioteket ska vara tyst och läsa. På raster och 
håltimmar är han hellre i uppehållsrummet för där kan han prata, spela och stöka mer. 
Dennis tycker att skolbibliotekets regler är hårda men att de inte alltid följs samtidigt 
som han tycker att reglerna är bra för då vet han vad som gäller och kan anpassa sig 
därefter. Det händer att han går till skolbiblioteket när de har arbete på fri plats men då 
får det inte vara för mycket folk där inne. Dennis upplever skolbiblioteket som stökigt 
och trångt och skulle önska större utrymme där och har en idé om hur han tycker det 
skulle kunna fungera. Genom olika hörnor i skolbiblioteket med olika aktiviteter som 
t.ex. läshörna och prathörna behöver de inte störa varandra. Han säger att han aldrig 
försökt påverka i skolbiblioteket men han tror att han skulle kunna göra det om han ville 
genom att gå till rektorn eller till elevrådet. 
 
Han ser skolbiblioteket som betydelsefullt för undervisningsrelaterade syften. Han kan 
idag inte prata och umgås i skolbiblioteket för han anser att reglerna begränsar denna 
användning. Samtidigt som han tycker det är bra med regler som förordnar en lugn 
studieplats vill han öppna upp för att skolbiblioteket ska kunna fylla olika betydelser 
både för undervisningsrelaterade såväl som fritidsrelaterade syften. 
 

5.2.5 Emil 
 
Emil är 15 år och började på skolan i sjuan. Han besöker skolbiblioteket ungefär fyra 
gånger i veckan, lika mycket i undervisningsrelaterat som fritidsrelaterat syfte. Även om 
han inte måste gå till skolbiblioteket för undervisningsrelaterade syften som 
projektarbeten tycker han att det är bra att gå dit för att låna uppslagsböcker och för att 
sitta där och skriva. För att få tag på information söker Emil först själv men om han inte 
hittar frågar han Mona som hjälper till. På lunchrasterna går han dit för att prata och läsa 
tidskrifter och de brukar då sitta flera kompisar tillsammans. Han önskar att 
skolbiblioteket var större och hade fler sittplatser samt att det alltid var öppet när det 
skulle. Det retar honom att han inte kan gå dit för att läsa sin e-post längre på grund av 
”lappen” för datoranvändning. Emil tror inte att det finns något biblioteksråd. Han vet 
att han kan säga till om han vill ha någon speciell bok, vilket han också har gjort en 
gång.  
 
För Emil betyder skolbiblioteket en plats med regler men också en plats som är friare än 
klassrummet. Han tycker det är bra att det finns möjlighet att växla mellan olika 
aktiviteter och för honom får skolbiblioteket betydelse även som en plats med olika 
resurser att använda. Betydelsen av skolbiblioteket för Emil är både som undervisnings- 
och fritidsrelaterad resurs, ett socialt rum och som arbetsplats. 
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5.2.6 Filip 
 
Filip är 15 år och han började på skolan i sjuan. Han besöker skolbiblioteket varje dag, 
oftast på lunchrasterna för att sitta och prata med kompisar eller för att läsa tidskrifter 
vilket han tycker är roligt. Det händer att Filip går dit för undervisningsrelaterade syften 
och söker då information i uppslagsverk och facklitteratur men han söker inte så ofta 
information med hjälp av datorn eftersom ”lappen” hindrar honom. Om han inte själv 
hittar det han söker i skolbiblioteket hjälper Mona honom. Låna böcker, läsa och jobba 
är egentligen det skolbiblioteket ska användas till tycker Filip men om han fick ändra 
något så är det att man skulle få prata mer där. Han vet att han kan påverka bokinköp på 
skolbiblioteket genom att säga till Mona men han har aldrig gjort det själv. 
 
Han ser skolbiblioteket som friare än klassrummet och vid projektarbeten använder han 
det ofta som arbetsplats. För Filip får skolbiblioteket främst betydelse som en social 
mötesplats, både för fritidsrelaterade och undervisningsrelaterade syften. 
 

5.2.7 Gabriella 
 
Gabriella är 16 år och har gått på skolan sedan ettan. När Gabriella var yngre brukade 
hon vara på stadsbiblioteket minst en gång i veckan tillsammans med en kompis men nu 
går hon istället till skolbiblioteket ungefär varannan vecka. Hon går enbart dit för 
undervisningsrelaterat syfte för att göra skolarbeten, låna en dator eller en bok. Ofta går 
hon dit på eget arbete och läser om hon inte har någonting annat i ämnet att göra. Det 
blir en friare plats att arbeta i än klassrummet. Ofta brukar hon gå dit tillsammans med 
sina kompisar men det beror även på vad hon ska göra då hon vid enskilt arbete går 
själv. Hon menar att skolbiblioteket är betydelsefullt för studier även på rasterna då hon 
hinner göra färdigt skolarbeten som hon inte behöver sitta hemma med. Gabriella 
upplever det som självklart att skolbibliotekarien är på skolbiblioteket för att hjälpa 
henne och när hon frågar efter en bok hon vill ha hämtar Mona den. Hon betonar att det 
är viktigt att det är en skolbibliotekarie som är kunnig i sitt arbete. Gabriella tycker att 
hon kan påverka i skolbiblioteket genom att hon kan säga till om någon speciell bok hon 
vill ha. Hon berättar även att Mona frågar dem när hon ska göra bokinköp. 
 
Betydelsen av skolbiblioteket för Gabriella är enbart undervisningsrelaterad och oftast 
använder hon det som arbetsplats. 
 

5.2.8 Hanna 
 
Hanna är 15 år och har gått på skolan sedan ettan. Hon tycker att det är bra att 
skolbiblioteket är nära för att hon då kan låna böcker där. Hanna går enbart till 
skolbiblioteket för undervisningsrelaterade syften ungefär varannan vecka. Hon tycker 
att skolbibliotekarien, böckerna och datorerna är viktiga i skolbiblioteket och hon lånar 
mest böcker för skolarbeten. Eftersom skolbibliotekarierna ofta är borta tycker hon att 
det blir svårt att låna böcker eller använda datorerna när hon behöver det. Om hon 
behöver hjälp att hitta någonting i skolbiblioteket frågar hon Mona som tar fram det hon 
behöver. Eftersom hon inte tror att Mona är duktig på datorer tror hon inte heller att hon 
skulle få så bra hjälp vid datorbaserad informationssökning. Hanna går ibland 
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tillsammans med någon kompis till skolbiblioteket men det beror också på ärendet hon 
har. Hon berättar att skolbibliotekarien i sjuan kom till klasserna för att ha bokprat 
vilket hon tyckte var bra och hade uppskattat även nu. Hon menar att hon säkert då hade 
läst lite mer. På rasterna är det viktigt för Hanna att få prata och umgås med kompisar. 
Även om det inte är tyst i skolbiblioteket finns det regler som säjer att det ska vara tyst 
och lugnt där. Hon tycker regler är bra även om det inte alltid fungerar. Av hänsyn till 
reglerna tycker hon det är bättre att sitta i uppehållsrummet för där får hon prata. Hanna 
tycker skolbiblioteket är bra som det är men hon skulle vilja ha fler datorer. Regeln om 
”lappen” som hon måste ha med för att använda datorerna är dum men även bra. Dum 
vid spontan användning och bra för att man får förtur. Hanna tycker att hon kan påverka 
i skolbiblioteket genom att hon kan säga till vilka böcker som ska köpas in. Hon känner 
även att Mona lyssnar på vad de vill ha. 
 
Betydelsen av skolbiblioteket för Hanna är enbart undervisningsrelaterad som 
arbetsplats där skolbibliotekets resurser får större betydelse än själva platsen. 
 

5.2.9 Isak 
 
Isak är 15 år och började på skolan i sjuan. Isak går till skolbiblioteket på alla raster som 
är längre än femton minuter och då både för undervisningsrelaterad och fritidsrelaterad 
användning, även om det senare överväger något. I skolbiblioteket finns det mesta 
tycker han, sköna soffor där han kan sitta och läsa tidskrifter, datorer och mycket 
information och han anser att skolbiblioteket är en lugnare plats än uppehållsrummet. 
Datorerna använder han aldrig för annat än skolarbete eftersom de inte får använda dem 
för fritidsrelaterade intressen. Dessutom går skolbibliotekarien runt och tittar, men han 
tycker det är okej att hon gör det. När Isak söker information i skolbiblioteket börjar han 
med att försöka själv men om han inte hittar vad han vill ha frågar han bibliotekarien 
som hjälper honom. Isak tycker att skolbiblioteket är en trivsam plats med sköna soffor 
men önskar att det skulle vara större eftersom han tycker det är trångt och vill ha mer 
plats. Han är nöjd med skolbiblioteket och vill inte ändra på något där. Han tycker inte 
heller att ett biblioteksråd behövs. 
 
Betydelsen av skolbiblioteket för Isak är framförallt som undervisnings- och 
fritidsrelaterad resurs, men även som social mötesplats, arbetsplats och väntrum. 
Kombinationen av skolbiblioteket som en lugn arbetsplats, ett bra ställe för att hitta 
information till olika arbeten och bra böcker tillsammans med att kunna ta en tidskrift 
för att sitta läsa eller bara kunna vara där gör skolbiblioteket betydelsefullt för Isak. 
 

5.2.10  Joel 
 
Joel är 15 år och började på skolan i sjuan. Joel går till skolbiblioteket på alla raster 
längre än femton minuter men han tycker att skolbiblioteket inte alltid är tillgängligt 
eftersom det ofta har stängt. Han tycker också att det ofta är många ungdomar där vilket 
innebär en hög ljudvolym. En del av ungdomarna går dit för att störa vilket han 
upplever som negativt. Själv är han lika ofta där för undervisningsrelaterad användning 
som för fritidsrelaterad användning. Han tycker skolbiblioteket är en bra plats för att 
hämta information och när han söker information försöker han alltid först själv innan 
han ber bibliotekarien om hjälp. Datorerna använder han för skolarbete men tycker att 
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”lappen” innebär ett problem då han inte längre bara kan sätta sig vid en dator och 
arbeta. När Joel är i skolbiblioteket för fritidsrelaterad användning brukar han läsa en 
bok eller tidskrifter tills lektionen börjar. Joel tycker att skolbiblioteket är trångt och 
önskar att det var större. Anledningen till att skolbiblioteket finns tror han är för att 
främja läsandet och utveckla läsförmågan och för honom är skolbiblioteket viktigt för 
att det där finns många böcker och det därför är lättare att vara källkritisk. Joel har 
aldrig försökt påverka i skolbiblioteket, tror han, eftersom det har sett likadant ut så 
länge han har gått på skolan. Han tror att det förut fanns eller var tal om ett biblioteksråd 
vilket han förknippar med inköp och urval av böcker. Han tycker inte att det behövs 
något biblioteksråd. 
 
För Joel får skolbiblioteket betydelse som både undervisnings- och fritidsrelaterad 
resurs, men han använder det även som arbetsplats, väntrum och socialt rum. 
 

5.2.11  Karin 
 
Karin är 15 år och hon har gått på skolan sedan i ettan. Karin använder skolbiblioteket 
främst för undervisningsrelaterade syften men även ibland för fritidsrelaterade intressen. 
Hon är i skolbiblioteket varje dag och menar att det alltid är någonting hon behöver där, 
som att låna böcker eller använda dator. Ibland är hon även i skolbiblioteket för att läsa 
tidskrifter. Hon tycker det är mer bekvämt att sitta där än i klassrummet när de själva får 
välja arbetsplats och hon kan även gå dit för att vila eller sova i sofforna och lyssna på 
musik i hörlurar. Om hon och hennes kompisar ska ta det lugnt så går de dit ensamma 
annars går de dit i grupp. Hon tycker att ”lappen” för datoranvändning och att 
skolbiblioteket ofta har stängt innebär stora hinder för hennes besök. Hon tycker också 
att hon inte får hjälp så fort som hon önskar eftersom skolbibliotekarien ofta hjälper 
mellanstadiebarnen. Eftersom hon anser att högstadieelever har viktigare skolarbeten 
tycker hon att skolbibliotekarierna istället borde prioritera dem. Karin betonar att det är 
viktigt att skolbibliotekarierna kan säga ifrån för att skolbiblioteket ska kunna fungera 
som en lugn arbetsmiljö vilket hon inte tycker fungerar. Dessutom tycker hon att Mona 
ger ett dubbelt budskap då hon säger till ungdomarna att de ska vara tysta men själv 
sätter på musik och dansar runt i skolbiblioteket. Karin vet att hon kan säga till om hon 
vill ha någon speciell bok inköpt men hon tycker att det inte är alltid som Mona lyssnar 
på hennes önskemål. Att påverka och ha inflytande förknippar hon först med inköp och 
urval av böcker. Karin tycker att hon inte kan påverka andra delar av skolbiblioteket 
som t.ex. regler och hon skulle vilja kunna ändra på regeln med ”lappen”. 
 
Skolbiblioteket har både en fritidsrelaterad och en undervisningsrelaterad betydelse för 
Karin, dock verkar det ha en mindre social funktion och fungera mer som arbetsplats. 
 

5.2.12  Lisa 
 
Lisa är 16 år och började på skolan i sjuan. Hon berättar att hon nästan aldrig går till 
skolbiblioteket längre. Hon går hellre till uppehållsrummet på raster eftersom hon där 
får prata mer och för att skolbiblioteket ofta är fullt. Om hon går till skolbiblioteket är 
det enbart för undervisningsrelaterat syfte. Skolbiblioteket ska enligt henne vara ett 
ställe där hon kan söka och låna böcker och få hjälp med sina studier men hon tycker 
inte det fungerar så bra eftersom många pratar för mycket där. Hon önskar att 
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skolbibliotekarierna skulle vara lite strängare. Oftast orkar hon inte gå till 
skolbiblioteket, hon sitter hellre kvar i klassrummet där hon får studiero och har 
lärarhjälp. I skolbiblioteket upplever hon att hon tappar koncentrationen och börjar 
prata. Att hon ”inte orkar” är ofta något som kommer upp i intervjun, så även när det 
gäller att söka efter böcker. Därför tycker hon det är bra att hon då kan fråga Mona som 
hämtar det hon behöver. Olika hinder som Lisa upplever kan uppstå för att använda 
skolbiblioteket är ”lappen” för att använda datorerna och de skiftande öppettiderna då 
det begränsar hennes spontana studier. Hon påpekar att skolbiblioteket borde vara 
tillgängligt för alla något som hon därför inte tycker stämmer. Lisa tycker främst att 
skolbiblioteket fyller en funktion för att det är närmare än stadsbiblioteket men hon vill 
ha fler och bättre datorer och större urval av böcker. Hon har aldrig försökt påverka 
bokinköp eller regler och känner att hon inte heller kan påverka reglerna. 
 
Lisas användning av skolbiblioteket är begränsad och hon använder det enbart för 
undervisningsrelaterat syfte, knappt det. 
 

5.3 Sammanfattning 
 
Alla ungdomarna säger att de upplever användandet av skolbiblioteket som frivilligt. 
De använder skolbiblioteket för undervisningsrelaterade syften och då främst som 
arbetsplats. Datorerna blir här en viktig resurs där de kan skriva arbeten och söka 
information men många upplever att de begränsas i sitt användande på grund av 
”lappen” som krävs för datoranvändning. Ungdomarna söker även sin information i 
tryckta källor och ber då ofta Mona om hjälp för att finna lämplig litteratur. 
 
De som använder skolbiblioteket ofta och regelbundet använder det både för fritids- och 
undervisningsrelaterade syften till skillnad från dem som använder det sällan där 
användningen enbart är undervisningsrelaterad. I ett fritidsrelaterat syfte används 
skolbiblioteket främst för att umgås med vänner och läsa tidskrifter. Oavsett om 
ungdomarna använder skolbiblioteket mycket eller lite upplever de att utrymmet är för 
litet och att det ofta är stängt när det egentligen skulle vara öppet. 
 
Inflytande i skolbiblioteket förknippades främst med bokinköp av de flesta ungdomarna. 
Det är också något de känner att de har inflytande över då de kan framföra önskemål till 
skolbibliotekarien. 
 
Nedan följer en sammanställning av enkätsvaren från enkäten13 där ungdomarna genom 
att markera på en skala från 1-10 besvarar tio frågor om vad de tycker och känner om 
sitt skolbibliotek. 
 

                                                 
13 se Bilaga 3. 
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Vad tycker och känner ungdomarna om skolbiblioteket? 
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Figur 1. Diagrammet bygger på de svar som gavs på enkäten (se bilaga 3) om vad ungdomarna 
tänker och tycker om sitt skolbibliotek. Antal poäng för varje kategori betyder att 1 inte stämmer 
alls och 10 stämmer helt.  
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6 Analys och diskussion 
 
Vi kommer i följandet kapitel analysera resultat med hjälp av vald teori. Diskussion 
följer parallellt med analysen och diskuteras delvis utifrån litteratur och tidigare 
forskning. För att belysa de teman som tas upp kommer vi att citera ungdomarna men 
utelämnar småord och upprepningar som inte har betydelse för tolkningen av citatet. 
Rafstes begrepp och den typologi som utvecklades under hennes analys använder vi för 
att belysa vilka olika betydelser skolbiblioteket kan få för ungdomarna, vilka som 
använder skolbiblioteket och hur de använder det samt vilka upplevelser som förknippas 
med rummet. Inflytande kommer diskuteras utifrån tidigare forskning. 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av vilka som använder skolbiblioteket och i vilken 
utsträckning det används och analyseras med hjälp av Rafstes begrepp om in- och 
utgrupp. Vidare skildras hur skolbiblioteket som rum upplevs för att ge en bakgrund till 
och djupare förståelse för vilka förutsättningar som finns för att använda 
skolbiblioteket. Här används Rafstes begrepp om bakre och främre region. Därefter 
följer en beskrivning hur skolbiblioteket används av ungdomarna och vilken betydelse 
skolbibliotekets resurser får. Avsnittet analyseras med utgångspunkt i Rafstes 
användartypologi vars olika teman används som rubriker. Olika faktorer som påverkar 
användandet kan återkomma under flera rubriker då de olika temana påverkar och 
interagerar med varandra. Skolbibliotekariens roll framkom vara väsentlig och har 
beskrivits i samband med temana då de var svårt att lyfta hennes roll från de olika 
sammanhang hon ingick i. 
 

6.1 Vilka använder skolbiblioteket? 
 
Rafste menar att det finns två olika typer av användare av skolbiblioteket vilka hon 
benämner in- och utgrupp. Ingruppen är regelbundna användare som bestämmer de 
normer som gäller i skolbiblioteket. Utgruppen är de som använder skolbiblioteket 
oregelbundet och därmed får anpassa sig efter de normer ingruppen satt (Rafste 2001, s. 
390ff.). Vi har utgått från att regelbundna användare är de som använder skolbiblioteket 
minst fyra gånger i veckan och föredrar skolbiblioteket framför andra platser i skolan på 
sina raster och håltimmar. De oregelbundna användarna, utgruppen använder 
skolbiblioteket högst en gång i veckan och föredrar andra platser som t.ex. 
uppehållsrum framför skolbiblioteket på sina raster och håltimmar. De som ingår i 
ingruppen är Alexander, Björn, Filip, Emil, Isak, Joel och Karin. De använder 
skolbiblioteket både för fritidsrelaterat syfte och undervisningsrelaterat syfte och är i 
skolbiblioteket någon gång varje dag eller nästan varje dag. För dem är skolbiblioteket 
mer självklart att vistas i och använda, de föredrar att använda skolbiblioteket framför 
andra platser på skolan såsom uppehållsrum, klassrum och korridorer. 
 

Joel: Vad det är som gör det [skolbiblioteket; vår anm.] viktigt egentligen? 
Isak: Nämen, det är väl de flesta grejer […] det är ju liksom själva den lugna 
arbetsplatsen, ett bra ställe att hitta massa information i och hitta några bra 
böcker också och… 
Joel: Och så finns det många böcker med så man kan vara källkritisk lättare. 
Isak: […] sen är det ju ganska viktigt med att man bara kan, liksom… sen 
också va där och man behöver inte, liksom arbeta heller utan man kan bara va 
där och typ ta en tidning och bara sitta och läsa. Som bara ta det lugnt. 
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De flesta som ingår i utgruppen på skolan använder skolbiblioteket enbart för 
undervisningsrelaterat syfte. Bland dem finns Carl, Dennis, Gabriella, Hanna och Lisa 
som sällan går till skolbiblioteket och väljer andra platser att vara på än skolbiblioteket 
på raster och håltimmar. Även om det i in- och utgrupp är blandat med killar och tjejer 
är det tydligt att Carl och Dennis använder skolbiblioteket i större utsträckning än vad 
Gabriella, Hanna och Lisa gör. Carl och Dennis tenderar att ibland ingå i ingruppen då 
deras användning av skolbiblioteket sker regelbundet men sällan och även för 
fritidsrelaterade syften, men då de föredrar uppehållsrummet framför skolbiblioteket på 
fritiden har vi valt att placera dem i utgruppen. Det innebär att ingruppen i vår studie 
representeras främst av killar och utgruppen främst av tjejer vilket får som följd att det i 
vår studie är killarna som bestämmer normer i skolbiblioteket. 
 
I ingruppen har vi sett att det även finns två ytterligare indelningar, de som följer regler 
och de som bryter mot dem. De som följer regler betonar betydelsen av att 
skolbiblioteket ska fungera som en tyst, lugn plats och de blir irriterade över 
skolkamrater som stör vilka ofta kan vara den andra ingruppen. När den stökigare 
undergruppen kommer till skolbiblioteket tar de över och skapar normer av att man kan 
prata högt och leka där och normerna som den undergrupp som följer reglerna har 
skapat får stå tillbaka. Detta skulle kunna vara ett skäl till att det finns dubbeltydiga 
meningar av hur man ska bete sig i skolbiblioteket. Ungdomarna kan antingen följa 
normerna från den ena undergruppen och stöka i skolbiblioteket eller följa normerna hos 
den andra gruppen och följa reglerna där. 
 
I resultatavsnittet14 redovisas ett diagram över ungdomarnas enkätsvar från enkäten15 
över vad de tycker och känner om sitt skolbibliotek. För att få en översikt över hur 
ungdomarna i in- och utgrupp upplever sitt skolbibliotek har vi nedan sammanställt 
enkätsvaren i ett diagram där vi särskiljer de båda grupperna. 

                                                 
14 se avsnitt 5.3. 
15 se Bilaga 3.  
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Hur upplever in- och utgruppen skolbiblioteket?
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Figur 2. Diagrammet bygger på de svar som gavs på enkäten (se bilaga 3) om vad ungdomarna 
tänker och tycker om sitt skolbibliotek och är uppdelad efter in- och utgruppernas svar för att visa 
på skillnader och likheter. Antal poäng för varje kategori betyder att 1 inte stämmer alls och 10 
stämmer helt. 
 
Det framkommer av diagrammet att både in- och utgrupp upplever skolbiblioteket som 
en plats med olika resurser att använda, ett resurscenter. De resurser som fanns som 
exempel var skolbibliotekarie, arbetsplats, böcker och boklån, datorer, läsmöjligheter 
och att kunna kopiera. För utgruppen är uppfattningen av skolbiblioteket som en plats 
med olika resurser starkare än för ingruppen. Kategorin som rör skolbibliotekets 
resurser kan ha tolkats av ungdomarna på olika sätt men vi tror, med stöd från 
intervjuerna, att skolbiblioteket som resurscenter tolkas som undervisningsrelaterat för 
både in- och utgrupp. Utgruppen använder främst skolbiblioteket för 
undervisningsrelaterade syften och det kan vara därför resurscenter får höga poäng av 
dem. Vid kategorin som står för skolbiblioteket som en plats med regler upplever 
utgruppen skolbiblioteket som en plats med mer regler än vad ingruppen gör vilket kan 
vara en av orsakerna till att de inte använder skolbiblioteket så ofta. Intressant är att 
skolbiblioteket som en trygg plats upplevs ha större betydelse för ingruppen. Det 
framkom under intervjuerna med ungdomarna, om än något otydligt att skolbiblioteket 
för vissa ungdomar kunde vara tryggare än uppehållsrummet. Mona uttryckte detta klart 
och vi anser att det är en viktig aspekt att diskutera vilket görs i avsnittet som handlar 
om skolbiblioteket som rum. 
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6.1.1 Diskussion 
 
Ungdomarna använder skolbiblioteket i olika hög grad och vi delar in dem i Rafstes in- 
och utgrupp. Det är anmärkningsvärt att de som ingår i ingruppen är fler än de som 
ingår i utgruppen vilket kan visa på en skev bild av hur det verkligen ser ut. Om våra 
resultat av hur många som ingår i in- respektive utgrupp är representativa för hela 
skolan innebär det att över hälften av eleverna är med och sätter de normer som gäller i 
skolbiblioteket. Det kan finnas olika orsaker till varför ingruppen är så stor. Studien var 
frivillig och de som valde att vara med kan ha varit ungdomar som var intresserade av 
sitt skolbibliotek och ansåg sig ha något att säga samtidigt som det fanns stort intresse 
hos ungdomarna i alla klasser att delta. Rafste kom fram till i sin undersökning att de 
elever som har gått längst tid på skolan ingår i ingruppen (2001, s. 390ff.) och eftersom 
vår studie bygger på ungdomar i år 9 kan även detta ha påverkat det höga antal 
medlemmar i ingruppen. 
 
I vår studie representeras ingruppen främst av killar och utgruppen främst av tjejer. Vi 
funderar på om vi hade behövt intervjua fler ungdomar eller lika många killar som tjejer 
för att få en rättvis bild av vilka som ingår i in- och utgrupp. Samtidigt framkom det 
under intervjuerna att det var killar i år 9 som använde skolbiblioteket i störst 
utsträckning vilket bekräftar vå r indelning av in- och utgrupp. 
 
Till skillnad från tjejer har killar traditionellt sett erövrat offentliga miljöer  (Lalander & 
Johansson 2002, s. 132f.) men enligt Öhrn är detta något som på senare tid har 
förändrats (se Lalander & Johansson 2002, s. 143f.). Vi kan se att Karin utmanar de 
normer som killarna skapat i skolbiblioteket genom att hon till skillnad från de andra 
tjejerna i studien använder det ofta och regelbundet även för nöje.  Hon uttrycker att hon 
och hennes kompisar ”… brukar vara flera om man inte ska ta det lugnt”. 
 
Både in- och utgrupp använder skolbiblioteket för undervisningsrelaterade syften men 
det är enbart ingruppen som använder det för fritidsrelaterade syften vilket även 
påverkar den undervisningsrelaterade användningen. Lieberg menar att skolbiblioteket, 
eftersom det ligger i skolan, kan upplevas som och förknippas med skolarbete (1993, s. 
212). I vår studie blir detta tydligt när det gäller ungdomarna i utgruppen som använder 
skolbiblioteket för undervisningsrelaterade syften. Men eftersom ingruppen använder 
skolbiblioteket för såväl undervisnings- som fritidsrelaterade syften, där det senare 
dominerar, innebär detta att de inte förknippar skolbiblioteket med enbart skolarbete 
utan det är istället andra faktorer än skolbibliotekets placering som påverkar. 
 
Vi delar även in ingruppen i två undergrupper där den ena gruppen följer reglerna i 
skolbiblioteket och den andra gruppen bryter mot dem. Vi kan se att skolbiblioteket 
används av ingruppen som symbol för att göra den egna gruppen tydligare och skilja 
den från andra (Lalander & Johansson 2002, s. 29ff.).  Skolbiblioteket som symbol blir 
dock tydligare för den undergrupp som bryter mot reglerna. De framhåller att 
skolbiblioteket är för tyst och de vill kunna ”leka” och prata där. Det blir lättare att som 
grupp göra detta då ansvaret ligger hos hela gruppen och individen slipper ta ansvar och 
sätta sig in i andras tankevärldar (ibid., s. 71). 
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6.2 Skolbiblioteket som rum 
 
Rafste menar att det finns både bakre och främre regioner för människor där den bakre 
regionen kännetecknas av en plats där man kan ta det lugnt och vara sig själv  och där 
man i den främre regionen måste följa strikta regler för hur man ska agera. Klassrummet 
kan ses som en främre region till skillnad mot uppehållsrum och skolgård som fungerar 
som en bakre region. Skolbiblioteket har möjlighet att fungera både som främre och 
bakre region, ett poröst rum (Rafste 2001, s. 80ff.; 2005).  Skolbiblioteket i vår studie 
kunde av vissa ungdomar upplevas och användas som ett poröst rum men ibland kunde 
det vara svårt att inte låta skolbiblioteket bli enbart en bakre region när aktiviteter 
avsedda för fritid även utfördes på lektionstid. Rafste (2005) ser möjligheten i att 
skolbibliotek får betydelse även för nöje. Även om chansen finns att skolbiblioteket för 
ungdomarna blir en bakre region såg vi att aktiviteter som rörde nöje i skolbiblioteket 
hade en viktig funktion främst för de i ingruppen vilket gör att skolbiblioteket ibland 
blir som ett uppehållsrum för dem. 
 

Intervjuare: Vad gör ni när ni är på skolbiblioteket då? 
Emil: Pratar, läser och så. […] 
Filip: Annars så pratar vi en hel del. 
Intervjuare: Ja… Är det många kompisar som sitter tillsammans då eller? 
Emil: Ja. 
Filip: Ja. 
Emil: […] det är ju sådär rader mellan med böcker och så är det en soffa där 
och en soffa där. Och så sitter man ju typ vid olika… olika kompisar vid 
olika… Och sen så har man långa bord som man sitter vid. 

 
Vi tolkar det som att han menar att de i skolbiblioteket har möjlighet att sitta vid olika 
platser vid olika tillfällen med olika kompisar varje gång och att de kan röra sig mer fritt 
i skolbiblioteket vilket kännetecknar en bakre region (Rafste 2001, s. 80ff.; 2005). För 
Karin får skolbiblioteket en annan betydelse som bakre region än vad övriga ungdomar i 
ingruppen uttrycker då hon använder skolbiblioteket för att vila eller sova i sofforna och 
samtidigt lyssna på musik i hörlurar. 
 
En betydelse av skolbiblioteket som framkom var att ungdomarna där kunde känna 
trygghet i platsen. 
 

Intervjuare: Men vad är det som gör att ni går just till skolbiblioteket? 
Björn: […] mer… avslappnat kanske också. […] 
Intervjuare: Är det mer avslappnat än i uppehållsrummet? 
Björn: Ja, för det mesta… ja. […] Det känns mer säkrare eller vad man ska 
säga… 
Intervjuare: Att vara här? 
Björn: Ja. 
Intervjuare: […] hur menar du då […]? 
Björn: Det känns mer […] jag vet inte men det… man…sätter sig så  pratar 
man…i uppehållsrummet så kanske man sätter sig och inte pratar så 
mycket… 

 
Vi tolkar det som att det i skolbiblioteket finns en struktur som är striktare än 
uppehållsrummet men samtidigt tillräckligt svag struktur för att det ska upplevas 
tilltalande. Skolbiblioteket får betydelse som ett poröst rum. 
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Likaså framkom det att skolbiblioteket var en plats där ungdomarna kunde prata ostört 
och vid den allra första frågan om vad Emil tycker om sitt skolbibliotek kom vi att 
diskutera skillnader mellan skolbibliotek och uppehållsrum. 
 

Emil: Man kan typ inte… i biblioteket är det mer så att man går undan och så 
och pratar och så. 
Intervjuare: Är det för att det är tyst då som ni går till [skolbiblioteket; vår 
anm.] … eller lugnare? 
Emil: Ja lugnare, inte tystare, tror jag inte, inte alltid, men ofta. 

 
Det framkommer här att skolbib lioteket har betydelse för att det är lugnare men inte 
tystare. Vi frågar oss var skillnaden är mellan lugnt och tyst och tolkar det som en annan 
betydelse än vad vi traditionellt tänker som lugnt. Kan ”lugnt” få en annan betydelse för 
Emil då även citatet ovan där Björn benämner skolbiblioteket som en säkrare plats tyda 
på att skolbiblioteket blir ett skydd? Vi tolkar det som skolbiblioteket och dess regler 
tillsammans med skolbibliotekariens närvaro kan utgöra ett skydd. Skolbiblioteket 
skiljer sig från andra platser i skolan som ungdomar har tillgång till på raster då det är 
ett begränsar utrymme med större möjligheter för den vuxne att se hur ungdomarna 
behandlar varandra. 
 
Skolbiblioteket har en ingrupp som främst består av killar och det är de som skapar 
normerna där. Tjejerna på skolan som inte trivs med normerna i skolbiblioteket och inte 
heller trivs i uppehållsrummet, vart tar de vägen? När Hanna och Gabriella talar om det 
skulle vara någon som inte vågar gå till uppehållsrummet, menar de att de i så fall går 
och sätter sig i korridorerna, inte i skolbiblioteket. Under våra besök på skolan 
uppmärksammade även vi ungdomar i korridoren, främst tjejer som umgicks där. Vad 
är det då som gör att utgruppen, och därmed också nästan alla tjejer i vår studie, inte går 
till skolbiblioteket? Det skydd som skolbibliotekarien och skolbiblioteket innebär verkar 
inte ha samma betydelse för tjejerna som killarna vilket vi tolkar beror på att killarna 
sätter normerna för hur man ska vara och agera i skolbiblioteket. Förutom eget 
personligt intresse skulle detta kunna vara en faktor som påverkar tjejernas användande 
av skolbiblioteket. 
 

6.2.1 Regler 
 
Rafste menar att regler kan upplevas som möjlighet eller hinder (Rafste 2001, s. 64f.; 
2005). ”Lappen” blir, när regeln efterfö ljs ett hinder för dem som spontant ville gå och 
sätta sig vid en dator i ett undervisningsrelaterat syfte. 
 

Joel: […] och det kan vara lite irriterande när man kommer in, då är alla 
datorerna lediga… ok. Då springer man iväg till läraren för att hämta en lapp. 
Sen när man kommer dit så är varenda dator upptagen. Det kan vara lite 
irriterande. 

 
En del av killarna använder datorerna i ett fritidrelaterat syfte även om de inte får och 
har lärt sig olika tekniker för att dölja det för bibliotekarierna. Genom att ungdomarna 
har ett större övertag i datortekniken kan de komma ifrån de regler som finns vilket blir 
tydligt under intervjun med Alexander och Björn då vi diskuterade regler kring 
datoranvändandet. 
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Intervjuare: Men om ni spelar spel och så då, går det? Det får ni göra? 
Alexander: Man försöker ju göra det lite diskret, så sitter man sådär med 
arbetet på samtidigt så byter man bara när dom kommer… 
Intervjuare: Ja… just det… vad är det… ctrl tab? 
Alexander: Ja… 
Björn: Ja… 

 
Skolbiblioteket upplevs av de flesta ungdomarna som en plats med många och hårda 
regler där det ska vara lugn och ro, en främre region. Denna uppfattning om hur 
skolbiblioteket ska vara kan grundas i skolbibliotekariernas uppfattning om 
skolbiblioteket som en tyst och lugn arbetsplats. Ungdomarna i vår studie upplever dock 
att reglerna inte alltid efterlevs. För de ungdomar som ville ha det tyst och lugnt kunde 
reglerna för en tyst arbetsmiljö bli en möjlighet då de efterlevs. 
 

Intervjuare: När det gäller regler och sådana här saker då? Hur tycker ni det 
fungerar? 
Gabriella: Det kan vara väldigt tufft. 
Hanna: Det ÄR regler! Men hon är rätt lätt att lura om man säjer så… Det är 
många killar som typ… blåser henne hela tiden... 
Intervjuare: Vad tycker ni om att […] det finns regler och så… är det bra 
eller är det dåligt? […] Hur vill ni att det ska vara liksom? 
Hanna: Det är bra att det finns regler. 
Gabriella: Det är bra att det finns när man väl vill arbeta så behöver man det. 

 
För de som ville prata och stöka skulle reglerna om lugn och ro, om de efterlevs kunna 
innebära ett hinder för att använda skolbiblioteket. Vad som framkom vid intervjuerna 
var dock att reglerna inte innebär ett hinder när ungdomarna ville stöka i skolbiblioteket 
utan det istället handlar om i vilken mån ungdomarna klarar av att ta det ansvar som 
skolbiblioteket innebär. Reglerna hindrar både Dennis och Lisa att besöka 
skolbiblioteket då de inte alltid klarar av det ansvar det medför. För Lisa som sällan 
använder skolbiblioteket, utgör klassrummets striktare struktur (Rafste 2001, s. 402) en 
möjlighet att lättare kunna genomföra sitt skolarbete. 
 

Intervjuare: Vad är det som gjort att du inte gått dit [skolbiblioteket; vår 
anm.] då?  
Lisa: Jag behöver inte […] jag gillar klassrummet istället […] för annars 
pratar man om massa andra grejor och så ... [otydligt; vår anm.] 
Intervjuare: Om du är i skolbiblioteket? 
Lisa: Ja. 
Intervjuare: Ok, så du tycker det känns lugnare då att vara… 
Lisa: … ja… för där finns det lärare och så som man kan ta hjälp av. 
 

Dennis anser att regler i skolbiblioteket kan vara bra. 
 
Intervjuare: För ni vill ändå att det ska vara regler här [skolbiblioteket; vår 
anm.] och så eller? 
Dennis: Jo men det är ändå gott med regler för då vet du ändå vad som gäller 
liksom […] och anpassar sig efter det. Så kan man vara i uppehållsrummet 
om man vill stöka. Tycker jag i alla fall. 
 

Han inser att regler kan innebära en möjlighet att kunna använda skolbiblioteket på ett 
för honom konstruktivt sätt och kom med ett förslag hur valmöjligheterna kan förbättras 
utan att han behöver bryta mot reglerna. 
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Intervjuare: Vad skulle göra att ni gick hit oftare då? […] 
Dennis: Lite såhär, om man säger att det skulle vara mycket mer utrymme, 
om det var någon typ såhär prathörna där man kunde sitta och prata, och typ 
en sån där läshörna, och lite olika sådana där hörnor som tema…  

 
På det sättet skulle skolbiblioteket vara mer lättillgängligt att både kunna fungera som 
bakre och främre region, ett poröst rum. 
 

6.2.2 Diskussion 
 
Skillnaden mellan dels skolbibliotek och klassrum, dels skolbibliotek och uppehållsrum 
har diskuterats i analysavsnittet utifrån Rafstes teori om skolbiblioteket som bakre och 
främre region. På liknande sätt har även andra forskare diskuterat skillnaderna mellan 
klassrum och skolbibliotek. Friare plats kan vara både där de upplever att friheten 
innebär en möjlighet för dem att studera bättre (Dressman 1997, s. 161f. ) men även som 
en möjlighet att slippa klassrummet (Alexandersson & Limberg 2004, s.103). 
Skolbiblioteket var betydelsefullt för många av ungdomarna i vå r studie då det 
upplevdes som en friare plats än klassrummet. Den friare plats som skolbiblioteket kan 
utgöra kan innebära både möjligheter och svårigheter. 
 
Ziehe talar om att den kulturella friställningen i samhället innebär fler valmöjligheter 
och ett ökat ansvar för ungdomar (1993, s. 9). Besluten som ungdomarna står inför blir 
många i skolan då de kan och måste välja arbetssätt och plats att arbeta på, både på 
raster och på lektionstid. De kan och måste där välja mellan olika medier och måste i 
större grad välja hur de ska bete sig i olika situationer. Många av ungdomarna i vår 
studie vill ha större urval, fler medier att välja bland och de upplever att skolbibliotekets 
styrka är alla de valmöjligheter som det innebär. 
 

Intervjuare: Vad är det som gör att ni hellre går till skolbiblioteket då? 
Joel: För det finns lite mer att göra där än i uppehållsrummet. 
Isak: Ja… det är ett lugnare ställe också, inte så många som pratar. 
Joel: Ja… 
Intervjuare: Ok, är det stökigt i uppehållsrummet eller? 
Isak: Inte stökigt… 
Joel: Det är så mycket folk överallt. 
Isak: Det finns inget direkt att göra där. Det finns ju mer att göra i 
biblioteket. 
Joel: Ja… det finns inga tidningar direkt i uppehållsrummet. 

 
Lisa däremot väljer att hellre vara kvar i klassrummet på lektionstid än att gå till 
skolbiblioteket. Hon kan reflektera över sin användning av skolbiblioteket då hon är 
medveten om att hon inte klarar de valmöjligheter och det ansvar som skolarbete i 
skolbiblioteket innebär.  
 

Intervjuare: Vad är det som gjort att du inte gått dit [skolbiblioteket; vår 
anm.] då? 
Lisa: […] jag brukar inte orka gå någonstans när vi har lektioner […] jag 
gillar klassrummet istället [...] för annars pratar man om massa andra grejor 
och så […] för där [klassrummet; vår anm.] finns det lärare och så som man 
kan ta hjälp av. 
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”Lappen” krävs för att få använda datorerna på skolbiblioteket och datorn får endast 
användas i ett undervisningsrelaterat syfte. Skolbibliotek ska enligt flera styr- och 
måldokument erbjuda både tryckta och elektroniska medier för att stödja skolarbete16. 
Ungdomarna i studien upplever dock att tillgängligheten till datorerna är begränsad på 
grund av ”lappen” och att datorerna ofta är upptagna. Den begränsade tillgängligheten 
kan ses som ett hinder i deras läs- och språkutveckling. Alla ungdomar hade åsikter om 
”lappen” eftersom den ofta hindrade ungdomarna att spontant göra skolarbeten på dem. 
Ungdomarna hade dock olika uppfattningar om hur ”lappen” fungerar. Många menar att 
den innebär ett hinder och det är dåligt eftersom de inte får använda datorn utan ”lapp”. 
Samtidigt menar en del att de får gå emellan och använda datorn när ingen annan sitter 
där, utan ”lapp”. Innebär det att ungdomarna upplever och tolkar regler olika eller är det 
skolbibliotekarierna som behandlar ungdomarna olika? Detta skulle kunna innebära en 
oregelbundenhet för ungdomarna och Ziehe talar om att det i dagens samhälle är viktigt 
med vardagliga regelbundenheter ( 1993, s. 20f.). 
 
Oregelbundenhet framkommer även då Karin menar att Mona har ett dubbelt budskap i 
de regler som rör arbetsro i skolbiblioteket. Hon tycker det är orättvist att Mona sätter 
på musik och stör ungdomarna för att i en senare stund gå och säga till att de ska vara 
tysta. Det finns skillnader mellan hur skolbiblioteket ska fungera enligt skola och 
skolbibliotekarie och hur det i verkligheten upplevs och fungerar för ungdomarna 
gällande regler. Det blir tydligt att de vardagliga regelbundenheterna är viktiga för 
ungdomarna i vår studie. De vill ha konsekvens i sitt skolbibliotek. Flera av 
ungdomarna talar också om att de går till skolbiblioteket på varenda rast eller en 
specifik rast varje dag vilket kan tyda på ett behov av trygghet genom regelbundenhet. 
 
Det framkom från både intervjuer med killar och tjejer att tjejer ofta får säga till killar 
om regler i skolbiblioteket. De blir vakter, precis som Mona upplever att hon ibland blir. 
Det framkommer att Mona går ut i skolbiblioteket när det är många ungdomar där eller 
när ungdomar som brukar vara stökiga kommer dit. Vi tror att känslan av att inte bli 
litad på (Phtiaka 1994) kan bidra till att den ”stökiga” får en given roll och vid ett senare 
besök tvingas upprätthålla den vilket innebär att normer av skolbiblioteket som en plats 
där man kan vara stökig bevaras. 
 
Enligt Alexandersson och Limberg var även inredning och utformning viktigt för hur 
eleverna i deras undersökning upplevde och agerade i sitt skolbibliotek (2004, s. 115f.). 
I vår studie kunde vi se att ungdomarna uppskattade att skolbiblioteket var mysigt med 
sköna sittplatser. Skolbibliotekets utrymme var en annan faktor som var betydelsefull i 
samband med skolbibliotekets utformning. Det upplevdes som för litet men samtidigt 
var utrymmet inte något som upplevdes vara ett stort hinder. Närheten till 
skolbiblioteket var viktigt för många av ungdomarna för att de skulle besöka bibliotek 
överhuvudtaget. De kunde gå dit på raster för att fördriva tiden men även för att låna 
böcker eller ta tillfället i akt för att göra färdigt skolarbeten. 
 
 
 
 

                                                 
16 Bibliotekslag 9 §; Folkbiblioteksmanifestet: Skolbiblioteksmanifestet 2000, s. 16f.; Lpo 94, s. 17. 
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6.3 Skolbiblioteket som resurs 
 
Resurs kan i skolbiblioteket knytas till material och utrustning, själva rummet och 
inredningen samt skolbibliotekarien och andra ungdomar i skolbiblioteket (Rafste 2001, 
s. 64f.; 2005). Vi kommer i följande avsnitt ta upp betydelsen av skolbiblioteket som 
resurscenter för undervisnings- och fritidsrelaterad information, som arbetsplats, som 
social mötesplats och som väntrum. I Rafstes användartypologi särskiljs resurscenter för 
undervisnings- och fritidsrelaterad information men vi kommer att presentera analysen 
av dem under samma rubrik då det inte alltid har varit möjligt att skilja dem åt. 
Inledningsvis trodde vi att undervisningsrelaterad och fritidsrelaterad användning av 
skolbiblioteket skulle vara lätta att skilja åt men vi insåg efterhand att det var svårare än 
vad vi först trodde. Ofta kunde ungdomarna använda skolbiblioteket för 
undervisningsrelaterat och fritidsrelaterat syfte i stort sett samtidigt och vi insåg snart att 
det var mycket viktigt för oss att under intervjuerna specificera vilken typ av 
användning vi avsåg. Genom att kombinera intervjuerna med observationer hade vi 
lättare själva kunnat urskilja på vilket sätt de använder sitt skolbibliotek. 
 

6.3.1 Resurscenter för undervisnings- och fritidsrelaterad information 
 
Resurscenter för undervisningsrelaterad information är den betydelse skolbiblioteket har 
för information och de läromedel eleverna behöver för att kunna utföra sina 
undervisningsrelaterade uppgifter. Här ingår material, skolbibliotekarien och andra 
elever. Resurscenter för fritidsrelaterad info rmation är den betydelse skolbiblioteket har 
för information eleverna kan använda utifrån eget intresse (Rafste 2001, s. 265ff.; 
289f.). 
 
Liksom i Rafstes undersökning var skolbiblioteket betydelsefullt för ungdomarna 
genom att de kunde gå dit under hela skoldagen för att söka information (Rafste 2005) 
även om tillgängligheten till skolbibliotekets resurser i vår studie var begränsad. 
Skolbiblioteket har öppet hela dagen men ändå upplever ungdomarna att skolbiblioteket 
ofta har stängt beroende på att skolbibliotekarierna är borta och de inte får vistas i 
skolbiblioteket utan vuxen. Detta är ett problem som även Nora ser då hon inte alltid vet 
om skolbiblioteket har öppet eller ej när hennes elever går dit på lektionstid för att 
arbeta. Skolbiblioteket kan även vara stängt för att Mona har bokstunder med 
mellanstadieelever vilket framkom från både henne själv och ungdomarna. 
 

Intervjuare: Öppettiderna på skolbiblioteket, vad tycker ni om dom? 
Emil: Skit! Dom är ju borta hela tiden. 
Filip: Ja det är ju… om alla  är där så är det ju bra. 
Intervjuare: Ja… 
Emil: Ja, men alltså, det är ju öppet hela tiden […] och så får man inte gå in 
dit ibland och så för dom stänger av det när det kommer så där låg… 
mellanstadiet och lågstadiet, men det fattar man ju. Men sen, dom är borta 
hela tiden. Och man får inte använda datorerna om man inte typ har lapp med 
sig och så. 

 
Hanna anser att detta innebär att hon inte kan fråga skolbibliotekarien, låna böcker eller 
använda datorerna när hon behöver för olika skolarbeten. Lisa använder nästan aldrig 
skolbiblioteket längre och hennes upplevelser från tidigare användning påverkar att hon 
idag sällan går dit. 
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Intervjuare: […] vad är det som gör att ni inte går dit? [skolbiblioteket; vår 
anm.] 
Lisa: Man har väl i bakhuvudet att det finns säkert inga datorer eller att det 
brukar vara fullt och att hon är… att det nästan alltid är stängt och så. 
 

Ungdomarna i vår studie anser skolbiblioteket betydelsefullt för att de där kan låna 
böcker och använda sig av information i facklitteratur och på Internet i ett 
undervisningsrelaterat syfte. Förutom facklitteraturen och Internet är tidskrifter en viktig 
informationskälla även om det finns delade meningar om utbudet och dess aktualitet. En 
av de resurser i skolbiblioteket som ungdomarna anser ha stor betydelse är datorerna 
och de önskade fler datorer. Mona menar att datorn ska ses som ett komplement till 
uppslagsböcker vilket återspeglas i Joels uppfattning: 
 

Joel: Behöver man information med, vad heter det, till skolarbete då går man 
ju helst, om man kan först till biblioteket och verkligen hämtar 
grundinformation innan man sätter sig vid Internet. 

 
Det var enbart Joel som beskrev sitt tillvägagångssätt vid informationssökning på det 
sättet och det är oklart för oss hur övriga ungdomar i studien gick tillväga, om de först 
tog hjälp av tryckt material eller sökte via Internet. Vi tror dock att ungdomarna agerar 
på liknande sätt som Joel, att först gå till facklitteratur, eftersom ”lappen” utgör ett 
hinder för spontan datoranvändning. 
 
Informationssökning kan även ske i ett fritidrelaterat syfte utifrån eget intresse vilket 
gjordes av eleverna i Rafstes undersökning då de använde skolbiblioteket för att läsa 
tidskrifter, chatta och surfa (2001, s. 265; s. 289f.). Tidskrifterna används i vår studie 
främst som informationskälla i den fritidsrelaterade användningen, men en del av 
ungdomarna värderar och använder även facklitteraturen i skolbiblioteket för nöje och 
eget intresse. Carl berättar att han brukar gå till skolbiblioteket även på lektionstid för 
att läsa olika sporttidskrifter vilket framkom att ungdomarna i Rafstes undersökning 
också gjorde (2001, s. 294f. ). 
 
Datorernas betydelse för fritidsrelaterad information var större förr, både för in- och 
utgruppen, då det var tillåtet att även läsa sin e-post och surfa på Internet. Chatt och 
surfning är nu förbjudet i skolbiblioteket men datorerna används ändå ibland av ett fåtal 
killar för fritidsrelaterad informationssökning i form av surfning. För dem som följer 
reglerna har ”lappen” inneburit att de inte använder datorerna för fritidsrelaterade 
syften. 
 
I Rafstes studie bad eleverna sällan skolbibliotekarien om hjälp (2001, s. 278) vilket 
delvis skiljer sig mot vårt resultat där ungdomarna använde Monas hjälp på olika sätt 
för att finna böcker i det fysiska biblioteket. Fyra av ungdomarna, alla ingår i ingruppen, 
ansåg sig själva vara mer självständiga och de sökte först själva för att senare, om de 
inte hittade, fråga Mona om hjälp. 
 

Intervjuare: När ni jobbar där då, [skolbiblioteket; vår anm.] eller använder 
uppslagsböcker, frågar ni om hjälp då eller är det liksom… ? 
Filip: Ja det gör man väl om man inte hittar det. 
Emil: Om man inte hittar det så frågar man om hjälp men man går ju alltid 
dit först och kollar själv. 
Filip: Ja…   
Emil: För hon har oftast… det är oftast fullt upp. 
Intervjuare: Ok, hur gör hon när hon hjälper er? 
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Emil: Nä hon bara: - Vad ska ni ha? Och jag: - Nä, jag ska slå på blablabla. 
… och så: - Aja då ska ni slå i den här. Och så slår man och så hittar man det 
inte så hjälper hon en att hitta svaret efteråt. Men man behöver inte hjälp två 
gånger […] det gäller bara att hitta rätt bok. 
Filip: Ja… 
 

Det finns ingen schemalagd bibliotekskunskap i skolbiblioteket utan Mona menar att 
hon istället berättar hur ungdomarna ska göra när de ber henne om hjälp. Vi tror att 
ungdomarna inte uppfattar det Mona vill förmedla genom den individuella 
bibliotekskunskapen, de ser inte betydelsen av all den hjälp Mona skulle kunna innebära 
vid informationssökning. Även om ungdomarna har skilda meningar på vilket sätt 
skolbibliotekarierna ska hjälpa till framkommer det tydligt att alla tycker att det är 
självklart att hon ska hjälpa till med att finna såväl fack- som skönlitteratur i det fysiska 
biblioteket. Gabriella betonar att det är betydelsefullt med en skolbibliotekarie som är 
kunnig i sitt arbete vilket hon tycker Mona är. 
 
Skolbiblioteket erbjuder inte någon utbildning i datorbaserad informationssökning 
varför vi kan förstå att ingen av ungdomarna tycker att skolbibliotekariens roll vid 
datorbaserad informationssökning är betydelsefull. De tycker sig ha bättre kunskaper än 
Mona och till skillnad från informationssökning i tryckt litteratur i det fysiska 
biblioteket ser de henne inte som en hjälp vid datorbaserad informationssökning. 
 

Hanna: […] söker på Internet gör man ju. 
Intervjuare: Ja, men har ni någon hjälp av henne där då också eller? 
Gabriella: Nä det kan man själv 
Hanna: Jag tror inte hon är så duktig på datorer. (fnitter) 
Intervjuare: Men ni tycker ni klarar det rätt så bra själva? 
Gabriella: Ja… man har koll på vad man ska göra själv. 
Intervjuare: Är det svårt eller? 
Hanna: Nä. 

 
Enligt Rafste kan även andra elever vara betydelsefulla som resurs i skolbiblioteket 
(2001, s. 64f.). Det var endast Alexander som i vår studie nämnde att han kunde fråga 
någon elev om han behövde hjälp. Att elever fungerar som resurs borde därför vara av 
liten betydelse i vår studie. Samtidigt kan det bero på att det för ungdomarna ses som en 
sådan naturlig företeelse att de därför inte nämner det. 
 

6.3.2 Arbetsplats 
 
Den mest grundläggande betydelse skolbiblioteket har för ungdomarna oavsett i vilken 
utsträckning de använder det är som arbetsplats. Enligt Rafste innebär arbetsplats en 
plats där eleverna kan utföra skolarbeten vid ett bord eller en dator (2001, s. 265; s. 
282). Ungdomarna i vår studie använder skolbiblioteket för att skriva projektarbeten, 
läsa och kopiera vilket sker både vid datorer och vid arbetsbord på såväl fritid som 
lektionstid. De föredrar skolbiblioteket som arbetsplats när de själva får välja var de ska 
förlägga sitt skolarbete under en lektion. Ett undantag är Lisa som hellre väljer att sitta 
och arbeta i klassrummet då hon tycker hon får svårt att koncentrera sig i 
skolbiblioteket. Hon använder skolbiblioteket väldigt sällan men om hon någon gång 
gör det är det som arbetsplats. Utgruppen använder sällan skolbiblioteket men när de 
gör det är det för undervisningsrelaterade syften och ofta är användning av datorn en 
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viktig anledning för att gå dit. För ingruppen var datorn däremot inte en anledning till 
att besöka skolbiblioteket. 
 
Endast hos Björn framkommer det att han ibland använder skolbiblioteket för att göra 
klart skolarbete efter skoldagens slut men han och flera andra uppger att de använder 
skolbiblioteket för att göra klart skolarbeten på raster. 
 

Intervjuare: … Gör ni läxor och så… saker som ni har som hemarbete och 
så? Går ni hit och sätter er och gör det? 
Björn: Ja, ofta brukar vi göra det… 
Alexander: Det händer… 
Björn: Det brukar vara väldigt stimmigt och så på lunchrasten… men när det 
väl inte är nån här så är det ett jättebra ställe att göra sina läxor på… 

 
Betydelsen av skolbiblioteket som arbetsplats skulle därför kunna vara ännu större om 
det är tystare där än vad det är idag. 
 

6.3.3 Social mötesplats 
 
Skolbiblioteket som social mötesplats innebär enligt Rafste att eleverna går dit för att 
umgås med vänner vilket kan ske både fysiskt, ansikte mot ansikte och virtuellt, genom 
chatt på Internet. Skolbiblioteket fick betydelse som social mötesplats för de elever som 
använde skolbiblioteket dagligen, dvs. ingruppen, (2001, s. 265; s. 296ff ) vilket 
stämmer med ungdomarna i vår studie då ingruppen går dit för att prata och umgås eller 
för att leta efter någon för att finna sällskap. 
 
Mötet såväl i det fysiska rummet som i det virtuella rummet kan få betydelse oberoende 
om man anser att skolbiblioteket ska ha en ren pedagogisk funktion eller att det även 
ska ha en social funktion. Ungdomarna kan lära sig genom att fråga varandra men 
tillgängligheten för det virtuella mötet som Rafste (2005) talar om under närvaro – 
distans går förlorad i och med ”lappen” eftersom ungdomarna inte får lov att chatta och 
e-posta. 
 
Att mötas ansikte mot ansikte är betydelsefullt för alla ungdomar men de väljer olika 
platser att mötas på. Killarna i ingruppen ser skolbiblioteket som en betydelsefull plats 
att prata och umgås i då bland annat sköna sittplatser underlättar. 
 

Intervjuare: Vad gillar ni skolbiblioteket eller vad tycker ni om 
skolbiblioteket? 
Björn: Det är väl rätt bra, man brukar väl dra hit på lunchrasten eller 
nånting… 
Alexander: Ja… 
Björn: … när man har håltimme och sätta sig. […] I uppehållsrummet så är 
det inte så bra platser… det är rätt osköna soffor […] men det är inte så 
mycket läsande då… det är bara mer prata med polare. 

 
Carl, Dennis och Karin kan ibland gå till skolbiblioteket för att prata men liksom 
tjejerna i utgruppen väljer de främst uppehållsrummet för detta möte. I en av Rafstes 
undersökta skolor finns en cafeteria vilket vi ser ha liknande betydelse som 
uppehållsrummet i vår studie. Tjejerna använde inte skolbiblioteket i ett fritidsrelaterat 
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syfte utan gick istället till cafeterian (Rafste 2005) vilket vi även kan se i vår studie då 
Gabriella, Hanna och Lisa hellre går till uppehållsrummet. 
 

Intervjuare: Vad är det som är så bra där [uppehållsrummet; vår anm.] som 
inte finns på [skolbiblioteket; vår anm.]? 
Hanna: Man får prata där. 
Gabriella: Mm… man får inte prata i biblioteket, där ska det vara tyst. 
Intervjuare: Är det tyst i biblioteket då? 
Hanna: Nä. (skratt) 
Gabriella: Nä. (skratt) […] 
Intervjuare: Vad gör ni där då? [uppehållsrummet; vår anm.] 
Gabriella: Pratar… 
Hanna: Sitter och pratar […] bara är… 

 
Att prata har en stor betydelse i mötet och förutom att umgås och prata med kompisar 
har vi sett att skolbiblioteket som mötesplats även kan innebära ungdomarnas möte med 
skolbibliotekarien. Killarna pratar om skolbibliotekarierna i en mer positiv bemärkelse 
än vad tjejerna gör. Detta kan bero på att tjejerna inte lika ofta går till skolbiblioteket 
och träffar och lär känna dem men det kan också bero på att de inte går till 
skolbiblioteket för att de inte vill träffa dem. Mona säger att vissa av ungdomarna gärna 
kommer och sätter sig i hennes arbetsrum för att prata, något som också framkommer i 
intervjuer med ungdomarna. När vi pratade med Karin och Lisa om vilka de tror 
använder skolbiblioteket berättade de att ”vissa är ju stammisar” och de går dit för att 
”prata med Mona”. 
 

6.3.4 Väntrum 
 
Betydelsen av skolbiblioteket som väntrum innebär en plats att vänta på någon eller 
något (Rafste 2001, s. 265; s. 305ff.). Det har betydelse för ungdomarna i ingruppen att 
de kan gå till skolbiblioteket för att vänta på kompisar eller på att en lektion ska börja. 
Det framkom inte om det var vanligt att de väntade i skolbiblioteket efter skoldagens 
slut. Eftersom det inte framkom tolkar vi det som att skolbiblioteket har en mindre 
betydelse som väntrum utanför skoltid. 
 
Rafste kom även fram till att betydelsen av skolbiblioteket som väntrum innebar att 
eleven kunde använda skolbiblioteket som alibi för att slippa visa sig eller känna sig 
ensam (2001, s. 265; s. 305ff.).  I vår studie var det ingen av ungdomarna själva som 
berättade att de upplevde skolbiblioteket som ett alibi. Däremot var det flera av 
ungdomarna som talade om att det kunde finnas andra ungdomar i skolan som gick till 
skolbiblioteket för att de inte hade någon annanstans att ta vägen. 
 

6.3.5 Diskussion 
 
Liksom i Alexandersson och Limbergs undersökning förknippade ungdomarna i vår 
studie skolbiblioteket med böcker och fakta (2004, s. 102ff.). De anser skolbiblioteket 
betydelsefullt för att de där kan låna böcker och använda sig av information i 
facklitteratur. Vid informationssökning i ett undervisningsrelaterat syfte används främst 
facklitteratur men vi tror att den datorbaserade informationsökningen skulle ha varit 
större om inte ”lappen” utgjort ett hinder för spontan datoranvändning. Enligt 
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Alexandersson och Limberg började elevernas informationssökning vid en dator (2004, 
s. 82f.) och samma agerande skulle kunna ske även hos ungdomarna i vår studie. 
 
Skolbibliotekariens roll är viktig för ungdomarna vid informationssökning i det fysiska 
rummet där hon används som hjälp och service med att finna litteratur. Alexandersson 
och Limberg menade att vuxna i skolbiblioteket ofta fick rollen som servicepersonal åt 
eleverna (2004, s. 104) vilket blir tydligt även i vår studie. Ungdomarna ser 
skolbibliotekarien som en service vilket innebär att de tycker att hon ska hämta de 
böcker som de behöver. Vid datorbaserad informationssökning är hennes roll obetydlig 
då ungdomarna anser sig vara självständiga och ha bättre kunskap än henne. 
Maktförhållandet mellan vuxna och ungdomarna har skiftat och det som förut var de 
vuxnas områden som de hade erfarenheter av har nu även ungdomarna erfarenheter av 
(Ziehe 1986, s.39f. ). Tydligt i vår studie blir det när ungdomarna diskuterar 
datorbaserad informationssökning i skolbiblioteket men även när de använder 
kunskaper om datorer för att kringgå de regler som finns i skolbiblioteket. 
 
Läsning i ett fritidsrelaterat syfte hade betydelse främst för killarna som läste tidskrifter 
i skolbiblioteket. Chambers menar att en god läsmiljö är en plats som är lugn och tyst 
där endast läsning ska ske för att inte störa läsaren (1995, s. 37f.). Dennis talar om olika 
hörnor med olika aktiviteter i skolbiblioteket som en lösning på att olika ungdomar har 
olika syften med sitt besök vilket innebär att det ofta kan bli stökigt där. Samtidigt som 
vi inser att skolbibliotekets begränsade utrymme kan utgöra ett problem tror vi olika 
hörnor kan bidra till en god, eller åtminstone bättre läsmiljö. Det bästa skulle ändå vara 
om det fanns ett alternativt rum så skolbiblioteket kan erbjuda både en tyst miljö och en 
miljö där ungdomar får vara mer högljudda. 
 
Både lärare och ungdomar har betonat att de i skolan arbetar läsfrämjande men det 
framkommer inte under intervjuerna att ungdomarna läser skönlitteratur för nöje utan 
läsning för nöje sker främst i tidskrifter. Dressman menar att killar föredrar 
facklitteratur (1997, s. 8ff.) och det framkom att killarna i vår studie använde 
facklitteratur, både i form av tidskrifter och av böcker i såväl ett fritidsrelaterat som 
undervisningsrelaterat syfte. 
 
Nobel betonar autentiska texter för läs- och språkutveckling framför texter i traditionella 
läroböcker (1979, s. 127f.). För ungdomarna i vår studie är det viktigt med autentiska 
texter när de arbetar undersökande i skolbiblioteket genom att ta del av facklitteratur, 
uppslagsböcker och hemsidor på Internet. Vi såg även en betydelse av autentiska texter i 
deras fritidsrelaterade användning där andra medier så som facktidskrifter fyller den 
funktionen. När vi pratade om vad Alexander och Björn gjorde i skolbiblioteket kom 
det fram att de gärna läser facktidskrifter där. 

 
Alexander: Det finns en musiktidning. […]  
Björn: Goal! finns… fotbollstidning… 
Alexander: Naturvetenskaps eller den där… 
Björn: Illustrerad vetenskap… 
Alexander: Ja, eller precis. Den är väl bra… PC för alla är också bra… 
Björn: Ja… 

 
Internet med bloggar, chatt och e-post skulle också kunna fylla en funktion som 
autentisk text men eftersom ungdomarna inte får använda datorn för fritidsrelaterat syfte 
hindras denna möjlighet. 
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Rafste (2001, s. 82) samt Alexandersson och Limberg (2004, s. 103ff.) pratar om att den 
betydelse lärare och skolbibliotekarie ger skolbiblioteket speglar det ungdomar ser som 
betydelsefullt. Ofta talade ungdomarna om betydelsen av läsning i skolbiblioteket vilket 
även framkom vara betydelsefullt för skolans arbetssätt i intervjuerna med Mona och 
Nora. När ungdomarna pratade om läsning förefö ll det oss vara som om ungdomarna 
återgav något de fått höra av vuxna. 
 

Intervjuare: Varför tror ni att skolbiblioteket finns? 
Isak: För att vi ska kunna hitta information, viktig information som vi vill ha 
till arbeten med olika… 
Joel: Och främja läsandet med. 
Isak: Ja…   
Joel: Alltså att man utvecklar sin läsförmåga. 

 
Detta behöver inte betyda att läsfrämjande verksamhet sågs som något mindre 
betydelsefullt. Gabriella och Hanna saknar det bokprat som skolbibliotekarien hade med 
dem i år 7 och de tror att bokprat skulle få dem att läsa mer. Vi hade svårt att se om 
detta var något som sades för att de måste eller borde läsa mer eller om de verkligen 
ville läsa mer. 
 
Skolbiblioteket som mötesplats för att umgås och prata i var något som var 
betydelsefullt i Skantzes undersökning vilken är gjord i mitten av 80-talet (1989, 100ff; 
134ff.). Skolbibliotekets funktion har ändrats under åren (Gómez & Swenne 1996, s. 
9ff.) och det är intressant att se att skolbiblioteket som mötesplats fortfarande, i vår 
studie, är betydelsefullt för de ungdomar som använder skolbiblioteket mest. 
Skolbiblioteket har stor betydelse för många ungdomar som social mötesplats och 
skolbibliotekarien har även har en roll för en del ungdomar som någon att prata med. Vi 
tror att skolbibliotekarien kan utgöra en betydelse för dem som inte har så många 
kompisar genom att bidra med gemenskap och närhet, något som ungdomarna annars 
kan få genom grupptillhörighet (Lalander & Johansson 2002, s. 13ff.). 
 
Oregelbundna öppettider innebär ett hinder för ungdomarna när de ska använda 
skolbibliotekets olika resurser. Det framkom att skolbiblioteket stänger för att 
skolbibliotekarierna är borta eller för att Mona har bokprat med mellanstadieeleverna. 
Ofta var öppettider det första som framkom när vi inledningsvis frågade ungdomarna 
vad de tycker om skolbiblioteket. De upplever att skolbiblioteket ofta är stängt och de 
inte riktigt kan lita på när det är öppet. Det förvånade oss då ett av kriterierna för valet 
av skolbibliotek var långa öppettider. I jämförelse med Kulturrådets undersökning låg 
även skolbiblioteket i vår studie  över standard i fråga om bemanning och öppettider 
(Skolbib lioteken 2002, s. 4ff.). Ännu en gång kan vi se betydelsen av de vardagliga 
regelbundenheter som Ziehe talar om (1993, s. 20f.). 
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6.4 Inflytande i skolbiblioteket 
 
Vi utgick från i syfte och frågeställningar för studien att möjligheten till inflytande 
kunde ha betydelse för ungdomars användning och upplevelser i skolbiblioteket. Det 
förespråkas i både styr- och måldokument att ungdomar ska ha inflytande över frågor 
som rör deras liv.17 Genom våra intervjuer har det dock framkommit att inflytande i 
skolbiblioteket har en mindre betydelse för ungdomarna än vad vi från början trodde. 
Ofta förknippades inflytande i skolbiblioteket med inköp av böcker och alla upplevde 
det som positivt att de kunde säga till om de ville ha några speciella böcker. När vi 
frågade om de då hade eller skulle vilja ha biblioteksråd så var inget de verkade ha 
reflekterat över så mycket. Joel uttryckte vid samtal om inflytande över bokinköp att 
man inte ”… behöver någon så kallad demokratisk institution för att kontrollera inköp 
av böcker”. 
 
Utbildningsdepartementets arbetsgrupp betonar information som väsentligt och 
möjligheterna till inflytande är grundläggande för att ens kunna påverka (Ds 2003:46, s. 
55). Ungdomarna i vår studie ser möjligheterna till inflytande och det framkommer vara 
inflytande över inköp av böcker. Det är även betydelsefullt att ta reda på vad eleverna 
vill ha inflytande över (ibid., s. 62). Ungdomarna tyckte att de fick de böcker de ville ha 
med undantag för några få gånger då skolbibliotekarien och ungdomarna missuppfattat 
varandra. Detta var en möjlighet till inflytande de såg som självklar men som de bara 
utnyttjade ibland. Enligt UNESCOs skolbiblioteksmanifest ska skolbibliotekarie och 
elever tillsammans välja medier (IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek 2004, s. 
10) vilket ungdomarna och Mona gör i fråga om böcker. Det är däremot oklart hur urval 
av andra medier sker. 
 
Enligt Skolverkets attitydundersökning vill dock många elever ha inflytande över sin 
utbildning och skola (Attityder till skolan 2003, s. 64). Ungdomarna i vår studie hade 
starka åsikter om reglerna i skolbiblioteket men det var ändå inget som framkom vara 
betydelsefullt när vi frågade om inflytande vilket kan berott på våra begränsade 
erfarenheter som intervjuare. 
 
Regler i skolbiblioteket kom ofta spontant upp i diskussion där många var missnöjda 
med reglerna för datoranvändningen. I Skolverkets attitydundersökning framkom att 58 
procent av eleverna ville ha inflytande över regler (Attityder till skolan 2003, s. 65). Det 
var dock inget ungdomarna själva tog upp som något de ville ha inflytande över och 
påverka. Kan det vara så att ungdomarna inte upplever att de har någon möjlighet att 
påverka regler, att det ligger bortom deras horisont, och att de därför inte heller 
reflekterar över att de faktiskt skulle kunna påverka dem? I vår intervjumall hade vi 
regler som en möjlig betydelse i inflytande. Det var dock inget som ungdomarna själva 
tog upp i samband med frågan om inflytande och eftersom vi då tolkade det som regler 
inte var betydelsefulla för ungdomarna var det inget vi ställde vidare frågor om. Vid den 
sista intervjun med Karin och Lisa var regler ett dominerande samtalsämne och det blev 
naturligt för oss att ställa följdfrågor om inflytande över specifikt regler. Nu i efterhand 
har vi funderat över om vi borde ha ställt följdfråga om inflytande över regler vid alla 
intervjuer. Vidare framkom det från ungdomarna att miljön skulle se annorlunda ut, 

                                                 
17 Barnkonventionen 12.1; IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek 2004, s. 10; Lpo 94 s. 5ff.; SFS 
1985:1100, s. 5. 
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med fler och bättre medier, fler sittplatser och större utrymme men det var inget som de 
uttryckligen sade att de ville påverka eller ha inflytande över. 
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7 Slutsatser 
 
Slutsatserna är resultatet av vår analys vilka besva rar vår frågeställning. Syftet med 
uppsatsen är, genom att se på användning, upplevelser och inflytande, komma fram till 
vilka betydelser skolbiblioteket har för ungdomar i en viss skola i såväl ett 
undervisnings- som fritidsrelaterat syfte. 
 
För att belysa vårt syfte kommer vi besvara frågeställningarna vilka var: 
 
Vilka betydelser kan ett skolbibliotek ha för ungdomar i åldern 14-16 år? 
 

- Hur upplever och använder ungdomar skolbiblioteket i ett undervisnings- 
respektive fritidsrelaterat syfte?  

- På vilket sätt påverkar upplevelsen och användningen av skolbiblioteket 
varandra? 

- På vilket sätt känner ungdomar att de har inflytande på sitt skolbibliotek? 
 
Eftersom frågeställningarna påverkar och är beroende av varandra har vi valt att 
redovisa slutsatserna under den övergripande frågeställningen. Den sista 
frågeställningen som berör inflytande har vi inte analyserat utifrån vår teori och kommer 
därför att besvara med hjälp av tidigare forskning i avsnittet Avslutande diskussion. 
 

7.1 Vilka betydelser kan ett skolbibliotek ha för ungdomar? 
 
Skolbiblioteket används av ungdomarna på olika sätt och i olika hög grad, både för 
fritids- och undervisningsrelaterade syften, men gemensamt för alla är att de använder 
det i ett undervisningsrelaterat syfte som arbetsplats. Det är inget som förvånar oss 
eftersom skolbiblioteket med alla sina resurser lämpar sig utmärkt som arbetsplats och 
ungdomarna stöds också av lärarna att använda det som arbetsplats. Eftersom det finns 
möjligheter för ungdomarna att på lektionstid använda skolb iblioteket får den 
undervisningsrelaterade användningen en stor plats. 
 
En del av ungdomarna i vår studie klarade av att använda skolbiblioteket som ett poröst 
rum men en del, främst ingruppen använde och upplevde det även som en bakre region. 
Skolbibliotekets struktur har på olika sätt påverkat på vilket sätt skolbiblioteket 
används. Beroende om ungdomarna upplever skolbiblioteket som en främre eller en 
bakre region påverkar det deras användning. Även om inte upplevelsen alltid styr 
användandet av skolbiblioteket har det blivit tydligt för oss att upplevelsen många 
gånger påverkar hur och i vilken utsträckning ungdomarna använder skolbiblioteket.  
De upplever att strikta regler är både ett hinder och en möjlighet för användning. Det 
framkom att ungdomarna pratade om regeln som gällde lugn och ro i skolbiblioteket 
både i en positiv och negativ bemärkelse och många gånger motsade de sig själva. 
Ungdomarna hade alla åsikter om ”lappen”, framförallt negativa men vi ansåg till en 
början att den verkade vara ett bra sätt för dem att arbeta då de fick förtur till en dator. 
Dock insåg vi efterhand och kunde dra slutsatsen att den utgjorde ett större hinder för 
ungdomarna än en möjlighet eftersom den begränsade det spontana skolarbetet och den 
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datorbaserade informationssökningen. Att ”lappen” var omdiskuterad kan bero på att 
den är ny för terminen och innebär en stor förändring i ungdomarnas datoranvändande. 
 
Det finns två uppdelningar av ungdomarna som använder skolbiblioteket, in- och 
utgrupp. Ingruppen är de regelbundna användare som bestämmer normer i 
skolbiblioteket och de såg fler betydelser av vad skolbiblioteket skulle kunna användas 
till än vad utgruppen gjorde. Det framkommer vara främst killar i ingruppen i vår studie 
och skolbiblioteket har normer som skapas utifrån dem. Alla tjejerna utom en använder 
skolbiblioteket enbart för undervisningsrelaterade syften medan killarna använder 
skolbibliotek både för fritids- och undervisningsrelaterade syften. Eftersom det finns en 
skillnad i hur killar och tjejer i vår studie använder skolbiblioteket är det intressant att 
fundera över om tjejerna påverkas av de normer killarna satt i skolbiblioteket och i så 
fall i vilken omfattning. Vi har svårt att dra några slutsatser utifrån detta eftersom även 
intresse och andra faktorer kan påverka att tjejerna inte använder skolbiblioteket i ett 
fritidsrelaterat syfte. Vi tycker därför det skulle vara intressant att se vidare forskning 
om de betydelser tjejer skapar utifrån sitt skolbibliotek, särskilt deras fritidsrelaterade 
användning. Det skulle även vara intressant att undersöka vilken betydelse 
skolbiblioteket får för ungdomar men då ur ett genusperspektiv. 
 
I studien framkommer två undergrupper till ingruppen, där den ena håller sig till 
skolbibliotekets regler och den andra bryter mot dem. Båda undergrupperna skapar de 
normer som finns men den grupp som bryter mot reglerna är dominerande när de är där 
och påverkar andra användare. De som följer reglerna upplever skolbiblioteket som 
stökigt men att det är stökigt innebär ändå inget hinder och påverkar heller inte 
användningen av skolbiblioteket. 
 
De resurser som ungdomarna främst använder för fritidrelaterade syften är tidskrifter 
och för undervisningsrelaterade syften är datorer och facklitteratur betydelsefulla. Vi 
kom fram till att ungdomarna upplever att användningen av många av skolbibliotekets 
resurser är begränsade vilket främst har att göra med de regler som fanns i 
skolbiblioteket. Den resurs som var betydelsefull för alla ungdomar var 
skolbibliotekarien. Hon används som hjälp vid informationssökning i det fysiska 
biblioteket men på olika sätt, som service att hämta böcker eller resurs som kan lära ut 
informationssökning. För datorbaserad informationssökning används hon aldrig vilket 
vi tror beror på att ungdomarna upplever att hon inte kan hjälpa dem och frånvaron av 
utbildning för ungdomarna i datorbaserad informationssökning. Vi tycker att det är 
positivt och betydelsefullt att skolbibliotekarien faktiskt har betydelse men vi anser att 
det är viktigt att en skolbibliotekarie visar sig själv och sina kunskaper så ungdomar 
förstår att de kan ha nytta av henne på fler sätt än som en service. Vi tror fler skulle 
kunna söka information självständigt om det fanns schemalagda utbildningar i 
informationssökning. Samtidigt som vi tycker det är bra att skolbibliotekarien visar 
ungdomarna hur de kan söka när de vill finna en bok så innebär det ändå att 
ungdomarna inte alltid vill eller orkar lyssna på henne. Om utbildningar i 
informationssökning också skulle göras för hela klasser på schemalagda tider anser vi 
att ungdomarna får möjlighet att lära sig och bli självständiga utan att vara stressade 
över det som de kom till skolbiblioteket för att egentligen göra och därför vara mer 
mottagliga för vad skolbibliotekarien har att säga. 
 
Skolbiblioteket som mötesplats framkommer vara betydelsefull i flera undersökningar, 
så även i vår. Att ha en mötesplats upplevs som viktigt av alla ungdomarna i studien 
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men platsen som väljs för mötet är olika. I ett fritidsrelaterat syfte används 
skolbiblioteket framför uppehållsrummet av ungdomarna i ingruppen medan utgruppen 
hellre använder uppehållsrummet, vilket innebär att det är killarna som främst använder 
skolbiblioteket som en mötesplats. Vad de väljer att använda beror även på personligt 
intresse och för en del har det framkommit att skolbiblioteket kan utgöra en säkrare 
plats för att prata och umgås med kompisar. Vi har kommit fram till att skolbiblioteket 
som mötesplats även kan innebära ungdomarnas möte med skolbibliotekarien. 
Relationer, dels mellan ungdomarna och dels mellan ungdomarna och 
skolbibliotekarierna har betydelse för hur ungdomarna använder och upplever 
skolbiblioteket. Relationen till skolbibliotekarien framkommer vara mer positiv mellan 
henne och ingruppen vilket vi tror beror på att det är de som känner henne. Det finns 
även anledning att tro att skolbiblioteket har betydelse som tryggt rum för ungdomar 
som känner sig utanför och där stämningen i den övriga miljön på skolan känns hård 
och skrämmande. Vi ser därför ett behov hos ungdomarna att ha en plats att gå till i 
skolan där det finns regler och en närvarande vuxen som kan hålla i dessa regler. 
Skolbibliotekariens roll är viktig men inte alltid som bibliotekarie utan mer som en 
trygg vuxen eller en vakt som ska hålla ordning i skolbiblioteket. Olika aktiviteter i 
skolbiblioteket såsom bokprat och schemalagd användarundervisning tror vi även skulle 
kunna bidra till att ungdomar som inte ofta är i skolbiblioteket lär känna 
skolbibliotekarien. 
 

7.1.1 Avslutande diskussion 
 
Skolbiblioteket används av en del av ungdomarna som ett poröst rum och den friare 
plats som skolbiblioteket erbjuder under lektionstid har betydelse på två olika sätt, det 
används och upplevs som en friare plats att arbeta med skolarbeten och som en friare 
plats för nöje och avkoppling, ett sätt att slippa klassrummet. Ungdomar pendlar mellan 
att vara ansvarsfulla vuxna och lekande barn vilket blir tydligt för ungdomarna i vår 
studie. Vad de tycker om reglerna i skolbiblioteket beror därför på i vilket syfte de 
kommer för att använda det. 
 
Ungdomarna upplever att skolbibliotekets utrymme är för litet och de önskar ett större 
skolbibliotek. Det ses ändå inte som ett hinder för att gå dit då de positiva upplevelserna 
av rummet som mysigt är starkare. Vardagliga regelbundenheter visar sig vara 
betydelsefulla då även konsekvent handlande gällande reglerna i skolbiblioteket 
framkommer. Ungdomarna upplever att konsekvens är viktigt för att använda 
skolbiblioteket vilket visar sig i att de vill att regler och öppettider ska fungera så som 
förespråkats av skolpersonal. Vi tror därför att det är viktigt med en stabil omgivning i 
skolan och skolbiblioteket där först och främst de vuxna är konsekventa i sitt handlande. 
För att skapa en regelbundenhet hos ungdomarna anser vi att skolbibliotekets roll måste 
vara tydlig, både hos lärare och hos skolbibliotekarier. De måste sträva efter att uppnå 
samma mål för att skapa en trygghet hos ungdomarna. Vi anser att en del av detta skulle 
kunna underlättas genom att styrdokument blir tydligare i sin utformning.18 
 
Läsning har fått en stor plats i vårt val av tidigare forskning då det vid samtal med 
skolbibliotekarie och lä rare framkom att skolan arbetar med läsfrämjande verksamhet. 
Läsfrämjande verksamhet är även något som ungdomarna tycker är viktigt i 

                                                 
18 se avsnitt 2.2.3. 
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skolbiblioteket samtidigt som läsning av böcker i fritidsrelaterade syften inte får någon 
större betydelse i deras användning. Trots skolans arbetssätt med läsfrämjande 
verksamhet är läsning av skönlitteratur i skolbiblioteket inget som framkommer i 
intervjuerna och läsningen fick mindre betydelse än vad vi från början trott. Däremot är 
läsning av tidskrifter i ett fritidsrelaterat syfte betydelsefullt för killarna. I år 7 hade 
Mona bokprat och två tjejer sade sig önska mer bokprat vilket också skulle kunna vara 
ett sätt att få upp läsintresset hos ungdomarna. Bokprat och användarundervisning 
skulle kunna innebära att fler får en inblick i skolbiblioteket och lär känna 
skolbibliotekarien. 
 
Vi är förvånade över att inflytandet i skolbiblioteket enbart förknippas med inköp av 
böcker. Det är också där ungdomarna vet att de kan påverka. De menar att det inte är så 
viktigt att kunna påverka andra delar av skolbiblioteket utan de förlitar sig istället på 
elevrådet. Det framkommer dock att de ändå vill ändra på regler men de talar inte om 
det i form av inflytande. Det är oklart vilken betydelse inflytande i skolbiblioteket har 
för ungdomarna vilket kan bero på att det inte känner till sina rättigheter eller att det 
känns omöjligt att påverka. Det kan även vara så att inflytande inte har någon betydelse. 
Eftersom ungdomarna har starka åsikter om reglerna i skolbiblioteket tror vi att det 
skulle vara bra med ett biblioteksråd. Biblioteketsrådet skulle vara representerat av både 
användare och ickeanvändare, killar och tjejer för att ungdomarna ska vara delaktiga i 
beslut och lättare kunna acceptera de regler som skapas där. Det som ungdomarna har 
inflytande över, som urval av böcker, är inget som de upplever som problematiskt men 
däremot så irriterar sig ungdomarna över delar av skolbiblioteket som de inte har 
inflytande över, såsom ”lappen” och öppettider. 
 
Öppettiderna och bemanning på skolbiblioteket i vår studie är i jämförelse med andra 
skolbibliotek i grundskolan väl tilltagna (Skolbiblioteken 2002), även om öppettiderna 
inte alltid upplevdes som positiva och väl fungerande. Det skulle därför vara intressant 
att se vilka betydelser ett skolbibliotek med kortare öppettider, med eller utan 
bemanning hade fått. 
 
Vi har undersökt vilka betydelser ungdomarna skapar från hela sitt skolbibliotek vilket 
är viktigt för att kunna visa på nya betydelser som ungdomarna skapar. Samtidigt som 
vi tycker att helheten är viktig att undersöka har vi upplevt att det varit svårt att få djup i 
de olika betydelser som framkommit. Därför skulle det vara intressant att se en 
fördjupning i någon av de delar som ungdomarna i vår studie upplevt vara 
betydelsefulla eller mindre betydelsefulla och vad det är som gör att de tycker så. Då 
betydelsen av t.ex. inflytande i vår studie framkommit vara oklar skulle det vara 
intressant att se en studie som syftar att enbart undersöka betydelsen av inflytande i 
skolbiblioteket såsom biblioteksråd, bokråd och elevråd i förhållande till 
skolbiblioteket.  
 
Till skillnad från Rafste såg vi att skolbibliotekarien på olika sätt har stor betydelse för 
ungdomarnas användning och upplevelser av skolbiblioteket. Rafstes undersökning 
utfördes i två gymnasieskolor. Vi tror att vårt val av ungdomar i år 9, som då är något 
yngre än de i Rafstes undersökning, kan ha påverkat att skolbibliotekarien är så 
betydelsefull. Vi kunde se att skolbibliotekarien kunde ha betydelse även som en trygg 
vuxen att prata med. Kan det vara så att yngre ungdomar är mer beroende av sin 
skolbibliotekarie än äldre? 
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Resultaten av vår studie som vi analyserat med hjälp av Rafstes begreppsområden och 
användartypologi bygger på de kvalitativa intervjuer som genomfördes med tolv 
ungdomar på en skola. Vårt ämnesval var rätt så brett och i förhållande till de antal 
informanter vi intervjuat kan vi inte dra några generella slutsatser om vilka betydelser 
skolbibliotek har för ungdomar. Vi kan enbart säga hur det ser ut för ungdomarna på 
den här skolan. Tidsbegränsningen gjorde det svårt för oss att intervjua fler ungdomar 
och om vi istället använt oss av enkäter som fler ungdomar på olika skolor besvarat, 
hade vi kanske kunnat dra mer generella slutsatser. Då vårt syfte var att undersöka 
ungdomarnas upplevelser såg vi ändå ett värde i att möta dem ansikte mot ansikte för att 
på så sätt kunna uppmärksamma kroppsspråk, tonfall och spontana svar. Metoden har i 
det syftet fungerat mycket bra och vi har kunnat se de olika betydelser ett skolbibliotek 
kan utgöra. Däremot insåg vi under analysen att det kunde vara svårt att skilja på 
fritidsrelaterad och undervisningsrelaterad användning av skolbiblioteket både för oss 
och för ungdomarna. Genom en kombination av observationer och intervjuer hade 
ungdomarnas utsagor varit lättare att urskilja. Vi hade även kunnat se hur 
skolbiblioteket i realiteten används av ungdomarna. 
 
Att intervjuerna gjordes parvis kan ha inneburit att ungdomarna påverkades av varandra, 
men då de många gånger svarade olika på frågorna tyder det på självständiga svar. Med 
gruppintervjuer hade vi kunnat intervjua fler ungdomar och det hade även kunnat bidra 
till en diskussion som hade kunnat vara givande för att få reda på olika betydelser av 
skolbiblioteket. Samtidigt hade det kunnat innebära att en del blir osynliga och känner 
sig otrygga. Med parintervjuerna tycker vi ändå att vi ofta kunde erhålla en diskussion 
mellan informanterna samtidigt som vi upplevde att de kände sig trygga med varandra. 
 
Intervjumallen till ungdomarna utgick från Rafstes begreppsområden och 
användartypologi men vi valde att inte strukturera mallen efter dem eftersom vi ville ge 
möjlighet till ungdomarna att uttrycka nya betydelser av skolbiblioteket. Detta innebär 
att vår studie har gett en bredare och utökad bild av olika betydelser som skolbiblioteket 
kan ha, bl.a. skolbibliotekariens roll. Om vi istället utformat mallen mer strikt utifrån 
Rafstes begreppsområden och användartypologi hade resultatet kunnat bli djupare. 
 
Vi har kommit fram till att skolbiblioteket kan fungera både för arbete och fritid och att 
båda delarna är viktiga för ungdomarna men hur det kan fungera beror på personlig 
mognad och intresse. Det beror även på i vilken utsträckning lärare och 
skolbibliotekarie låter ungdomarna ta ansvar och vara med och bestämma. Ingruppen är 
de som använder skolbiblioteket mest och det är också deras betydelser av 
skolbiblioteket som präglar hur användningen ser ut. 
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8 Sammanfattning 
 
Samhället förändras med ny teknik och förändrade normer vilket också kan ses i skolans 
förändrade arbetssätt. För barn och ungdomar innebär det ett större ansvar både för 
deras lärande och deras utveckling. Med ett undersökande arbetssätt i skolan ska 
skolbiblioteket fungera som en pedagogisk resurs men i många fall ses det enbart som 
en lagerlokal för böcker. Ofta har skolbiblioteksforskning på senare år fokuserat på 
informationssökning och då främst ur pedagogers, skolbibliotekariers och skolledares 
perspektiv men vi vill utgå från dem som använder skolbiblioteket, ungdomarnas 
perspektiv. 
 
Syftet med vår uppsats är att belysa och få insyn i vilka betydelser ett skolbibliotek kan 
ha för ungdomars vardagsliv i skolan vid såväl undervisnings- som fritidsrelaterad 
användning. För att förstå hur deras upplevelser och inflytande kan ha betydelse för 
användandet vill vi undersöka vad de känner och tänker om sitt skolbibliotek. 
 
Vår övergripande frågeställning blir således: 
Vilka betydelser kan ett skolbibliotek ha för ungdomar i åldern 14-16 år? 
 
För att besvara vår frågeställning har vi delat in den i tre underfrågor: 

- Hur upplever och använder ungdomar skolbiblioteket i ett undervisnings- 
respektive fritidsrelaterat syfte? 

- På vilket sätt påverkar upplevelsen och användningen av skolbiblioteket 
varandra? 

- På vilket sätt känner ungdomar att de har inflytande på sitt skolbibliotek? 
 
Vi har använt oss av mål- och styrdokument som ger en bild av hur skolbiblioteket ska 
fungera och vilka rättigheter ungdomar ska ha. Inflytande och trygghet har varit 
återkommande som viktiga faktorer i stort sett alla dokument. Vidare har vi valt att 
använda oss av litteratur och forskning om ungdomskultur och skolbibliotek. Olika 
delar av ungdomskulturen har skildrats för att ge en bild av ungdomars livsvärld. 
Forskning om vilken betydelse skolbiblioteket har för ungdomar sett ur deras 
perspektiv, i såväl ett undervisnings- som fritidsrelaterat syfte och skolbibliotekets 
betydelse som resurs har också presenterats. 
 
Som teoretisk utgångspunkt används den norska skolbiblioteksforskaren Elisabeth 
Tallaksen Rafstes teoriutveckling där hon dels kommit fram till tre begreppsområden 
för att förklara hur och vem som använder skolbiblioteket, dels kommit fram till en 
användartypologi som synliggör den betydelse ungdomarna själva lägger till 
skolbiblioteket. De tre begreppsområdena består av undervisnings- och fritidsrelaterad 
användning av skolbiblioteket, skolbiblioteket som främre och bakre region och in- och 
utgrupper. I en främre region måste man kontrollera sina handlingar och det finns där en 
striktare struktur än i den bakre regionen där man får lov att vara mer avspänd. 
Skolbibliotek ska kunna vara både en främre och bakre region vilket av Rafste kallas för 
ett poröst rum. Ingruppen är de elever som använder skolbiblioteket regelbundet medan 
utgruppen är de elever som använder skolbiblioteket sällan och oregelbundet. I 
användartypologin presenteras följande kategorier: resurscenter för 
undervisningsrelaterad information, arbetsplats, resurscenter för fritidsrelaterad 
information, social mötesplats och väntrum. 
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Vi har valt att genomföra studien med hjälp av kvalitativa intervjuer och med en 
kompletterande enkät. Parintervjuer genomfördes i mars och april 2006 med 12 
ungdomar ur fyra klasser i år 9 på en skola. Ungdomarna som intervjuades fick även 
besvara en kort enkät som fungerade som bakgrund till intervjuerna under vår analys. 
Det var betydelsefullt för oss att ungdomarna skulle ha tillgång till ett skolbibliotek 
under hela skoldagen med bemanning. Genom kontakt med stadsbiblioteket i staden där 
studien genomfördes valdes en skola med ett skolbibliotek som har öppet hela dagen 
och har två utbildade skolbibliotekarier. Inledningsvis gjordes en intervju med en av 
skolbibliotekarierna för att få en bakgrund till intervjuerna med ungdomarna. En kortare 
spontan intervju med en lärare i två av klasserna gjordes vilket bidrog till vår förståelse 
för skolans arbetssätt. 
 
Skolan där skolbiblioteket ligger har 850 elever mellan 6 och 16 år och ligger i en 
medelstor stad i Sverige. Där finns ett stort uppehållsrum men även möjlighet att vistas i 
en datorsal på raster. Skolbiblioteket är i storlek av ett normalstort klassrum och där 
finns förutom stolar och bord mer bekväma sittplatser. Datorer med Internetanslutning 
finns tillgänga för skolarbete men ungdomarna behöver ett intyg från lärare för att få 
använda dem, som benämns som ”lappen”. 
 
Analys och diskussion beskriver inledningsvis vilka förutsättningar som finns att 
använda skolbiblioteket för att senare övergå till att beskriva själva användningen. De 
regelbundna användarna, ingruppen består i vår studie av främst killar och de som sällan 
och oregelbundet använder skolbiblioteket, utgruppen består av främst tjejer. Båda 
grupperna använder skolbiblioteket för undervisningsrelaterade syften men det är endast 
ingruppen som använder det för fritidsrelaterade syften. Vi kunde även urskilja två 
undergrupper i ingruppen, de som följer de regler som finns i skolbiblioteket och de 
som bryter mot dem. Skolbiblioteket som rum används och upplevs på olika sätt. En del 
av ungdomarna använde det som ett poröst rum men för en del och då främst ingruppen 
fick skolbiblioteket en betydelse som uppehållsrum, en bakre region, men tryggare än 
det riktiga uppehållsrummet. Förutom en av ungdomarna används skolbiblioteket på 
lektionstid och upplevs som en friare plats än klassrummet på två sätt, en resurs i 
skolarbetet eller som ett sätt att slippa klassrummet. Vi kunde även se att skolbiblioteket 
kan ha betydelse som en trygg plats att prata och umgås i. ”Lappen” för 
datoranvändning berörde ungdomarna och då främst för att den hindrade dem till 
spontan datoranvändning i ett undervisningsrelaterat syfte. Kontinuiteten i öppettiderna 
och i att reglerna hålls ser vi som ett behov av vardagliga regelbundenheter. 
Skolbiblioteket används främst som arbetsplats av alla ungdomar för 
undervisningsrelaterade syften. För flera av ungdomarna, främst killarna, får 
skolbiblioteket betydelse som mötesplats. Alla ungdomar läser för ett 
undervisningsrelaterat syfte men läsning i ett fritidsrelaterat syfte utförs i stort sett 
enbart av killarna och då läses facktidskrifter. Datorbaserad informationssökning utförs 
utan hjälp av skolbibliotekarie, ungdomarna upplever att de klarar det själva. 
Informationssökningen i det fysiska rummet genomförs oftast med hjälp av 
skolbibliotekarien som ibland utnyttjas för att hämta de böcker de vill ha. En av våra 
frågeställningar handlar om möjligheten till inflytande i skolbiblioteket. Inflytande 
förknippas av ungdomarna med inköp av böcker vilket de också anser sig ha tillräckligt 
med inflytande över. Även om ungdomarna har åsikter om andra delar i skolbiblioteket, 
t.ex. regler, så är det inget ungdomarna tar upp som något de vill ha inflytande över. 
Detta kan bero på våra bristande kunskaper i att ställa intervjufrågor men även att 
ungdomarna inte känner att det finns möjlighet att påverka de här delarna. 
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Skolbiblioteket kan fungera både för arbete och fritid och båda delarna är viktiga för 
ungdomarna. Hur det kan fungera beror på personlig mognad och intresse men också på 
i vilken utsträckning lärare och skolbibliotekarie låter ungdomarna ta ansvar och vara 
med och bestämma. Skolbiblioteket har en stor betydelse i ett undervisningsrelaterat 
syfte för alla ungdomar men ingruppen använder skolbiblioteket för både 
undervisnings- och fritidsrelaterade syften. Vi har kommit fram till att det är främst 
killar som ingår i ingruppen. Ingruppen kan delas i två undergrupper där den ena är mer 
dominerande än den andra när båda vistas där. Eftersom skolbiblioteket främst används 
av killarna i studien i ett fritidsrelaterat syfte skulle det vara intressant att se vidare 
forskning om tjejers fritidsrelaterade användning och betydelser av skolbiblioteket. Det 
skulle även vara intressant att undersöka vilken betydelse skolbiblioteket får för 
ungdomar men då ur ett genusperspektiv. 
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Bilaga 1 – Intervjumall till skolbibliotekarie 
 
Visuellt och känslomässigt intryck av skolan och skolbiblioteket. 
(I vissa fall frågar vi även bibliotekarien) 
 

• Uppehållsrum/café? 
• Skolans omgivning/placering? 
• Skolbibliotekets placering i skolan? 
• Skolbiblioteket, den fysiska miljön - arbetsplatser, läsmöjligheter? 
• Skolbibliotekets resurser? (datorer, bokbestånd, bibliotekarier) 

 
Skolbibliotekariens och skolbibliotekets bakgrund. 
 

• Utbildning? 
• Ålder? 
• Hur länge har hon/de arbetat i skolan och som skolbibliotekarie? 
• Hur ser arbetsfördelningen ut på skolbiblioteket? 
• Skolbibliotekets öppettider? 
• Skolbibliotekets bakgrund? Hur länge har det funnits? Hur har det utvecklats? 

Varför? 
 
 
 Teman utifrån Loertschers taxonomi. 
 
Med fritidsrelaterad användning av skolbiblioteket avser vi användning där det inte 
finns något tvång eller måste att eleven ska vara i skolbiblioteket. Detta sker på raster 
eller övrig ledig tid i skolan. 
  
Med undervisningsrelaterad användning av skolbiblioteket avser vi användning för att 
läsa, räkna, skriva och lösa uppgifter på lektionstid eller övrig tid i skolan. 
 
 
I vilken utsträckning använder eleverna skolbiblioteket och på vilket sätt och hur tror 
ni att de upplever skolbiblioteket?  
 
1. Eleven använder inte skolbiblioteket. 
 

• Vilka hinder kan finnas för elevernas användning av skolbiblioteket? 
Fritid/Skolarbete? 

 
(beror på dem själva, lärare, tidigare erfarenheter, resurser, hur skolbiblioteket ser 
ut, andra elever, tidsbrist etc.) 

 
• Hur tror ni att eleverna tänker inför att inte använda skolbiblioteket? Varför? 

Fritid/Skolarbete? 
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2. Eleven gör spontana besök på skolbiblioteket. 
 
• Varför tror ni eleverna kommer hit? Vad är det som lockar? Återkommer de, 

varför, varför inte? Fritid/Skolarbete? 
 

• Hur tror ni att eleverna känner inför att komma hit? Varför? Fritid/Skolarbete? 
 
 
3. Eleven frågar efter och skaffar sig material eller specifika resurser. 
 

• I vilken utsträckning hjälper ni (bibliotekarien, läraren) eleven? Tror ni att 
eleverna frågar efter hjälp om de behöver? Fritid/Skolarbete? 

 
• Hur tror ni att eleverna känner inför att fråga efter hjälp på skolbiblioteket? 

Varför? Fritid/Skolarbete? 
 
 

4. Eleven tar del av skolbibliotekets riktade program som syftar till att höja 
motivationen. 

 
• Vilken service erbjuder skolbiblioteket eleverna (skolans personal)? Hur tas 

detta emot av eleverna? Fritid/Skolarbete? 
 

(bokprat, bokråd, utställningar, bokrecensioner, 
användarundervisning/bibliotekskunskap, kurser i informationssökning, referenssamtal) 
 

• Hur tror ni att eleverna tänker eller känner inför denna service? Varför? 
Fritid/Skolarbete? 

 
 

5. Användarundervisning/bibliotekskunskap. 
 

• Vad ingår i användarundervisning/bibliotekskunskap och hur går det till? 
Återkommande? Schemalagda? Varför? 

 
(Visas alla skolbibliotekets resurser och hur de kan användas?) 
 
• Hur tror ni att användarundervisning/bibliotekskunskap upplevs av eleverna? 

Varför? 
 
 

6. Eleven deltar i planerade aktiviteter som utförs i skolbiblioteket. 
 

• I vilken utsträckning och hur använder de olika klasserna skolbiblioteket i 
skolarbetet? Vilka skoluppgifter ges till eleverna och i vilken mån ges eleverna 
tillfälle att träna sitt biblioteksanvändande (bibliotekskunskap)? 

 
• Hur tror ni elever upplever detta? 
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7. Eleverna är motiverade att själva använda skolbiblioteket. 
 

• I vilken utsträckning är eleverna självständiga i sitt skolbiblioteksanvändande 
och på vilket sätt? Fritid/Skolarbete? 

• Hur tror ni att eleverna känner inför att använda skolbiblioteket självständigt? 
Varför? Fritid/Skolarbete? 

 
 
8. Eleven har nått ett livslångt användande av (skol) biblioteket.  
 

• Tror ni eleverna har lärt sig att använda skolbibliotekets resurser på ett sätt som 
de kan ha nytta av senare i livet? Varför/varför inte? På vilket sätt? 
Fritid/Skolarbete? 

 
• Tror ni att eleverna tänker att de skulle ha nytta av biblioteket i framtiden? 

Fritid/Skolarbete? 
 

 
Och de sista frågorna... 

 
• På vilket sätt används skolbiblioteket förutom i undervisningsrelaterade syften 

till exempel på raster? 
• Hur tror du eleverna upplever detta? 
• Tror ni det kan påverka den undervisningsrelaterade användningen av 

skolbibliotek, negativt - positivt? Varför/Varför inte? 
• Eller tvärtom – Tror ni elevernas upplevelser av skolbiblioteket som 

fritidsrelaterat kan påverka den undervisningsrelaterade användningen av 
skolbiblioteket? På vilket sätt? Varför/Varför inte? 

• Kan eleverna påverka sitt skolbibliotek? På vilket sätt? (biblioteksråd/grupp) 
• Vad tror ni eleverna känner inför detta? 
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Bilaga 2 – Brev till ungdomarna 
 
Hej! 
Vi studerar till bibliotekarier på högskolan i Borås och vi skriver 
just nu en uppsats som handlar om elevers upplevelser av sitt 
skolbibliotek. Vi fick kontakt med dig genom din 
skolbibliotekarie och vi vill gärna intervjua dig tillsammans med 
din kompis. 
    
Dina svar kommer att vara konfidentiella, som innebär att det bara 
är du, din kompis och vi två som intervjuar som kommer att veta 
vem som sagt vad. Vi kommer också att använda påhittade namn 
för staden, skolan och de intervjuade. 
 
Tack för din medverkan, Golda och Kristin 
 



81 

Bilaga 3 – Enkät till ungdomarna 
 
Hur gammal är du? 
 
Har du bott i något annat land än Sverige och i så fall när och hur länge? 
 
Kommer dina föräldrar från Sverige? 
 
Vad har du för intressen? 
 
Vilken stadsdel bor du i? 
 
Hur bor du? (villa, radhus, lägenhet?) 
 
Vilka bor du med? 
 
Vad arbetar dina föräldrar med? 
 
Vad har du valt för inriktning på gymnasiet och vad vill du arbeta med i framtiden? 
 
Hur ofta var du på biblioteket när du var yngre och vem var du där med? 
 
Läser ni mycket i din familj? 
 
Har ni dator med Internet hemma? 

 
 
Markera på en skala från 1- 10 vad du tycker och känner om skolbiblioteket? 1 står för 
stämmer inte alls och 10 står för stämmer helt. 
 
- En plats med regler? 
- En plats att komma ifrån klassrummet, en friare plats? 
- En alldeles för stökig plats? 
- En plats att försvinna i, en trygg plats?  
- En alldeles för tyst plats? 
- En trivsam och trevlig plats, sköna fåtöljer/soffor?  
- En plats att känna sig självständig i, att känna ansvar? 
- En plats med för höga krav, man får ta för mycket ansvar? 
- En plats som är för trång - man får inte plats? 
- En plats att använda skolbibliotekets resurser - skolbibliotekarie, arbetsplatser, böcker, 
datorer, läsmöjligheter, låna böcker, kopiera? 
 
På den sista frågan - ringa även in de resurser som du tycker är viktigast. 
 
Om det är något mer vi undrar får vi kontakta dig då? 
 
Namn: 
 
Telefonnummer eller e-post adress: 
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Bilaga 4 – Intervjumall till ungdomarna 
 
Följdfrågor - Undervisnings och fritidrelaterad användning.  
 
Vad gillar ni skolbiblioteket? 
 
Vad gör ni på rasterna? 
Vad gör ni på håltimmarna? 
Hur länge har ni gått på skolan? Vad gillar ni skolan? 
Hur fungerar öppettiderna på skolbiblioteket och vad tycker ni om dom? 
Kommer ni ihåg hur ni fick reda på att ni hade ett skolbibliotek på skolan? Hur gick det 
till? 
 
 
När använder ni skolbiblioteket? Hur tror ni andra gör? 
 

Hur ofta går ni dit? 
 
Måste ni gå dit för olika projektarbeten? 
 
Varför går ni dit på fritiden? 
 
Varför går ni just dit och inte till andra ställen? Vad tycker ni om det? 
(eget intresse, grupptryck - att både gå dit och inte gå dit, ”läraren säger 
det”) 
(uppehållsrummet, bänkar i korridorer, skolgård, stadsbibliotek) 

 
Går ni till stadsbiblioteket? Varför? Vad gör ni där? Hur är det att vara 
där? Skillnad mot skolbiblioteket? 
 
Går ni till uppehållsrummet? Varför? Vad gör ni där? Hur är det att vara 
där? Skillnad mot skolbiblioteket? 

 
 

Vilka hinder kan finnas för att besöka skolbiblioteket? Hur tror ni andra tycker 
om det? 
 

- Läraren? 
- Skolbibliotekarien? 
- Kompisar, grupptryck? 
- Personer som befinner sig i skolbiblioteket just vid    
tillfället? 
- Regler?  
- Utrymmet? 
- Tid? 
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Hur använder ni skolbiblioteket? (i grupp, ensam) Hur tror ni andra gör? 
 

Vad gör ni när ni är i skolbiblioteket?  Vad tycker ni och känner då? 
- Umgås med vänner? Varför? 
- Lånar böcker? Varför? 
- Läser, böcker eller tidskrifter, annat? Varför? 
- Projektarbete? Grupp eller enskilt? Varför? 
- Söka efter information? Varför? 
- Gör läxor? Varför? 
 

Vilka använder skolbiblioteket? Kommer ni/de ensamma eller i grupper? 
Hur/Varför? 
 
På vilket sätt använder ni skolbiblioteket självständigt? Hur känns det?  
(roligt, enkelt, svårt, ångest, jobbigt, vilset, ansvarsfullt… ) 
 

- Att söka och finna information - datorbaserad/bland 
hyllor? 
 

Får ni hjälp i skolbiblioteket och i så fall hur? 
 

- Var brukar skolbibliotekarien befinna sig om ni vill 
fråga om hjälp? (på sitt rum, ute i skolbiblioteket, inte i 
skolbiblioteket?) 
- Hur känns det att fråga om hjälp? Är det skillnad 
beroende på var skolbibliotekarien är? 

 
Har ni några planerade aktiviteter i skolbiblioteket och/eller aktiviteter 
som rör skolbiblioteket? Vad kan det vara? Vad tycker ni om det, hur 
känns det? 
 

- Biblioteksgrupp? 
- Aktivitet med klassen? 
- Bokprat? 
- Utställningar? 
- Informationssökning/Bibliotekskunskap? 

 
 
Vad finns på skolbiblioteket? 
 

Vad lånar och vad använder ni? Varför? 
 
Saknar ni något i skolbiblioteket? Vad och varför? 
 
 

På vilket sätt känner ni att ni kan påverka hur det ser hur och hur det fungerar på 
skolbiblioteket? Hur känns det? 
 

- Regler? 
- Bok- och tidskriftsbestånd? 
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- Datorer? 
- Utseendet? 
 

Vad får ni göra? Vet ni varför? 
 
Vad vill ni göra i skolbiblioteket? Varför? 
 

 
Varför tror ni skolbiblioteket finns? Är skolbiblioteket viktigt? Hur kan det vara 
viktigt för er? Varför? Vad i skolbiblioteket är viktigt? Drömbibliotek? 
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Bilaga 5 – Intervjufrågor till lärare 
 
 
Hur gick det till vid urvalet av elever till intervjuerna? 
 
 
På vilket sätt arbetar du/ni på skolan? 
 

På vilket sätt använder du/ni skolbiblioteket i undervisningen? 
 
 
 Har du/ni några planerade aktiviteter i skolbiblioteket? 
 
 
Vad tycker du om skolbiblioteket? 
 
Hur tror du eleverna upplever, tycker och tänker om skolbiblioteket? 


