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Abstract: The present study deals with the usage of the school library for upper 

secondary school students. Is it a place for working or studying? The 
questions are: 

 
• What do the students say they use their school library for? 
• Are there any differences between students in theoretical programs 

and students in practical programs with regard to their use of the 
school library? 

• What are the features of the ideal library from a students’ point of 
view?  

 
My study represents a user’s perspective. The investigation is both 
quantitative and qualitative. Eighty-two inquiries from four different 
classes, representing two theoretical and two practical programs were 
carried out. For the qualitative investigations four informants were 
selected, one from each class. Andersson and Skot-Hansen’s model for a 
public library has been used for the purpose of examining if the school 
library has the same complex employment as a public library. Gidden’s 
structuring theories were applied when observations of how resources, 
rules, time and the room affect students’ use of their school library. The 
result shows that the school library has a complex role but varies for 
various students. The social role is very important. We can see that the 
majority of the pupils said that the library is the best meeting place at 
school. Questions at issue then would be whether the school library 
should be silent or not. The cultural role may be represented by “book 
talks”, author visits, exhibitions and above all reading of fiction. Swotting 
and finding facts for school works will be the knowledge role. We can 
even find the informative role through seeking of information on the 
computers. There were differences between the use by students from the 
different programs. The theoretical classes used the school library more 
than the practical ones and the computers are used mostly for school 
works by the practical classes but most for leisure-time activities by the 
theoretic classes. The school library is both a place of work and a meeting 
place. 
 
 

Nyckelord: Gymnasiebibliotek, skolbibliotek, användarundersökning och 
biblioteksrum  
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1. Inledning 
 
Min nyfikenhet för gymnasieelevers användning av skolbibliotek väcktes bl.a. genom en 
intervju som jag fick göra vid ett tidigare skede i min utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Skolbibliotekarien som jag intervjuade tog upp problematiken med att 
lärarna skulle kunna utnyttja biblioteket mer och använda det i högre grad tillsammans med 
eleverna. Skolbibliotekets eventuella komplexa roll vill jag undersöka vidare Det finns 
mycket forskning gjord om elevers informationssökning på olika stadier men inte mycket om 
deras användning av skolbibliotek utifrån deras eget perspektiv på gymnasienivå i Sverige.  
 
Under mina etnologistudier fick jag möjligheten att göra ett intressant projekt. Jag intervjuade 
gymnasieungdomar hemma i deras egna rum för att se hur deras identitet gav sig uttryck i 
utformningen av rummet. Då gällde det ungdomarnas privata rum nu riktas fokus mot ett 
annat viktigt rum i deras liv, biblioteksrummet. Ungdomarna var enligt min mening lätta att 
arbeta med och bidrog med många kreativa och som jag tyckte intressanta tankar. Denna 
upplevelse gör att jag tyckte att det skulle bli givande att arbeta med ungdomar igen.  
 
Jag tänker tillbaka på min egen gymnasietid. När jag gick på gymnasiet var biblioteket en 
plats där vi elever satt och diskuterade och gjorde grupparbeten. Har det förändrats? 
Datorerna har gjort sitt intåg på allvar och informationsflödet har ökat markant på de sista 10 
åren och det borde ha påverkat skolbibliotekets användning. Vad fyller biblioteksrummet för 
funktion? Samhället har genomsyrats av en mängd nya medier på senare år. Tycker 
ungdomarna att skolbiblioteket har följt med i utvecklingen eller saknar de något? 
Skolbiblioteket är öppet för alla men använder eleverna i samhällsprogrammet, 
naturvetarprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och handelsprogrammet biblioteket lika 
mycket?  
 
I professor Louise Limbergs Skolbibliotek för kunskap och skapande kan vi läsa att det 
tidigare har talats om biblioteket som ”skolans hjärta” men kommentaren blir att eftersom det 
hjärtat har varit så svagt borde skolan redan ha varit död. Författaren föreslår i stället inför 
framtiden att vi ser biblioteket som ”skolans hjärna”. Vi skulle då kunna se det som ”centrum 
för intellektuella processer och känsloprocesser, för tänkande, skapande och lustupplevelser” 
(1990, s.15). Har detta blivit en verklighet nu 20 år senare?  Dessa tankar får mig att minnas 
de roller, när det gäller folkbibliotek, som Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen 
använder sig av i boken Det lokale bibliotek: afvikling eller udvilking som jag läst tidigare. De 
fyra inriktningarna är de sociala, kulturella, informations och kunskapsrollerna som alla finns 
representerade på folkbiblioteket (2000). Min fråga är om också skolbiblioteket speglar dessa 
fyra roller. Jag ser skolbiblioteket som en viktig plats i ungdomarnas liv men där finns en 
konflikt. Traditionen säger att biblioteket ska vara en tyst plats och skolbibliotekarien kan 
vara fostrad in i denna tradition och därför ha svårt att tillåta aktiviteter som är högljudda.  
 
Enligt Elisabeth Tallaksen Rafstes norska doktorsavhandling Et sted å lære eller ett sted å 
være från 2001 vill eleverna använda sitt skolbibliotek på många olika sätt.  Hon har i sin 
undersökning utgått från fritidsrelaterad respektive skolrelaterad användning och fastställer att 
det finns en stor variation i användandet. Rafste konstaterar att det gjorts litet forskning om 
elevernas användning av skolbiblioteket och antar att det beror på att intentionerna med ett 
skolbibliotek i Norge och i andra länder först och främst är ett resurscenter för lärande och ett 
hjälpmedel i undervisningen (2001, s.5).  Hur ser det ut idag i Sverige? I tidigare forskning 
redogör jag vidare för Rafstes avhandling. 
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Den svenska regeringen har konstaterat att otydligheten i bibliotekslagen har lett till att många 
kommuner inte har något skolbibliotek och vill ha en förändring. Nu skärps lagen om 
skolbiblioteken och den ska ligga under skollagen och inte som förut under bibliotekslagen. 
Definitionen måste förtydligas. Det nya förslaget innebär en skyldighet för alla skolhuvudmän 
att anordna sin verksamhet så att ”eleverna har tillgång till skolbibliotek för att stimulera 
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material 
för utbildningen” (Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 2009, s.164). Är 
det detta gymnasieungdomarna vill eller har de andra önskemål och behov?  
 
I referenslitteraturen som jag har läst finns det olika uppfattningar om vad ett skolbibliotek 
ska stå för. Limberg säger att det kan vara ett lustfyllt rum för kreativt skapande. Rafste 
konstaterar i sin forskning att elevernas användning är väldigt komplex, där biblioteket kan 
vara både en arbetsplats och en mötesplats. Den nya svenska skollagen betonar skolarbete. 
Vad tycker eleverna? 

1.1 Syfte 
 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka gymnasieungdomars 
användande, önskemål och behov av skolbibliotek. Utgångspunkten blir eleverna själva och 
då ett användarperspektiv. Elevernas önskemål borde vara viktiga att ta hänsyn till vid 
skolbibliotekens utveckling, eftersom de tillsammans med lärarna, är skolbibliotekets 
viktigaste användare och deras synpunkter kunde förväntas föras fram ändå tydligare. Min 
förhoppning är att jag skulle kunna, genom att föra fram elevernas egna synpunkter, bidra till 
en utveckling av skolbiblioteket även utifrån elevernas synvinkel.  
 
Jag vill undersöka om det finns skillnader mellan vad förslaget till den nya skollagen säger 
om användningen av skolbiblioteket och vad eleverna själva tycker. Skollagen betonar 
skolarbete. Jag vill undersöka om detta stämmer med elevernas egna tankar eller om de har 
andra visioner för sitt skolbibliotek. Krav ställs på en tydlig definition vad ett skolbibliotek är 
och vilka regler som ska finnas för det t.ex. om tillgänglighet, kvalitet, öppettider och 
personal. Jag vill undersöka vad eleverna själva säger om detta. Undersökningens syfte är 
också att se om skolbiblioteket har en mer komplex roll för eleverna än vad förslaget till ny 
skollag antyder. 
 

1.2 Frågeställningar 
 
Den första och den andra frågeställningen blir utifrån uppsatsens övergripande syfte och den 
tredje frågan utifrån mina funderingar om användandet skiljer sig åt i de fyra programmen 
som jag ska undersöka. Skolan som jag gör undersökningen på har både teoretiska och 
praktiska program. Två av dem Barn- och Fritidsprogrammet och Handelsprogrammet är 
yrkesprogram och Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet är de 
teoretiska.  

 
• Vad säger gymnasieungdomarna att de gör på skolbiblioteket? 
• Hur ser idealbiblioteket ut utifrån gymnasieelevernas synpunkter? 
• Finns det någon skillnad mellan elevers användning av skolbiblioteket om de går på 

teoretiska eller praktiska program? 
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Med hjälp av den brittiske sociologen och samhällsteoretikern Anthony Giddens 
struktureringsteorier i The constitution of society från 1984 vill jag studera elevernas 
användning utifrån ett rums- och tidsperspektiv. Jag kommer även att undersöka om Marianne 
Anderssons och Dorte Skot-Hansen teorier när det gäller folkbibliotek, där författarna ser på 
bibliotek som ett kulturellt-, socialt-, kunskaps- och informationscenter, går att överföra till ett 
skolbibliotek. Rafste har också behandlat gymnasieungdomars användande av skolbibliotek i 
sin doktorsavhandling gjord i vårt grannland Norge utifrån ett användarperspektiv, vilket gör 
det möjligt för mig att i valda delar göra en jämförelse med hennes resultat. 

1.3 Definitioner 
 
Skolbibliotek i Sverige 
 
Jag väljer en definition av skolbibliotek enligt Statens Kulturråd: ”Skolbiblioteket är 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. 
Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand för utbildningens behov 
inom den egna organisationen och att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge 
biblioteksservice.”(Skolbiblioteken i Sverige 1999, s.10). 
 
Fritidsrelaterad användning 
 
Jag har valt att använda mig av Rafstes beskrivning: 
Det är aktiviteter som är självvalda som inte direkt har med skolans undervisning att göra 
(2001, s.14). 
 
Undervisningsrelaterad användning 
 
Jag har även här valt att använda Rafstes beskrivning: 
Det är handlingar som är bestämda av skolan eller som är självvalda men direkt knutna till 
undervisningen. Pedagogisk funktion räknas hit t.ex. informationssökning, utlån och att vara 
en arbetsplats för att läsa läxor (2001, s.14). 

1.4 Disposition 
 
Jag börjar med att titta på bakgrund och styrdokument i kapitel 2, för att sedan redovisa den 
forskning jag använt mig av i kapitel 3. Kapitlet är indelat i en del med svensk forskning och 
en del med den norska avhandlingen av Elisabeth Tallaksen Rafste. Teorierna jag använder 
mig av i mitt arbete är redovisade i kapitel 4. Jag har valt att utgå från Marianne Andersson 
och Dorte Skot- Hansens modell med de fyra begreppen kulturcenter, socialt center, 
utbildningscenter och informationscenter, vilket redovisas i detta kapitel, även Giddens 
struktureringsteorier som är viktiga för min uppsats behandlas. Metodkapitlet blir kapitel 5 
där valda metoder klargörs, även urval, avgränsningar genomförande och analysmetoder.  I 
kapitel 6 uppvisas resultatet från det aktuella biblioteksrummet utifrån ett studiebesök, 
resultatet från enkäterna med bl.a. en statistisk redovisning med figurer och tabeller och 
resultatet utifrån intervjuerna. I kapitel 7 analyseras och diskuteras resultatet utifrån givna 
syften och slutsatser dras. Till sist sker sammanfattningen i kapitel 8. 
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2. Bakgrund  
 
Det är vid genomförandet av gymnasiereformen 1966 som biblioteket får en central roll i 
skolan. Det nya gymnasiet kräver bättre service och utrustning från bibliotekens sida och 
därmed även bättre lokaler och personal. De flesta gymnasieskolor får minst en 
halvtidsanställd utbildad bibliotekarie. Eleverna ska kunna samla information, tolka den och 
sammanställa en större uppgift och det kräver ett välutrustat gymnasiebibliotek 
(Gymnasieskolans bibliotek 1976, s.4). 
 
I Lgy 70, 1970 års läroplan för gymnasiet, lyfts biblioteket fram som ett hjälpmedel för att nå 
läroplanens mål. Eleverna ska övas inom alla ämnen att hitta olika informationskällor och 
jämföra dem med en kritisk inställning. Om eleverna lär sig att utnyttja skolbiblioteket 
kommer de troligen att använda folkbiblioteket senare i livet. I Lgy 70 betonas också vikten 
av att träna språket och läsförmågan i vilket biblioteket har en viktig uppgift. Eleverna 
kommer från olika bakgrunder med olika tillgångar till litteratur och andra kulturella 
aktiviteter. Skolbiblioteket kan då vara en demokratisk, utjämnande faktor att räkna med 
(Gymnasieskolans bibliotek 1976, s. 5f).  
 
Litteraturutredningen från 1973 beskriver i ett delbetänkande om skolbibliotekets funktioner 
bl.a. ” … det viktigaste läromedlet i undervisningen … Biblioteket blir ett studiebibliotek, en 
informationscentral och en arbetsplats, där eleverna kan få den studiefostran och arbetsträning 
som inletts i grundskolan. Bibliotekets roll som utlåningscentral får inte glömmas bort … ” 
(Gymnasieskolans bibliotek 1976, s.7). 
 
Utifrån läroplanens allmänna mål och riktlinjer kan följande mål ställas upp för 
skolbibliotekets verksamhet. 

• Att vara en plats för faktasökning i alla skolämnen 
• Att träna studieteknik 
• Att öka intresset för litteratur och annan kultur 
• Att ge kunskaper om fortsatta utbildningar och yrken 
• Att underlätta användningen av olika informationskällor 
• Att bidra till ämnessamverkan 
• Att ha en demokratisk utjämnande funktion 
• Att ha en god social miljö som kan användas även under fritiden (Gymnasieskolans 

bibliotek 1976, s. 7f) 
 
Arbetsuppgifterna för en skolbibliotekarie är pedagogiska, administrativa och 
kontorstekniska. De pedagogiska arbetsuppgifterna kan vara medverkan i 
undervisningsplanering tillsammans med lärare, medverkan i elevers studier och lärares 
undervisning på lektionstid, medverkan i elevernas studier utanför lektionstid, medverkan i 
elevernas fria läsning och studier och medverkan i elevernas kulturella utveckling. När det 
gäller den kulturella utvecklingen kan det vara information om aktiviteter innanför eller 
utanför skolan, men även annan utställningsverksamhet som är stimulerande för individens 
utveckling (Gymnasieskolans bibliotek 1976, s. 22f).  
 
På biblioteket ska nu inte bara finnas böcker utan även tillgång till ljud och bildmaterial. 
Eftersom informationsflödet växer snabbt betonas vikten av att eleverna ska lära sig att 
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självständigt använda informationskällorna och få lära sig informationssökning 
(Gymnasieskolans bibliotek 1976, s. 24). 
 
Läroplanen Lpo 1994 som fortfarande gäller innehåller inga preciseringar om vad 
skolbiblioteket ska göra. Undervisningen ska leda till att eleverna får lära sig att hantera olika 
informations och kunskapskällor, men trots detta är inte skolbiblioteken nämnda i detta 
sammanhang (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s.40f, 53). Det som står om bibliotek i både 
Lpo94 och den för gymnasiet aktuella Lpf94 är: arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna 
får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva 
kunna söka och utveckla kunskaper bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel. 
 
En ny bibliotekslag kom 1996 (SFS 1996:1596). Paragraf 5 säger att det ska finnas lämpligt 
fördelade skolbibliotek inom gymnasieskolan. De ska bidra till att stimulera skolelevernas 
intresse för läsning och litteratur och tillgodose behovet av material för utbildningen. 
Kommunerna ska ansvara för skolbiblioteken och minoritetsgrupper som funktionshindrade 
och invandrare m.fl. skall erbjudas lämplig litteratur. Paragraf 9 säger vidare ”Folk och 
skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda 
böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning”. 2004 kom ett tillägg som innebär att alla 
kommuner ska ha en biblioteksplan (SFS 2004:1261). 
 
Det har förekommit en del utredningar för att se hur skolbiblioteken utvecklats, 
Gymnasieskolans bibliotek 1978 kallad ”Gula boken”, Fem perspektiv på gymnasiebiblioteket 
tio år efter ”Gula boken” 1989 och Statens Kulturråds utredning Skolbiblioteken i Sverige: 
kartläggning, analys och probleminventering från 1999. Den sistnämnda utredningen har 
studerat ett antal utvalda skolbibliotek i Sverige. De konstaterar att skolbiblioteken kan se helt 
olika ut och har generellt sett en för låg standard. Skolbiblioteken har inte följt utvecklingen i 
skolan för övrigt och fungerar vanligtvis inte som en integrerad del i undervisningen. 
Lokalerna är för små i förhållande till den stora ökningen av gymnasieelever. Bemanningen 
var väldigt olika men i genomsnitt var bemanningen 13 timmar i veckan (Skolbiblioteken i 
Sverige 1999, 26f). 
 
Statens kulturråd ger ett antal rekommendationer för att skolbiblioteken ska kunna utvecklas. 
Det första är att det måste finnas en klar definition av begreppet skolbibliotek och att dess 
funktion preciseras i skolans styrdokument. Samarbetet mellan de olika biblioteken bör utökas 
och ansvaret för skolbiblioteket föreslås delas mellan Skolverket och Statens kulturråd 
eftersom det krävs både pedagogisk och biblioteksinriktad kompetens. Eftersom skolledaren 
är ytterst ansvarig bör han inse hur stor betydelse han har för skolbibliotekens utveckling. 
(Skolbiblioteken i Sverige 1999, s 10ff).  
 
För att följa tankarna när det gäller skolbibliotek och utvecklingen av dem på 2000-talet sökte 
jag vidare på riksdagens hemsida och fann en statlig utredning och ett betänkande som 
beskriver utvecklingen och tillgången av skolbibliotek. Enligt den statliga utredningen SOU 
2003:129 ”Utan tillgång till bibliotek blir deras användande utan intresse” fanns år 2003, 485 
gymnasieskolor med 300 000 elever och 90% av dem hade tillgång till skolbibliotek. 
Fortfarande var skolbibliotekens standard generellt sett låg. Skolverket har tagit ett nytt 
initiativ för att stödja språkutvecklingen och vill även utveckla skolbibliotekens pedagogiska 
roll och därför behövs kompetensutveckling (s.339, 348). I betänkandet 2005/06:UbU14 kan 
vi läsa att det saknas skolbibliotek på var tredje skola och att många saknar skolbibliotekarier. 
Det behövs utbildade bibliotekarier och de spelar en viktig roll för att ge olika 
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kulturupplevelser. Biblioteket är ett rum för lärande och eleverna ska också få möjlighet att 
möta skönlitteratur. Krav ställs på en tydlig definition vad ett skolbibliotek är och vilka regler 
som ska finnas för det t.ex. om tillgänglighet, kvalitet, öppettider och personal. Det 
konstateras att ett bra skolbibliotek är nödvändigt för att minska de skillnader som finns 
mellan elever på grund av klass, kön och etnicitet. Önskemål finns att skolbibliotek ska knytas 
till skollagen istället för bibliotekslagen (s.122ff). 
 
Svensk biblioteksförenings rapport från 2007 Skolbiblioteken - En underutnyttjad och 
underprioriterad resurs visar hur utnyttjandet av biblioteken minskar bland ungdomar och 
som resultat ger en sämre läsförmåga. Sverige visar ett svagare resultat än andra länder. 
Boklånen minskar och läsförståelsen sjunker. En tredjedel av 15-åringarna läser aldrig för 
nöjes skull. Knappt hälften tycker att det är roligt att läsa böcker. 1991 var det 58 % av ung-
domarna som lånade minst en gång per vecka men 10 år senare var siffran nere i 35 %.19 % 
uppgav att de  aldrig  eller  nästan  aldrig lånade och 10 år senare var den siffran uppe i  35 %. 
Pojkarna är sämre på att utnyttja sitt skolbibliotek än flickorna. Två av tre pojkar på 
gymnasiet uppger att de aldrig eller endast någon gång per termin besöker skolbiblioteket och 
hela 25 % att de aldrig gör det.  Av flickorna anger 45 % att de går dit varje månad eller oftare 
(s.3-8). 
 
Det finns en tydlig koppling i rapporten ovan till att huvudfunktionen för skolbiblioteket är 
arbete och inte fritidssysselsättning. Tre av fyra uppger skolarbete, drygt 50 % att de använder 
det till informations- och faktasökning medan 25 % lånar skönlitteratur. På svaret på frågan 
hur värdefullt skolbiblioteket är svarar nästan alla att det är värdefullt eller mycket värdefullt 
trots att många inte går dit (2007, s.3-8). Rapporten visar att skolbibliotekarien är osynlig för 
många elever. Endast 38 % säger att de har fått en genomgång av hur man använder 
biblioteket. När det gäller önskade förbättringar säger eleverna på gymnasiet att det viktigaste 
är datorer och Internet. På andra plats kommer bättre öppettider och på tredje bättre 
mediebestånd. Skolledarna har en litet annan uppfattning. Viktigast för dem är samarbetet 
mellan lärarna och skolbibliotekarien och sedan kommer mediebestånd och datorer.  Fyra av 
tio skolledare på gymnasiet uppger att de saknar bemanning på sitt bibliotek och ju mindre 
skolan är, ju sämre skolbibliotek (ibid. s.10ff). Bibliotekarieförbundet Dik: s egen enkät från 
2006 visar att hälften av skolbiblioteken är bemannade mindre än en timme om dagen. Detta 
är ett viktigt problem enligt förbundet och även att många av de bibliotek som är bemannade, 
bemannas av outbildade bibliotekarier. Frågan ställs hur biblioteken då ska kunna bidra och 
vara en naturlig del i den pedagogiska processen i skolan (Bemanningen är det stora 
problemet för skolbibliotek, 2006). 
 
Kommunernas skolplaner nämner oftast inte skolbiblioteken. Den aktuella skolan för min 
uppsats skriver i sin skolplan under rubriken det pedagogiska mötet att eleverna har tillgång 
till skolbiblioteket för bl.a. informationssökning, källkritik och lässtimulans (källan anges ej 
av anonymitetsskäl). När det gäller den kommunala biblioteksplanen, som nu ska finnas enligt 
lag från 2004, är den enligt uppgift från den aktuella kommunen inte färdig ännu. 

 

 



 

7 

3. Tidigare forskning 
 
När det gäller forskning om ungdomars gymnasiebiblioteks användning har inte så mycket 
gjorts i Sverige utifrån ett användarperspektiv förrän på 2000-talet. När magisteruppsatsen 
”Hurra för biblioteket”. En undersökning av gymnasieelevers åsikter och användning av sitt 
gymnasiebibliotek gjordes av Cecilia Johansson 1998 fann hon ingen forskning alls i detta 
ämne utan fick använda forskning gjord på högskolebibliotek.  Hon nämner i sin uppsats att 
det hade påbörjats ett forskningsarbete av Elisabeth Tallaksen Rafste i Norge men det 
slutfördes inte förrän 2001. Rafstes avhandling och Louise Limbergs forskning är viktiga för 
denna magisteruppsats. Jag kommer också att använda en kandidatuppsats från 2002 av Sanna 
Yuen ”Bara det att jag tycker att det är ganska bra i skolbiblioteket”. En undersökning av 
gymnasieelevers åsikter om och användning av sitt gymnasiebibliotek. Eftersom jag ska 
analysera utifrån ett tids och rumsperspektiv är magisteruppsatsen av Maud Harriman från 
2000 ”Vattenhål för kunskapstörstande elever?” Om gymnasiebibliotek i förändring också av 
intresse. 
 
Jag har gjort sökningar i internationella databaser och hittat studier från USA, Asien och 
Afrika, men har avstått från att använda dem eftersom skolsituationen och 
undervisningstraditioner skiljer sig åt. Urvalet av elever och undersökningsmetod stämmer 
inte heller med min undersökning och därför blir det svårt att göra en rättvis jämförelse. 

3.1 Studier om gymnasieungdomar och biblioteksrummet  
 
Cecilia Johansson ser på biblioteket utifrån en pedagogisk, kulturell och social funktion. 
Frågeställningar som berör min uppsats är: När och hur mycket använder eleverna 
gymnasiebiblioteket och vad gör eleverna på gymnasiebiblioteket när de är där?. Det är en 
kvantitativ undersökning med enkäter kompletterad med några få intervjuer. Enkäten är 
utdelad i årskurs 1 och 3 i naturvetenskapligt program (1998). Maud Harriman har två 
frågeställningar som berör eleverna. Vilken är elevernas syn på 
gymnasiebiblioteksverksamhet ur en kvalitativ aspekt? Hur ser eleverna på biblioteksrummet 
(lokalerna) med avseende på dess placering och utformning? (2000) Syftet med Yuen:s 
uppsats är att jämföra användningen av biblioteket på praktiska och teoretiska program. När 
och hur mycket använder eleven sitt gymnasiebibliotek? Vad gör eleven på respektive 
program vid sina biblioteksbesök?, är de frågor som är intressanta för denna undersökning. 
Metoden är en kvantitativ enkätundersökning med kompletterande intervjuer. 
Undersökningen är gjord på en skola och där på två program med två klasser i vardera. 
Programmen är Hotell - och Restaurang - (HR) och Samhällsprogrammet (SP) (2002). 
 
Vad gör de enligt Johanssons informanter? Jo de läser läxor, tidningar/tidskrifter, umgås och 
letar efter skolmaterial. De sitter vid datorerna och söker, men oftast inte efter information till 
skolarbeten. Många tycker att det bästa med biblioteket är rummet. Det är stort, ljust, trevligt, 
snygg inredning men ändå vill de ha det ännu större (1998). Rummet ska vara inspirerande 
och komplext men ändå greppbart enligt Harrimans informanter. Storleken är viktig och det 
bör finnas plats åtminstone för en klass men helst två samtidigt. En siffra ges att hälften av 
biblioteken har en maximal yta på 250 m2. Det ska vara lätt att hitta till skolbiblioteket för 
alla. Besöken på biblioteket varierar mellan minst ett par gånger i veckan till två gånger per 
termin. Det är ämnet svenska som kräver flest besök på biblioteket sedan språk, 
samhällsämnen och ämnen inom naturvetenskap. Eleverna i Harrimans uppsats tror att 
användningen av datorer kommer att öka på biblioteken och då speciellt Internet. Ökning av 
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användandet är också naturligt eftersom fler ungdomar studerar framöver och vill förbereda 
sig för högskolan. En uppfattning som kommer fram som inte överensstämmer med annan 
forskning är att eleverna säger att de inte behöver mycket hjälp vid datorerna med 
informationssökning och sovrande i det stora informationsflödet (Harriman 2000). 
 
Några skillnader i användandet mellan olika klasser kom fram i Yuen:s uppsats. HR besöker 
biblioteket på lektionstid medan SP gör det på lediga stunder. SP gör fler besök flera gånger i 
veckan medan HR gör det max en gång per vecka. SP umgås med kompisar, läser tidningar 
och tidskrifter mer än HR men HR kopierar mer än SP. För HR är skolbiblioteket en 
arbetsplats medan det för SP är en mötesplats.  
 
När det gäller biblioteksrummet framför informanterna i Harrimans undersökning åsikter som 
att det är skolbyggnadens viktigaste rum för att skapa sociala relationer. Synen om biblioteket 
som skolans hjärna skulle kanske medföra att det skulle placeras högst upp ”… som ett 
elfenbenstorn för böcker och tyst läsning eller som ett rum för små exklusiva sällskap.” 
(s.25). Jämförelsen görs också med att kyrkan finns mitt i byn. Biblioteket bör då utformas 
med skolans pedagogiska helhetssyn som bas enligt Harriman (2000). Resultatet i Johanssons 
uppsats ger att eleverna går till biblioteket på lediga stunder och besöker det i snitt 2-4 gånger 
i veckan eller oftare. På den ena skolan använder de det som uppehållsrum eftersom det inte 
finns något annat förutom cafeterian. De får ta in fika på biblioteket och undersökningen visar 
att eleverna tycker om att vara där (1998). Sanna Yuen tar upp vikten av att biblioteket är 
trevligt och bra utrustat för att ungdomar ska använda det. En paradox för författaren är att 
nerskärningar ska ske på skolbiblioteken och de anställda, samtidigt som läroplaner förstärker 
bibliotekets roll som skolans nav, skolans hjärta och hjärna. Yuen konstaterar att biblioteket 
fungerar både socialt, kulturellt och pedagogiskt (2002).  
 
Önskemål till förbättring är att få fler läsplatser, grupprum, tidningar och datorer. Eleverna i 
Johanssons undersökning tycker också att det finns för litet skönlitteratur och dåligt med 
personal. Ljudnivån kan vara litet väl hög ibland (1998). Harrimans informanter ger en mängd 
förslag på hur biblioteket kan göras mer intressant att besöka. De föreslår utställningar av 
olika slag, från föreningar, om olika yrken och utbildningar t.ex. Alla elever är intresserade av 
besök av författare. Det skulle ge mer än nuvarande ”bokprat” av bibliotekarien i 
klassrummet. Ett förslag var att man kunde sätta upp plakat med text om någon bok i stället 
för ”bokprat” med motiveringen: ”Sätter man det på rätt ställe, så läser man det. Man läser ju 
allt som står på mjölkpaketen” (2000, s.48).  
 
Yuen:s uppsats visar på motstridiga uppgifter. På en fråga är eleverna nöjda med sitt 
skolbibliotek men på nästa anger de att det behövs fler datorer, fler rum för grupparbete och 
enskilt arbete och att det är för bullrigt. Lärarna i denna undersökning ansåg att 
skolbiblioteket var viktigt vilket andra undersökningar tidigare inte visat enligt författaren 
(2002).  
 
När det gällde öppettider fanns många åsikter. För flera av Harrimans informanter vore det 
bra om det i alla fall var öppet några timmar efter skolans slut eftersom de då kunde träffas 
och göra grupparbeten innan de åkte hem. Det är svårt att få tid till det under dagen. 
Placeringen ska vara central men inte vara något man bara måste passera utan ett ostört 
centrum. Inredningen är också viktig. Det ska vara litet mer färger (2000)! 
 
Med de ambitioner och mål som finns för skolans verksamhet borde skolbiblioteken förändras 
så att de genomsyrar skolans arbete på ett helt nytt sätt påstår Harriman. Frågan om rektorns 
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roll lyfts fram och undersökningen visar att många skolledare vet för litet om deras 
skolbibliotek. Finns det inga klara riktlinjer vad bibliotekets funktion ska vara ges det kanske 
inte heller några anslag till det. Ska biblioteket vara en informationscentral eller ett 
kulturcentrum? Det är en fråga som Harriman ställer i sin uppsats. Hon ger en definition på 
vad bibliotek är: ett ställe dit man går för att finna information till skolrelaterade uppgifter 
eller ämnen i tryckta medier eller på Internet. Det är då en arbetsplats. En elev säger: ”Det är 
ett rum med böcker som är iordningställda och där finns en bibliotekarie som hjälper till.” 
(2000, s.41).  
 
Louise Limberg har bidragit mycket till forskningen i Sverige när det gäller skolbibliotek. I 
Skolbibliotek för kunskap och skapande från 1990 delar hon med sig litet tankar som 
inspiration för de involverade. Här kan vi ana den förändring som ligger framför när det gäller 
synen på skolbiblioteket. Lars Owe Dahlgren skriver i inledningen att samhället behöver hjälp 
att orientera sig i det stora informationsflödet som kommer över oss. Biblioteken kan bli 
skolornas centraler för information av alla olika slag, kunskapsbanker med en central funktion 
(Limberg 1990, s.9). Limberg beskriver utvecklingen från 1980-talet där biblioteket får en allt 
tydligare och starkare roll som en plats för aktivt kunskapssökande, sovring, analys och 
användning av relevant information. Kultur i skolan har fått större utrymme i undervisningen 
och är viktig för elevernas personlighetsutveckling (ibid., s.13). Bibliotekets olika roller 
bestäms av hur undervisningen läggs upp. Samarbetet med läraren behöver utökas och ett tips 
är att de får vara med vid inköp. Lärarna behöver också lära sig mer själva om 
informationssökande om samarbetet ska fungera (ibid., s.21-45). I boken finns flera exempel 
på hur skolor kan göra för att få biblioteket mer involverat i skolans arbete. Ett exempel är 
från Ludvika i samband med bokens 500-års jubileum. Det ställde stora krav på 
arbetsinsatsen, där skolbibliotekarien var den drivande, men ökade samarbetet och gav bra PR 
för biblioteket. Eleverna fick ett stort kulturellt utbyte med teater, utställningar, poesihörna 
m.m. som ledde till personlig utveckling för eleverna (ibid., s.49-56). 
 
Även här betonas att biblioteket ska ligga centralt och vara tillräckligt stort för att kunna 
fungera både pedagogiskt, kulturellt och socialt. Det pedagogiska kräver arbetsplats för 
studier och informationssökning. Den kulturella funktionen kräver litteraturupplevelser och 
skapande av olika slag och den sociala behöver en trivsam plats med även tysta rum. 
Skolbiblioteket ska helst vara öppet hela dagen och samla allt skolans mediamateriel 
(Limberg 1990, s.69f). Boken avslutas med förändringsmöjligheter, eftersom forskning visar 
att om biblioteket är mer involverat i undervisningen höjs elevernas kunskap och inlärning. 
Skolbiblioteket kan gå från, att bara vara en lagerlokal, till att det används sporadiskt för att 
sedan bli allt mer involverat i undervisningen. Om detta ska utvecklas krävs en positiv 
skolledning och ett ökat samarbete lärare och skolbibliotekarie. Eleverna kan då få lära sig att 
inte bara hitta information utan att använda den som Limberg uttrycker det, på ett intelligent 
sätt (ibid., s.82ff). 
 
Tidigare forskning och studier i Sverige kan sammanfattas enligt följande: 
 
Undersökningarna visar på en komplex användning av skolbiblioteken. Eleverna läser läxor, 
tidningar och tidskrifter. De letar efter studiemateriel och umgås m.m. Datorerna utnyttjas 
men inte alltid nödvändigtvis till skolarbete. En del av ungdomarna efterlyser mer litteratur 
och då särskilt skönlitteratur. Några tycker även att personalstyrkan behöver förstärkas, 
biblioteksrummet få större yta och i vissa fall bli tystare. Skolbiblioteket anses i en 
undersökning vara det viktigaste rummet för att skapa relationer. Det ska vara en stor och 
öppen plats som är lätt att hitta och ingen genomgångsplats. Mer färg i biblioteket efterlyses. 
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Jämförelsen mellan användandet av biblioteket av Hotell och Restaurangs och 
Samhällsprogrammets elever visar att Samhällsprogrammets elever kommer till biblioteket 
oftare. En annan skillnad är att elever från Samhällsprogrammet besöker det mer på fritiden 
än hotell - och restaurangs elever gör. För Hotell och Restaurangs elever är skolbiblioteket en 
arbetsplats och för Samhällsprogrammets är det en mötesplats.  
 
Skolledarnas roll är viktig och även samarbetet mellan lärare och bibliotekarie för att 
skolbiblioteket ska få spela en större roll i det pedagogiska arbetet på skolan. Biblioteket har 
enligt flera undersökningar en pedagogisk, kulturell och social funktion. Eleverna ger flera 
förslag på en utökad kulturanvändning och föreslår bl.a. fler utställningar och efterlyser 
författarbesök. Limberg sammanfattar: den pedagogiska funktionen kräver arbetsplats för 
studier och informationssökning, den kulturella kräver litteraturupplevelser och skapande av 
olika slag och den sociala kräver en inbjudande plats men även tysta rum (1990). 
 

3.2 Undervisningsrelaterad/fritidsrelaterad användning 
 
Elisabeth Tallaksen Rafste har med sin doktorsavhandling Et sted å lære eller ett sted å være 
från 2001 bidragit till forskningen av elevers användning av skolbibliotek i Norge. Hon var 
den första i Skandinavien med en utförlig undersökning. Rafste har gjort enkätundersökning, 
observationer och intervjuer på två olika skolor i Norge: Rognlia och Eikåsen. 
 
I sitt arbete använder hon sig av tre frågeställningar: Hur använder eleverna skolbiblioteket?, 
Vilka använder det? och Vilken betydelse har skolbiblioteket för dem som använder det i sitt 
vardagsliv på skolan? Giddens struktureringsteorier ligger till grund för Rafstes forskning 
med ett rums och tidsperspektiv. Hon delar in skolbiblioteksrummet efter fyra 
rumsfunktioner: Pc-aktiviteter, aktiviteter vid arbetsbord och/eller läsning av tidningar, 
aktiviteter i tyst läsrum och resursbaserade eller projektliknande arbeten (2001, s.169ff). När 
det gäller tidsperspektivet är det fritids respektive undervisningsrelaterad användning som 
gäller. 
 
Är biblioteket ett rum för avkoppling och underhållning, är det för flickor eller pojkar, är det 
för duktiga eller för alla, är frågor som Rafste ställer sig i inledningen av sin bok. Hon 
fortsätter med frågan om skolbiblioteket är ett utvidgat klassrum eller ett rum för att koppla av 
i. Är biblioteket en del av bibliotekstraditionen eller skoltraditionen? Fokus i forskningen är 
på vad eleverna gör och inte på vad de kan göra (2001, s.1). Viktiga områden som Rafste tror 
påverkar ungdomarnas användning av skolbiblioteket är datorernas ankomst, 
skolbibliotekariens tradition från skola eller folkbibliotek, lärarnas uppfattning och även 
skolledarens syn på skolbiblioteket och dess användande (ibid., s.36f). Utgångspunkten är 
samma som i mitt arbete och hennes synpunkter blir betydelsefulla. 
 
Trivselfunktionen för ett norskt skolbibliotek beskrivs i ett statligt dokument NOU1981:7-93  
enligt följande: ”Biblioteket kan bli et sted for rekreasjon og gi et tiltrengt pusterom i 
skolearbeidet. Det gir mulighet for å være alene for den som måtte trenge det. 
Skolebiblioteket bør derfor utformes slik at det blir et inspirerende og stimulerende 
oppholdssted, hvor, brukerne får tilfredsstilt sine individuelle behov i forhold til alder og 
interesser” (Rafste 2001, s. 12). Under 1990-talet har det norska skolbiblioteket utvecklats 
mot att få sin viktigaste funktion i undervisningssammanhang. Huvudfunktionen är alltså 
studie och arbetsplats. Som en förklaring ger Rafste att eftersom det är den pedagogiska 
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funktionen som skiljer skolbiblioteket från folkbiblioteket bör denna prioriteras (ibid., s.13). 
En uppgift för skolbiblioteken i Norge har varit att vara ett hjälpmedel i socialiseringen av 
ungdomar i skolan förutom att stimulera läslust och utveckla läsfärdigheter (ibid., s.2). Som 
teoretisk grund till sin avhandling har hon därför valt att använda sig av Giddens 
struktureringsteorier för att kunna ge ett socialiseringsperspektiv på elevernas användning av 
skolbiblioteket som en del av deras vardagsliv i skolan. Rafste ser skolbiblioteket som ett 
socialt rum i skolmiljön som eleverna själva är med i och kan påverka och utveckla.  
 
Aktiviteterna i biblioteket kan enligt författaren delas in i undervisningsrelaterade som 
kommer utifrån skolans krav eller fritidsrelaterade som inte har med skolans undervisning att 
göra. Det finns flera socialiseringsagenter som t.ex. lärarna som påverkar elevernas 
undervisningsrelaterade användning. Hon påstår att det som påverkar användandet av 
biblioteket när det gäller fritiden är om det finns jämnåriga där, utbudet och hur rummet ser ut 
(2001, s.9, 14). Bibliotekets olika funktioner delar hon in i en pedagogisk, en kulturell, där 
man tänker på fritidsläsning och utställningar och dylikt, dessutom en social funktion (ibid. 
s.36). Detta är liknande tankar som finns hos Andersson och Skot-Hansen enligt teorikapitlet 
nedan.  
 
Resultatet från den ena skolan Eikåsen är att det är de fritidsrelaterade aktiviteterna som 
tidningsläsning vid borden och chattande på datorerna som dominerar. De 
undervisningsrelaterade aktiviteterna sker i ett speciellt läsrum. Det ser annorlunda ut på den 
andra skolan, Rognlia. Där är det de undervisningsrelaterade aktiviteterna som läxläsning vid 
borden som framträder starkast. Samtidigt som det är mest undervisningsrelaterat bruk är det 
också mer varierat, både undervisnings och fritidsrelaterat än vad det är på Eikåsen. De 
yrkesrelaterade grupperna besöker inte skolbiblioteket lika mycket men Rafste kan inte ge 
någon vetenskaplig förklaring till detta förutom att det kanske är avståndet till biblioteket som 
påverkar (2001, s. 215-263). 
 
Skolans organisation, ledning, lärare och skolbibliotekarie ser ut att påverka elevernas 
användande av skolbiblioteket enligt Rafstes undersökning. Under undersökningens gång 
kommer ett fåtal lärare till skolbiblioteket och vid intervjuerna av lärarna visar det sig enligt 
Rafste att lärarna tror att eleverna vet hur man ska använda biblioteket själva. Även rummet, 
skolbiblioteket med dess innehåll och vilka elever som har tagit ”makten över skolbiblioteket” 
visar sig vara viktiga faktorer för användandet av skolbiblioteket. Vid arbetsborden är 
aktiviteterna ofta socialt inriktade. Rafste konstaterar att skolbiblioteket ger möjlighet till 
gemenskap som skolan lätt förbiser och frågar sig samtidigt om biblioteket kan bli för trevligt. 
Rummets möblering och miljö kan inbjuda till ett komplext användande enligt Rafste, både 
fritids och undervisningsrelaterat t.ex. om det är det är ljust, med sköna stolar och ett stort 
bord med plats både för läroböcker och annat material. Användningen av datorer i 
skolbiblioteket är ett relativt nytt fenomen och det finns ingen given tradition utan därför 
behövs klara regler. Rafste kommer fram till genom sin undersökning att om det inte finns 
några regler så leder det till fritidsanvändning av datorerna (2001, s. 215-263). 
 
Den norska statens intentioner med ett skolbibliotek ser helt annorlunda ut än elevernas egna 
tankar. Rafste finner att eleverna säger att det är ett resurscenter för fritidsrelaterad 
information. Skolbiblioteket har stor betydelse som social mötesplats för de flesta elever som 
går dit dagligen (2001, s.303f). Önskan att skolbiblioteket ska vara en integrerad del i 
undervisningen har ännu inte uppfyllts enligt författaren. För att detta ska kunna ske måste det 
byggas en bro mellan undervisnings- och bibliotekstraditionen. De intervjuade lärarna säger i 
Rafstes forskning att eleverna själva får välja vart de vill söka information. Gör de det i 
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skolbiblioteket är det en sak mellan bibliotekarien och eleven. De har inte förstått potentialen 
som finns i samarbete trots att läroplanen föreslår en projektorienterad undervisning där lärare 
och bibliotekarie ska hjälpas åt konstaterar Rafste (ibid., s.71, s.368).  
 
Rafste anser att eleverna behöver ett rum i skolan där de kan utveckla sina läsvanor utan 
kontroll utifrån. Biblioteket kan vara denna trygga och inbjudande plats om det tillåts och då 
få en roll som både formell och informell socialiserare. Formell utifrån skolans 
undervisningsrelaterade roll och en informell utifrån en fritidsrelaterad roll där eleverna själva 
bestämmer vad de gör i biblioteket. Olika benämningar som Rafste nämner på skolbiblioteket 
är ett varmt rum där eleven kan jobba på egen hand och i egen takt. Ett tryggt rum, ett 
anonymt rum där de inte är kända av alla och ett rum där eleven kan ”ta plats”. Elevens 
handlingar bestäms enligt Rafste utifrån resurser, regler, timplanen, öppettider, och de 
rumsmässiga dimensionerna. Regler behövs för eleverna och kan leda till både begränsningar 
och möjligheter. Timplanen ger trygghet och struktur som är bra för många men begränsar 
samarbete mellan ämnen t.ex. för större projekt (2001, s.49-68). Skolbiblioteket är alltså en 
formell eller en informell plats beroende av hur rummet är utformat, vilka regler och vilka 
resurser som finns. Tillåter bibliotekarien andra aktiviteter än tysta och 
undervisningsrelaterade? Författaren tar upp hur viktigt det är att det finns en gråzon, som 
också benämns poröst rum eller bakregion i skolan. Den kan pendla mellan klassrummets 
formella position till skolgårdens informella (ibid., s.79-95).   Något nytt är att biblioteket inte 
längre är begränsat till det fysiska rummet. Genom datorns intåg har det blivit ett gränslöst 
rum. Du kan ha kontakt med hela världen samtidigt som du sitter på en stol framför datorn i 
ditt skolbibliotek Jag har alltså bestämt mig för att titta på skolbiblioteket även utifrån den 
rumsliga dimensionen som Rafste anser så viktig för elevernas användande. 
 
Skolbiblioteket kan sammanfattningsvis enligt Rafste ses som ett informationscenter, som en 
supermarket, en trevlig mötesplats som ett café eller en arbetsplats (2001, s.124). Hon ger 
biblioteksrummet fem olika dimensioner: resurscenter för undervisningsrelaterad information, 
arbetsyta, resurscenter för fritidsrelaterad information, social mötesplats och väntrum (ibid., s. 
169ff). Skolbiblioteket har fått en annan funktion än tidigare, det har skett en ”sporveksling” 
enligt Rafste. Utlåningen av böcker för hemmabruk har i stort sett försvunnit. Det nya spåret 
är sociala aktiviteter, användning av datorer för information och underhållning. Materialet 
som finns i biblioteket lånas för stunden, både för fritidsrelaterat och undervisningsrelaterat 
bruk (ibid., s.375). 
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4. Teori 
 
Jag har valt att använda mig av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens teorier i boken 
Det lokale bibliotek: afvikling eller udvilking från år 2000. Dessutom är Giddens 
struktureringsteorier viktiga för att se på elevernas användning utifrån ett tids och 
rumsperspektiv. The constitution of society från 1984 är min källa till denna kunskap. 

 

4.1 Andersson och Skot-Hansens roller för skolbibliotek 
 
Teoretiskt bygger jag mitt arbete utifrån Marianne Anderssons och Dorte Skot-Hansens 
gemensamma modell i boken Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling där de identifierar 
olika dimensioner som är intressanta för mitt ämne (2000). Författarna ser på bibliotek som ett 
kulturellt-, socialt-, kunskaps- och informationscenter. De konstaterar dock att bilden är mer 
komplex och de olika områdena går in i varandra, enligt nedanstående bild. Definitionen 
enligt författarna av de fyra områdena tänkt utifrån ett folkbibliotek är enligt följande. 
 
Kulturcenter: 
Biblioteket som rum för kulturell och konstnärlig upplevelse och utformning t.ex. 
arrangemang, utställningar, verkstäder, möteslokaler, övningsrum m.m.  
 
Kunskapscenter:  
Biblioteket som rum för utbildning och upplysning genom studieplatser, riktad 
biblioteksorientering och sökning m.m.  
 
Informationscenter:  
Biblioteket som rum för information till såväl offentligheten som riktade brukare t.ex. 
referensservice, samhällsinformation, verksamhetsservice (kommunservice) och turistservice. 
 
Socialcenter: 
Biblioteket som rum för vardagens sociala liv, uppehållsrum, rådgivning, uppsökande 
verksamhet till utsatta grupper, tidningsläsning, hjälp till institutioner m.m. (2000, s.17ff).  
 
Vad gymnasieungdomarna använder biblioteket till borde också kunna undersökas utifrån 
dessa perspektiv. Gymnasiebiblioteket kan inta olika roller som en social umgängesplats, en 
plats där det går att söka vetenskapliga fakta och utbilda sig på genom att söka ny information 
på olika sätt. Kanske finns det även någon ytterligare roll att upptäcka! Min utgångspunkt blir 
att använda mig av Andersson och Skot-Hansens modell som de har använt på folkbibliotek 
för att se hur användbar den är även när det gäller skolbibliotek. 
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(Jochumsen & Rasmussen, 2000, s. 32) 

4.2 Giddens struktureringsteorier 
 
Jag har valt att använda mig av Giddens struktureringsteorier, vilket också Rafste gjort. Dessa 
utgör en grund för tids och rumsdimensionerna och jag börjar med att studera Giddens teorier 
i The constitution of society. Författaren definierar struktureringsteorin som en social teori där 
”the focus is upon the understanding of human agency and of social institutions”. Dualism är 
ett centralt begrepp där samverkan mellan institution och aktörer betonas (1984, xvii, 298). 
Aktörernas förändrade behov leder till att biblioteket förändras. Ett exempel är hur efterfrågan 
på faktaböcker har minskat på grund av Internetanvändning för sökande av information.  
Aktörer i ett socialt system agerar ofta utifrån olika traditioner helt automatiskt och Giddens 
menar att rum och tid har stor betydelse för hur förändringsbar en institution som t.ex. 
skolbiblioteket är (ibid., s.171). De nya eleverna som börjar i ettan på gymnasiet kommer in 
till ett redan existerande socialt system som de i sin tur kan fortsätta att reproducera eller på 
sikt förändra. Giddens för in begreppen resurser och regler som viktiga element i 
struktureringsteori (ibid., s.169). Dessa begrepp kommer jag att använda i min analys med 
tanke på hur eleverna använder biblioteket.  
 
Resurser kan enligt Giddens delas in i ”authoritative resources”, mänskliga aktörers aktivitet 
som i skolans värld t.ex. kan vara hur många anställda det finns, öppettider och hur långa 
raster eleverna har, och ”allocative resources”, som har med de materiella tillgångarna att göra 
(1984, s. xxxi). När det gäller skolbiblioteket skulle det då vara t.ex. rummets storlek, 
tillgångar av olika medier, möblering och inredning. Giddens delar också in regler efter två 
aspekter ”normative elements” och ”codes of signification” (ibid., s. xxxi). Rafste tolkar det i 
sin avhandling som att det finns informella och formella, svaga och starkt sanktionerade 
regler (2001, s.62ff). Hon gör en jämförelse mellan skolbibliotek och klassrum vilket jag 
redogjort för i forskningskapitlet.  
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4.2.1 Tids- och rumsperspektiv 
 
Giddens anser att tids och rumsperspektivet kan förklara hur socialt liv konstrueras i olika 
sociala system. Dessa perspektiv anses av författaren vara av stor vikt vid empiriska 
undersökningar som min egen (1984, s.110). 

4.2.2 Tidsperspektiv 
 
Giddens talar om tid som irreversibel tid/tid som levd. Levd tid är en tid som aldrig kommer 
tillbaka men upplevelserna i den påverkar framtiden. Ett exempel kan vara att hur eleverna 
använt skolbiblioteket påverkar deras framtida användande av ett annat bibliotek. Tiden kan 
också ses som reversibel tid/tid som vardagsliv eller reversibel tid/tid som livscykel. 
Vardagslivet fylls med mer eller mindre rutinmässiga handlingar. Eleverna har för vana att 
göra på ett visst sätt. Skolbibliotekets personal ändras inte under dagen utan rutinerna är 
oförändrade under dagens lopp. Det är alltså annorlunda än i klassrummet där lärarna byts ut 
hela tiden. Timplanen och elevernas schema har stor påverkan på elevernas användning av sitt 
skolbibliotek och skillnaden mellan undervisningsrelaterat och fritidsrelaterat bruk. De elever 
som tillbringar mycket tid regelbundet på biblioteket är de aktörer som påverkar det sociala 
systemet och vilka traditioner som förs vidare. Reversibel tid/tid som livscykel kan också 
kallas institutionaliserad tid (1984, s.35ff). Skolbibliotekets tradition är under förändring från 
att anses som något fritidsrelaterat för lån av t.ex. skönlitteratur mot en undervisningsrelaterad 
användning i samarbete med lärarna. Det är två olika traditioner som ska mötas, 
undervisningstraditionen och bibliotekstraditionen. Indelningen som jag kommer att använda 
mig av i undersökningen blir undervisningsrelaterad kontra fritidsrelaterad användning av 
skolbiblioteket.  

4.2.3 Rumsperspektiv 
 
Giddens talar om ”place” och ”space”. Skolbiblioteket är ett ”place” så länge det inte finns 
någon person där. För att kunna kallas ”space” måste det finnas aktörer som samspelar i det 
fysiska rummet. Ett fördjupat begrepp för Giddens är ”locale” och en av orsakerna till att han 
använder det begreppet enligt honom är ”properties of settings are employed in a chronic way 
by agents in the constitution of encounters across space and time” (1984, s. 119).Giddens talar 
om skolan som en stark institution, en institution som har en fastlåshet, en institution som inte 
förändras så mycket över tid och rum, en ”locale”. Rafste använder Giddens tankar men kallar 
skolan för en ”supra locale” som står över skolbiblioteket. Skolbiblioteket har då en svagare 
struktur än skolan generellt (2001, s. 73f).  
 
Jag använder mig av rums- och tidsperspektiven i min uppsats och kan då även göra en 
jämförelse på detta område med Rafstes resultat. Hon har gjort avhandlingen i Norge och våra 
länder ligger nära varandra men ändå har vi två olika kulturer. Säger gymnasieeleverna i 
Sverige samma sak om sitt användande? Användningen av biblioteket indelas när det gäller 
tidsperspektivet i fritidsrelaterad och undervisningsrelaterad användning i analysen. Som jag 
påpekat tidigare är det inte helt självklart vad som ska tillhöra vad. Detta får jag återkomma 
till senare när jag ska dra slutsatser om tiden på biblioteket utnyttjas till fritidsrelaterad 
och/eller undervisningsrelaterad användning. Rummet har jag delat in i fyra olika områden. 
Ett är båsen, som är tänkta för tyst läsning och ett är arbetsborden. Datorerna blir det tredje 
och böckerna med lånedisken det fjärde området.  
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5. Metod 
 
 
Tidigare forskning har oftast använt sig av kvantitativa undersökningar, men från 1980-talet 
och framåt har den kvalitativa metoden dominerat. I en kvalitativ undersökning kan attityder 
och möjliga förklaringar upptäckas på ett annat sätt. När jag läst forskning gjord inom mitt 
uppsatsområde upptäckte jag att flera stycken forskare efterlyste ett kvantitativt material. 

 

5.1 Val av metod 
 
Jag ville först ta reda på hur många procent av de utvalda eleverna som går till biblioteket och 
vad de gör. Till detta passar en kvantitativ undersökning. Jan Trost skriver i Enkätboken att 
om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, bör man göra en kvantitativ 
studie. När man däremot försöker förstå elevernas sätt att agera blir en kvalitativ studie den 
bästa (2007, s.23). Jag har valt enkäter, som ger en kvantitativ undersökning, för att sedan 
komplettera med den kvalitativa delen genom intervjuer, alltså en kombination av kvantitativ 
och kvalitativ forskning. Vi ska då ha i åtanke att det inte automatiskt ger bättre resultat att 
kombinera dessa två. Bryman påpekar i Samhällsvetenskapliga metoder att de står för två helt 
skilda paradigm. Den kvantitativa är mätbar men inte den kvalitativa. Å andra sidan anser han 
att de kan vara ett stöd för varandra eller ett komplement till varandra och fylla ut luckor 
(2002, s 409-417). Den kvantitativa forskningen kan bana väg för den kvalitativa genom att 
som i mitt fall ge möjlighet att utvälja lämpliga informanter. Intervjufrågorna blir en 
fördjupning till enkätfrågorna och en möjlighet för eleverna att berätta mer fritt. En enkät kan 
inte heller uttrycka känslor som en kvalitativ intervju kan.   

 

5.2 Urval och avgränsningar 
 
Jag begränsade mig till att undersöka en gymnasieskola. Den har cirka 1000 elever. Enkäterna 
delades ut i fyra klasser, en samhällsvetarklass, en naturvetarklass, en barn- och fritidsklass 
och en handelsklass. Valet berodde på att dessa program finns på heltid i den byggnad där 
biblioteket är beläget. De andra programmen, industri-, fordons-, individuella och 
byggprogrammet, kommer bara till denna byggnad för att läsa kärnämnen och därför trodde 
jag inte att de skulle ge relevant information till denna undersökning. Jag har valt årskurs 2 
från dessa program. I trean håller de på med projektarbeten i början på våren och deras 
användning av biblioteket är speciellt inriktad på dessa och skulle kanske ge ett missvisande 
resultat. Årskurs 1 har precis lärt känna skolan och biblioteket och valdes därför bort. 
Avgränsningen blev alltså fyra klasser i årskurs två. Det finns paralleller i SP och NV och jag 
har valt a-klassen i båda för de är ”rena” klasser utifrån dessa program. De andra är blandade 
med de lokala profilerna t.ex. musik, bild och teater och är inte riktigt jämförbara eftersom de 
förflyttar sig mellan fler delar av skolan. Handelsprogrammet har bara en klass i tvåan medan 
Barn och fritidsprogrammet har två jämförbara paralleller i tvåan. Jag valde då a-klassen för 
undersökningen även här, men kunde utnyttja b-klassen för min pilotundersökning. 
 
De som ville intervjuas fick skriva sina namn och telefonnummer på slutet av enkäten. I 
yrkesklasserna HP och BF var det bara en i vardera som var villig att intervjuas. Det visade 
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sig ändå att de var bra val utifrån tanken att få så stor spridning som möjligt. De 
representerade en som ofta går till biblioteket och en som inte går alls. HP-eleven är den som 
använder biblioteket minst och det syns i resultatet. Jag valde att ta med en sådan elev för att 
få synpunkter även från någon som inte går till skolbiblioteket så ofta. I SP var det fyra och i 
NV var det åtta stycken elever som var villiga att intervjuas. Bland SP och NV eleverna valde 
jag en som vill ha tyst i biblioteket och en som protesterar mot tystnaden. Eftersom de som 
var villiga att intervjuas hade skrivit ut telefonnummer kunde jag ringa och bestämma tid. 
Intervjuerna skedde i ett litet studierum på skolan.  Valet av frågor har jag gjort bl.a. utifrån 
att kunna fördjupa mig i Andersson och Skot-Hansens fyra aspekter och utifrån de två tydliga 
tendenserna i enkätmaterialet med önskan om en bra miljö och frågan om skolbiblioteket ska 
vara tyst eller ej. Frågorna är också valda utifrån Rafstes perspektiv fritids- respektive 
skolanvändning för att kunna jämföra resultaten.  

 

5.3 Genomförande 
 
Innan jag började undersökningen på skolan ville jag informera ledning och lärare, som i sin 
tur kunde informera de elever de var klassföreståndare för. Via kontakter visste jag att skolan 
ger ut ett veckoblad med viktig information som klassföreståndarna vidarebefordrar till 
eleverna. Detta gav mig en möjlighet att nå alla. Rektorn på min utvalda gymnasieskola 
visade sig vara positiv och även skolbibliotekarien med sin assistent.  
 
Jag började med att göra studiebesök i biblioteket för att känna mig för inför enkätfrågor och 
intervjuer, men också för att kunna ge en rumsbeskrivning. Skolbiblioteket går att dela in i 
fyra olika rumsfunktioner. En del där datorerna befinner sig, några smårum som utgör den 
tysta delen, en del med arbetsbord för grupparbete m.m. och den delen med alla bokhyllor, 
tidningar, tidskrifter och en utlåningsdisk. Karin Widerberg diskuterar i Kvalitativ forskning 
om observationen ska göras före eller efter intervjuerna. Hon konstaterar att om forskaren har 
möjlighet att göra det före, är det en fördel eftersom observationerna då kan följas upp i 
intervjuerna (2002, s.128f). 
 
Jan Trost tar upp viktiga saker i boken Enkätboken för mig att tänka på när enkätfrågorna 
skulle skrivas. Vanligt språk ska användas utan krångliga ord. Det ska bara vara en 
frågeställning per fråga. Svarsalternativ som ”ofta” och ”sällan” bör undvikas eftersom de är 
subjektiva begrepp och beror på vars och ens referensram. Många påståenden med samma 
svarsalternativ bör också undvikas eller grupperas i grupper för att folk inte ska tröttna. Det är 
viktigt att göra frågorna så att svaren blir tillförlitliga och inte bara ikryssade för att de ska bli 
färdiga så fort som möjligt. Svarsalternativen bör formuleras så de utesluter varandra och inte 
överlappar varandra. En fråga som tas upp är om svarsalternativet ”vet ej” ska vara med eller 
ej. Alternativet kan bli ett smidigt sätt att komma ifrån frågan. Ordningen av svarsalternativen 
kan också påverka resultatet. Något att tänka på är att det första svarsalternativet kan upplevas 
som norm. En fråga jag måste fundera på är om det ska få finnas mer än ett möjligt svar på 
varje fråga. Ett annat val är öppna eller icke öppna frågor. Öppna frågor är frågor som inte har 
givna svar. Slutna frågor har givna svarsalternativ. Trost rekommenderar inte öppna frågor 
utom kanske en på slutet (2007 s.67-84). Vid sammanställning är de icke öppna frågorna 
också mycket lättare att hantera och lättare att koda inför en statistisk analys. För den 
statistiska analysen fick jag hjälp och råd av en datalärare på skolan. Programmet jag använde 
mig av för bearbetningen var Excel där jag gjorde ett räkneblad enligt Brymans exempel 
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(2002, s.222-228) med frågornas nummer i kolumnerna och alternativen kodade i den ordning 
de står i enkäten enligt nedanstående exempel.   
                Kolumn      Kod 
3. Hur ofta går du till biblioteket? Skriv bara ett alternativ.                            3 
___________________________________________________________________________ 
Varje dag                                1 
2-3 ggr/vecka             2 
1 gång/vecka              3 
mer sällan                                4 
aldrig                                                                                                                              5       
___________________________________________________________________________ 
 
Innan enkäterna trycktes gjorde jag en pilotstudie i en parallellklass till den utvalda barn och 
fritidsklassen. I kapitlet avgränsning och urval motiveras detta val. Det skulle inte vara en av 
de klasserna som jag senare skulle undersöka, utan en grupp som var jämförbar med den 
valda populationen enligt Bryman (2002, s.171). En pilotstudie görs för att upptäcka 
oklarheter i frågeställningarna och om ordningen mellan frågorna behöver ändras. Om det är 
någon fråga som alla svarar lika på kan den uteslutas. En fråga som många hoppar över 
behöver kanske justeras på grund av felaktig frågeställning eller något annat (ibid., s.172). Jag 
upptäckte inte något som jag tyckte skulle förändras. Det kan bero på att jag redan innan 
pilotstudien hade gjort många förändringar, efter att ha fått bra synpunkter från olika håll. 
 
Enkäterna gjordes i början av maj, för att jag skulle hinna med intervjuerna innan 
sommarlovet. De delades ut av mig själv i de utvalda klasserna. Klasserna var SP 
(samhällsprogrammet) 26 st., NV (naturvetarprogrammet) 24 st., BF (barn- och 
fritidsprogrammet) 21 st. och HP (handelsprogrammet) 11 st. Totala antalet enkäter blev 82 
st. Jag tog kontakt med klassföreståndarna för respektive klass för att höra om det var möjligt 
för eleverna att fylla i enkäten på lektionstid. Alla var positiva och vi bestämde vid vilken 
lektion enkäterna skulle göras. Min uppfattning är att eleverna brukar större allvar om det är 
på lektionstid och om lärarna kunde vara där tillsammans med mig för att poängtera vikten av 
undersökningen. Enkäten finns i bilaga 1. 
 
När det gäller utformandet av resultatet i diagram och tabeller har jag använt mig av två 
metodböcker. För diagrammens utseende har jag inspirerats av Göran Eljertssons Enkäten i 
praktiken  från 2005 och när det gäller tabellerna av Jarl Backmans Rapporter och uppsatser 
från 2008. På några frågor har jag valt att ge resultatet i procent och då står det vid Y-axeln, 
om det inte står någonting bredvid Y-axeln är det faktiska antalet som ges. Enligt Göran 
Eljertsson bör man helst inte använda relativa frekvenser på ett antal under 100 och absolut 
inte om antalet är under 50, vilket det blir i mitt fall om jag tittar på de olika klasserna. Om 
man ändå väljer att göra det ska siffrorna stå i parentes (2005, s.117f). Diagrammen numreras 
figur 1 o.s.v. medan tabellerna kallas tabell 1 o.s.v. Förklaringarna till ett diagram står under 
diagrammet medan det till tabellerna står ovanför enligt Backman (2008). 
 
För att få en fördjupad förståelse inför analysen av elevernas användning av biblioteket har 
jag alltså även valt att göra fyra intervjuer. Ett problem med kvalitativa intervjuer enligt 
Bryman är om urvalets uppfattningar är representativa för andra så att man kan göra en 
generalisering utifrån de teoretiska slutsatserna (2002, s.270f). Detta är viktigt att tänka på när 
informanterna ska väljas ut. Jag har använt mig av en intervjuguide med givna huvudfrågor 
men utifrån de utvaldas enkätresultat har jag dessutom haft möjlighet att ställa specifika 
frågor på deras svar för att få en klarare förståelse för hur eleverna har tänkt. I min 
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intervjuguide (se bilaga 2) finns också underrubriker till huvudfrågorna men dessa har jag 
bara använt om eleverna tystnat. Eleverna fick berätta så fritt som möjligt utifrån 
intervjumallens huvudrubriker. Grundtanken enligt Bryman med kvalitativa intervjuer är att 
intresset är riktat mot informantens uppfattningar och inte forskarens intressen. Intervjuaren 
måste vara flexibel och följa informanten i sina tankegångar. Kanske dyker det upp någon ny 
viktig fråga som är värd att följas upp. Bryman ger värdefulla råd bl.a. att göra en 
intervjuguide men inte att vara alltför styrd av den och att inte ha förutfattade meningar som 
får begränsa tankar och hindra nya infallsvinklar under intervjun (ibid., s.300f). Intervjuerna 
genomfördes med bandspelare på, för att de sedan skulle kunna transkriberas. Jag har valt att 
inte använda vilka namn som helst på informanterna utan efter deras klassbeteckning, BF, HP, 
SP, NV i intervjumaterialet. Namnen blir då Britta, Hanna, Samuel och Nils efter de första 
bokstäverna i deras program.  

 

5.4 Analys 
 
I analysen utgår jag först från den teoretiska modellen enligt Andersson och Skot Hansen från 
år 2000 enligt Teori kap 4.1 för att undersöka om de fyra områdena i 
folkbiblioteksanvändning går att överföra till skolbiblioteksanvändning. Sedan undersöker jag 
regler, resurser, rums och tidsperspektiven utifrån Giddens struktureringsteorier enligt Teori 
kap 4.2 och gör då även en jämförelse med Rafstes resultat i sin avhandling som redovisas i 
Tidigare forskning kap 3.2. Frågan om hur elevernas idealbibliotek ser ut och frågeställningen 
om det finns några skillnader i elevernas användande av skolbiblioteket beroende av vilket 
program de går analyseras utifrån resultatet i intervjuerna och enkäterna. 
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6. Resultat  
 
I detta kapitel redovisar jag resultaten från studiebesöket i biblioteksrummet för att fortsätta 
med resultaten från enkäterna. Till sist kommer redogörelsen för resultatet av intervjuerna. 

6.1 Biblioteksrummet 
 
För att få en bild av ungdomarnas användande av biblioteket gjorde jag ett studiebesök en 
slumpmässigt utvald dag. Namnen jag använder på bibliotekarien och biblioteksassistenten är 
fingerade namn. Jag anländer till gymnasieskolan, som har cirka 1000 elever, strax efter 
klockan 8.00 på morgonen. Skolan har två ingångar, en till den äldre trevåningsbyggnaden 
och en till den nyare med två våningar. Jag går in genom huvudingången till den nyare delen. 
I entrén ser jag en mängd informationstavlor, ingång till aula och en intern-TV i centrum för 
mitt blickfång. Ett antal elever står och läser dagens information. När jag går vidare ser jag 
syo expeditionerna och matsalen. Det finns också en liten cafeteria bortom matsalen. Jag går 
upp en trappa. 
 
Skolbiblioteket ligger på andra våningen i centrum av våningsplanet med lektionssalar runt 
omkring. När besökare kommer upp på andra våningen ser de biblioteket direkt eftersom det 
är stora fönster in. Skolan har många elever men alla använder inte detta bibliotek. Det finns 
ett annat litet bibliotek speciellt för yrkesprogrammen fordon - och industriprogrammen som 
har egna lokaler en kilometer bort. Dessa elever, samt byggprogrammets och det individuella 
programmets elever kommer bara när de ska ha lektioner i kärnämnena. Byggprogrammet har 
sina egna lokaler på ett helt annat ställe, i en kommun åtta km bort. De har inget eget 
bibliotek.  
 
Biblioteket öppnar kl. 8.00 på morgonen och jag kommer dit strax efter. Lena börjar stämpla 
dagstidningarna. (Lena är biblioteksassistenten och Gunilla är bibliotekarien). Efter en timme 
befinner sig cirka 30 personer på biblioteket. Några sitter vid datorerna för att söka 
information. Jag kan se att de letar runt på sidor som inte alltid har med skolarbete att göra. 
Vid ett bord diskuteras det och vid ett annat sitter några killar och läser. I de tysta båsen 
pluggas det eller används båsen till att prata med varandra i och även i vissa fall för att kyssas 
i.  Lena lånar ut en bok och Gunilla hjälper till vid kopiatorn. Vid 10.30-tiden är antalet elever 
fortfarande cirka 30 för att sedan fördubblas vid lunch för att sedan gå ner till cirka 20 stycken 
igen fram till stängning 15.30. 
 
Rummet är indelat i två huvuddelar. I den ena delen finns tidskrifter, tidningar, lexikon och 
annan referenslitteratur och fyra små bås för tyst läsning. Varje bås har tre platser. Där finns 
också en avdelning med fakta om det aktuella landskapet och tre bord med cirka 15 platser.  
Bibliotekarien upplyser mig om att det skett en total ommöblering. Lånedisken flyttades till 
denna del av biblioteket för att bibliotekarien skulle ha bättre uppsikt över eleverna. Den 
andra delen är betydligt större. Där finns fyra små bord med plats för två vid varje och fyra 
stora bord med plats för cirka sex vid varje. Miljön är mysig med dekoration på väggarna och 
flera gröna växter. Antalet datorer är sju stycken, varav en bara får användas för sökning i 
bibliotekskatalogen. De är litet utspridda i rummet. Skönlitteratur och utländsk litteratur står 
för sig, närmast bibliotekariens arbetsrum och kopiatorn. Där finns också information om 
aktuella utbildningar. När man kommer in i biblioteket från det ena hållet står en boksnurra 
med aktuell litteratur och en bokhylla med pocketböcker. I resten av rummet finns 
facklitteratur. Totalt finns det cirka 70 sittplatser på biblioteket. 
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På hyllorna i biblioteket finns enligt bibliotekets statistik 6040 skönlitterära böcker och 12204 
facklitterära böcker. 2008 gjordes 2612 stycken lån. 2009 har börjat med 330 lån i januari och 
292 i februari. Förutom dessa lån tillkommer läsning av böcker på plats i biblioteket. På 
senare år sker mer lån av skönlitteratur än facklitteratur och inköpen har därför ökat på den 
skönlitterära sidan enligt bibliotekarien. Jag observerar att det inte finns några andra medier 
än böcker, tidningar och tidsskrifter.  
 
Efter lunch uppstod en konflikt mellan skolbibliotekarien och några elever från den 
naturvetenskapliga klassen som är en av mina utvalda klasser. Gunilla blev riktigt provocerad 
och när jag hörde mig för, hade detta hänt ett flertal gånger och klassföreståndaren var 
medveten om problemet och även skolledningen. Jag passade på att fråga bibliotekarien om 
hur stort biblioteket är. Inklusive bibliotekariens arbetsrum har biblioteket en yta på 300 m2. 
 
Dagen kan sammanfattas enligt följande: 
Båsen är upptagna det mesta av tiden av från en till tre stycken. De utnyttjas för att prata 
ostört men mest för att studera. 
Borden utnyttjas också flitigt. De används för att arbeta med matematik, sitta och läsa 
tidningar och böcker, spela kort. Bibliotekarien säger genast till att det är förbjudet att spela 
kort. Några spelar schack och många sitter vid borden bara för att prata om annat än 
skolarbeten. Vid lunchtid är borden fyllda av samtalande ungdomar. 
Datorerna utnyttjas till fyllo. Vid en dator finns det upp till sju stycken elever. Flera tittar på 
privata saker som inte har med skolarbete att göra. Efter lunch används de mer till 
skolarbeten. Det är många av eleverna som finns vid datorerna som letar bland bilder och 
pratar om snyggast layout. De tittar också på hemsidor, bloggar, spel, Wikipedia och någon 
läser information om bredband. Skolan har tagit ett beslut att all form av spel på datorerna är 
förbjudet, vilket står på lappar som är uppsatta litet överallt.  
”Bokdelen” består av gamla bokhyllor ställda på rader enligt folkbibliotekstraditionen. Ingen 
utsmyckning och tråkig miljö skulle kunna känneteckna denna del, vilket inte är så lätt att 
ändra på. Bokdisken är inbjudande och står ljust nära båsen för att bibliotekarien eller 
assistenten ska kunna ha koll på den tänkta tysta delen. När man går in genom den ena 
ingången kommer man direkt till bokdisken. Vid bokavdelningen och lånedisken är det ofta 
ganska tomt utom när eleverna vässar pennor. Elevernas kopiering görs härifrån. Eleverna får 
inte kopiera själva enligt Lena. Det krävs ett lösenord. Disken har alltså i dessa fall en 
servicefunktion. Bokdisken får också rollen som referensdisk med möjligheter att ställa frågor 
om böcker som eleverna söker. Några boklån görs under dagen. Vid ett tillfälle kommer en 
lärare in för att sätta upp en utställning om Amnesty. 
 
Efter besöket gjorde jag en rundvandring till de utvalda klassernas klassrum och skåp, med 
hjälp av Lena. BF har både klassrum, elevskåp och några egna datorer på nedre plan. SP har 
elevskåp och klassrum nära biblioteket medan HP:s klassrum, datorer och elevskåp finns ett 
stycke bort från biblioteket i den gamla byggnaden. NV har skåp och klassrum på olika ställen 
på de båda planen i skolan. SP och NV har inga egna datorer. 

6.2 Resultat Enkäter   
 
Jag lämnade ut 82 enkäter i fyra klasser. Klasserna är SP (samhällsprogrammet) 26 st., NV 
(naturvetarprogrammet) 24 st., BF (barn- och fritidsprogrammet) 21 st. och HP 
(handelsprogrammet) 11 st.  Bortfallet blev bara 5 stycken, tack vare att klassföreståndarna 
tog in några i efterhand från elever som var frånvarande vid det aktuella tillfället. I SP och NV 
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blev bortfallet en i vardera, i BF tre stycken och inget bortfall i HP. Totala antalet enkäter som 
jag har i min undersökning blir alltså 77 st. Det interna bortfallet, alltså bortfallet på de 
enskilda frågorna, varierar och jag kommer ange det faktiska antalet som har svarat vid 
diagrammen och tabellerna med (n=…) enligt Eljertssons modell (2005, s.121). När det gäller 
första frågan om antalet män och kvinnor i undersökningen, är det en klar övervikt för 
kvinnor, 18 män (23 %) mot 59 kvinnor (77 %). De undersökta klasserna utom NV har en klar 
majoritet kvinnor. NV har 52 % kvinnor, SP 87 % kvinnor, BF 94 % kvinnor och 82 % 
kvinnor i HP. Eftersom jag har denna snedfördelning kommer jag inte att jämföra kön. 
 
6.2.1 Elevernas användning av biblioteket 
 
I frågan ”Hur ofta går du till biblioteket?” ser jag en tendens att yrkesklassernas elever 
besöker biblioteket i mycket mindre utsträckning än eleverna i de teoretiska klasserna. Därför 
redovisar jag klassernas resultat var för sig i diagrammet. Här har jag valt att presentera 
resultatet i procent för att det skulle synas tydligare att alla NV-eleverna har svarat likadant.   
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          Figur 1 visar elevernas antal besök på biblioteket.(n=77) 
 
Alla NV-eleverna går till skolbiblioteket varje dag. I SP är det bara 8 % som går mer sällan 
och inte någon som aldrig går dit. Däremot går ingen av BF- och HP-eleverna dit så ofta, utan 
som mest 2-3 ggr i veckan. I BF är det 83 % som går sällan eller aldrig och i HP är 
motsvarande siffra 82 %. Detta är något jag inte hade kunnat förutse men som jag kommer att 
följa upp i intervjuerna och i min jämförelse med Rafstes avhandling. 
Tanken var att de som sällan eller aldrig går till biblioteket skulle besvara frågan ”Varför går 
ni inte till biblioteket?” men några av de elever som går oftare har ändå skrivit i några 
alternativ och jag har valt att ta med dessa. Diagrammet visar totala antalet svar på respektive 
alternativ. Det var 26 stycken som svarade mer sällan eller aldrig på förra frågan och endast 
dessa skulle egentligen svara på denna. Några fler har valt att ändå svara nämligen 31 st. 
 
De övervägande svaren är från yrkesprogrammen, eftersom det är de som går mer sällan eller 
aldrig, som vi sett ovan i fig.1. Det fanns plats för eleverna att kommentera denna fråga. En 
reflexion från en elev är att om man inte läser böcker så går man inte till biblioteket. Någon 
elev skriver kommentaren ”kan inte gå dit för att det är för mycket damm” och en annan 
uppger ”går till datasalen istället för att läsa böcker”.  I en enkät kan vi läsa att eleven inte går 
till biblioteket för där händer det ingenting. ”Man vill vara där det händer någonting.” 
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 Figur 2 visar anledningar till att eleverna inte går till skolbiblioteket. 
 (n=31) 
 
Det är fyra svarsalternativ som utmärker sig: tråkig miljö, behöver inte biblioteket, sitter 
hellre någon annanstans och datorerna är upptagna. Det är tre stycken av NV-eleverna som 
går till biblioteket varje dag enligt förra frågan som ändå svarar ”måste vara tyst” på denna 
fråga. I intervjuerna kommer denna fråga upp om det ska vara tyst på biblioteket eller ej. NV- 
eleven som jag intervjuade var irriterad på att det måste vara tyst på biblioteket, vilket jag 
kommer att ta upp längre fram. Jag antar att dessa tre elever vill förstärka sitt missnöje genom 
att svara på denna fråga, fastän de egentligen skulle hoppa över den enligt anvisningarna.  
 
Jag har försökt med frågan ”Vad gör du på biblioteket när du är där?” att täcka in de olika 
aktiviteterna jag såg under mitt studiebesök och även den rumsliga aspekten. Jag har sett på 
skolbiblioteket utifrån de fyra delarna av rummet: borden, båsen, datorerna och böckerna med 
lånedisken. Det fanns plats för egna kommentarer. 
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       Figur 3 visar vad eleverna gör när de besöker skolbiblioteket.  (n=73) 

  



 

24 

De två första alternativen kommer jag att undersöka vidare nedan. Vi kan konstatera att 
eleverna använder datorerna mycket och att de gärna kopierar på biblioteket. Eleverna letar 
ofta efter böcker. Det är fler elever som uppger att de lånar skönlitterära böcker än som säger 
att de lånar facklitterära böcker. När det gäller rummets användande är det datorområdet som 
används mest och sedan arbetsborden. På delad tredje plats kommer båsen och området där 
kopiatorerna står, vilket är där böckerna och lånedisken finns. En kommentar från en NV-elev 
som svarat på enkäten är att skolbiblioteket är det enda uppehållsrummet som finns där man 
kan umgås. 
 

6.2.2 Elevernas användning utifrån ett rums- och tidsperspektiv 
 
Eleverna fick bara ge ett alternativ på frågan ”Vilken plats på skolan är den bästa 
mötesplatsen” och därför väljer jag att presentera detta resultat med relativa frekvenser. 
 

               

Vilken plats på skolan är den bästa 
mötesplatsen?

0
5

10
15
20
25
30
35

Biblioteket Cafeterian Korridorerna Matsalen

P
ro

ce
nt

 
                Figur 4 visar vilken plats i skolan som är den bästa mötesplatsen.(n=74) 

 
Det totala resultatet visar att biblioteket är den bästa mötesplatsen men om jag skulle 
presentera resultatet klassvis skulle resultatet se annorlunda ut. För NV- klassen är biblioteket 
den främsta mötesplatsen men för SP är det matsalen. Cafeterian är den främsta mötesplatsen 
för yrkesklasserna.  
 
Jag väljer att redovisa både användningen av borden och båsen i ett och samma diagram, 
vilket motsvarade två olika frågor i enkäten. Bortfallet blev åtta respektive 13 st. på frågorna, 
vilket kunde förväntas bli ännu större eftersom det var 26 st. som besökte biblioteket sällan 
eller aldrig. Vi kan alltså anta att bortfallet representerar dem som aldrig sitter vid borden 
respektive i båsen. Frågan fick besvaras med flera alternativ. Yrkesklasserna har i snitt gett ett 
alternativ på varje fråga medan de teoretiska har gett i genomsnitt tre alternativ på frågan om 
borden och två alternativ på frågan om båsen. 



 

25 

                

När du sitter vid borden/ i båsen vad gör du då?

0
10
20
30
40
50
60

Lä
se

r
bö

ck
er

Lä
se

r
tid

ni
ng

ar

Lä
se

r
tid

ss
kr

ift
er

U
m

gå
s

A
rb

et
ar

 m
ed

sk
ol

ar
be

te

G
ör

gr
up

pa
rb

et
e

Borden
Båsen

 
                  Figur 5 visar vad eleverna gör när de sitter vid borden respektive i båsen. 
                  (n=69) på frågan om borden och (n=64) på frågan om båsen 
 
En kommentar från eleverna när det gäller att sitta vid borden är att man vilar och kopplar av. 
När det gäller båsen kan man också spela schack, dricka kaffe, plugga till prov och prata 
hemlisar enligt deras kommentarer. Fyra BF-elever påpekar att de aldrig varit i båsen. 
Resultatet visar att både båsen och borden används mest för att umgås. Tidningsläsning sker 
mest vid borden. Arbetar med skolarbete och grupparbete gör man mest vid borden, men även 
i hög grad i båsen.   
 
Vid djupare granskning av de olika gruppernas svar fann jag att NV sitter vid båsen mest för 
att arbeta med skolarbete, men också för att läsa tidningar och umgås.  Vid borden gäller i 
stort sett samma sak men här med övervikt på att umgås. SP umgås och läser tidningarna mest 
i båsen och samma sak gäller vid borden. BF umgås mest och arbetar med skolarbete både i 
båsen och vid borden. För HP är användningen jämt fördelat, förutom att de inte läser några 
tidsskrifter, vilket inte heller BF gör. 
 
Eftersom frågan, ”Vid vilken tidpunkt på dagen brukar du besöka skolbiblioteket”, kunde 
besvaras med fler än ett alternativ ger jag antalet i faktiskt antal. Det finns skillnader i hur de 
olika klasserna använder biblioteket, därför har jag valt att presentera detta diagram klassvis.  
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 Figur 6 visar när på dagen eleverna går till skolbiblioteket. 
 (n=8) HP, (n=15) BF, (n=25) SP, (n=23) NV 
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Nästan ingen besöker biblioteket efter eller innan skoltid. SP går till biblioteket på lektionstid 
i högre grad än BF och HP men framför allt mer än NV gör. Totalt sett kan vi se att alla 
klasserna använder biblioteket mest på raster, lunch och håltimmar. 

6.2.3 Elevernas användning av datorerna 
 
Jag har försökt att få med de aktiviteter som är vanligast i skolbiblioteket. Studiebesöket 
hjälpte mig och även andra enkäter t.ex. Rafstes vid utväljandet av alternativen. Även vid 
frågan, ”Vad gör du när du sitter vid datorn i skolbiblioteket”, fick flera alternativ användas.   
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          Figur 7 visar vad eleverna gör när de sitter vid datorerna. (n=69) 

 
Datorerna används mest att söka för skolarbete. På andra plats kommer att surfa runt privat. 
Jag konstaterar utifrån enkäterna att de som chattar av dessa klasser i biblioteket under skoltid 
enbart är SP och BF elever.  
 
Jag väljer att göra ett nytt diagram för att jämföra skolarbete och fritidssysselsättning. Frågan 
är hur uppdelningen mellan dess områden skall göras. Alternativen att söka på skolans 
hemsida och att söka i bibliotekskatalogen kan lika gärna användas till fritidssysselsättning 
som till skolarbete. För att få bort den felkällan tar jag helt enkelt bort de alternativen. Det 
hade behövts en tydligare fråga i enkäten för att kunna göra denna indelning helt rättvis. I 
intervjuerna kan jag fördjupa mig i denna fråga. För skolarbete blir då kvar den första stapeln 
om skolarbete och den sista om att söka i databaser. Att söka i databaser skulle också kunna 
vara för privat bruk men eftersom frekvensen är så låg väljer jag ändå att räkna den till 
skolarbete. Chatta på nätet, surfa runt privat och prata med kompisar räknar jag till 
fritidssysselsättningar.            
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 Figur 8 visar fördelningen mellan skolarbete och fritidsaktiviteter vid       
                     datoranvändning. 
 (n=23) NV, (n=25) SP, (n=15) BF, (n=6) HP      
            
Eleverna använder datorn både till skolarbete och till fritidsaktiviteter. De teoretiska 
programmen använder datorerna i större utsträckning än yrkesprogrammen. En möjlig 
förklaring till det låga användarantalet (6 av 11) i HP är att deras klassrum ligger i nära 
anslutning till två datasalar som de kan använda när de vill, vilket jag observerade vid mitt 
studiebesök. Vid denna indelning ser vi att de teoretiska programmen använder 
skolbibliotekets datorer mest för fritidsaktiviteter medan yrkesklasserna gör det för skolarbete. 

6.2.4 Lån av böcker och läsning på biblioteket           
 
När du lånar eller läser fackböcker/skönlitterära böcker på biblioteket, är det för nöjesläsning 
eller för skolarbete? Jag väljer att föra ihop dessa tre frågor i ett diagram. Alla tre frågor fick 
besvaras med båda alternativen fritidsläsning och skolarbete. 
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    Figur 9 visar om eleverna lånar eller läser olika böcker för fritidsläsning eller skolarbete. 
      (n=19) NV, (n=23) SP, (n=15) BF, (n=8) HP lånar fackböcker  (n=21) NV, (n=24) SP, (n=15) BF, (n=8) HP lånar skönlitterära böcker 
      (n=22) NV, (n=24) SP, (n=15) BF, (n=8) HP läser böcker på biblioteket 
 
Tendensen är tydlig. Böcker lånas och läses till viss del för nöjesläsning men framförallt för 
att skolarbetet kräver det. Skönlitteratur lånas även för fritidsläsning, vilket visar att det inte 
bara är till svenskämnet det lånas skönlitterära böcker på skolbiblioteket. Många elever sitter 
på biblioteket och läser för skolarbetet. För att se om det var några skillnader mellan de olika 
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klasserna när det gäller användningen gjorde jag denna uppdelning i ett nytt diagram där jag 
lägger ihop resultatet på de tre frågorna ovan.  
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                        Figur 10 visar om de olika klasserna läser eller lånar böcker för  
                        fritidsläsning respektive skolarbete.   (n=65) NV, (n=71) SP, (n=45) BF, (n=24) HP

  
Eftersom diagrammet inte är gjort i procent kan vi inte jämföra alla klassernas användning 
med varandra. SP och NV är nästan lika stora klasser och därför kan vi se att NV i större 
utsträckning än SP läser och lånar för fritidsläsning. När vi jämför BF och HP kan vi 
konstatera att BF läser och lånar böcker för fritidsläsning i mindre grad jämfört med HP. Alla 
programmen läser och lånar böcker allra mest till hjälp i skolarbetet. 

6.2.5 Elevernas idealbibliotek     
 
Jag har sammanställt nio olika faktorer där eleverna skulle svara ja eller nej på om de tyckte 
att det fanns tillräckligt av dem i skolbiblioteket. Utväljandet av faktorerna har skett med hjälp 
av Rafstes enkät och egna tankar. 
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Figur 11 visar vad eleverna tycker saknas på biblioteket respektive finns tillräckligt av. (n=73) 
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Diagrammet visar på i huvudsak två till tre bristområden utifrån elevernas synvinkel. De 
saknar datorer, bekväma möbler och plats att sitta och umgås. I intervjuerna har jag fördjupat 
denna fråga och tagit upp fler medieområden.  
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Vad SP tycker finns/finns inte tillräckligt 
på biblioteket.
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  Figur 12 visar vad NV tycker om det som         Figur 13 visar vad SP tycker om det som 
  finns på biblioteket. (n=23)                                   finns på biblioteket. (n=23)  
 

Vad BF tycker finns/finns inte tillräckligt 
på biblioteket

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Skö
nli

tte
rat

ur

Fac
kli

tte
rat

ur

Tidn
ing

ar

Tids
sk

rift
er

Dato
rer

Plat
s a

tt s
itta

 oc
h u

mgå
s

Lu
gn

 oc
h r

o

Plat
s a

tt l
äs

a

Bek
vä

ma m
öb

ler

Ja

Nej

 

Vad Hp tycker finns/finns inte tillräckligt 
på biblioteket.
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Figur 14 visar vad BF tycker om det som           Figur 15 visar vad HP tycker om det som 
finns på biblioteket. (n=16)                                  finns på biblioteket. (n=8) 
 
När jag jämför klasserna är HP mest missnöjda med brist på plats att läsa och bekväma 
möbler. BF, NV och SP är överens om att det behövs fler datorer och bekvämare möbler. 
Dessutom önskar hälften av SP eleverna mer lugn och ro. När vi ser på uppfattningen om det 
finns tillräckligt med skönlitteratur finns det skillnader mellan programmen. Lika många i HP 
som saknar datorer saknar också skönlitteratur, vilket inte är fallet i de andra programmen. HP 
är också mer missnöjda med tillgången på facklitteratur än de övriga.  
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Jag hade två frågor som handlade om viljan hos eleverna att få vara med och påverka mer på 
biblioteket. En fråga handlade om de ville vara med och påverka inköpen till biblioteket i 
högre grad än vad de fått göra innan och en fråga handlade om de ville vara med och påverka 
hur det skulle se ut på biblioteket vid en eventuell ommöblering. Jag väljer att presentera 
resultatet i två tabeller, enligt Göran Eljertssons modell. Han påpekar att när antalet är så här 
lågt bör procenttalen markeras med parentes för att göra läsaren observant på att de inte är så 
tillförlitliga (2005, s. 124ff).  
 
Tabell 1 anger svaren på hur eleverna vill 
påverka inköp till biblioteket 
Siffrorna anges i radprocent. 
 
________________ja_______nej_____ 
      
NV(n=22)              (36)            (64) 
SP (n=24)              (42)            (58) 
BF (n=18)              (39)            (61) 
HP (n=11)              (40)            (60)  
________________________________ 
    

Tabell 2 anger svaren på hur eleverna vill 
påverka en eventuell ommöblering av 
biblioteket 
Siffrorna anges i radprocent. 
    ______________ja_______nej_____ 
 
NV(n=22)          (59)         (41)              
SP (n=24)               (54)        (46) 
BF (n=18)              (44)         (56) 
HP (n=10)              (20)         (80) 
________________________________ 

Vi kan se att cirka 40 % vill vara med och påverka inköpen till biblioteket. Alla programmen 
är överens om detta. När det gäller att utöva inflytande på en eventuell ommöblering blir 
skillnaderna större. I SP och NV kan fler tänka sig att vara med jämfört med HP och BF. Av 
HP-eleverna är det bara 20 % som visar intresse. Vid en beräkning av det totala intresset 
oavsett program blir fördelningen 49 % ja och 51 % nej till att vara med och påverka vid en 
eventuell ommöblering. 
 
I frågan, ”Behöver du skolbiblioteket för ditt skolarbete?”, finns ingen anledning att titta på 
klasserna var för sig. De fyra grupperna är överens om att de behöver biblioteket. Av 72 
elever svarar 89 % ja och 11 % nej. Det är 8 elever totalt som svarat nej på denna fråga och 
sex av dem finns i yrkesklasserna. Även om yrkesklasserna ser ett mindre behov av 
biblioteket så är de som svarat nej ändå i minoritet även i dessa klasser. 

6.2.6 Lärarnas och bibliotekariens medverkan 
 
I min enkät valde jag att ha tre frågor för att se lärarnas engagemang i användandet av 
skolbiblioteket. Dessa frågor har jag sammanfört i ett diagram. 
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Får du använda biblioteket på lektionstid? 
Uppmanas du av lärarna att använda biblioteket? 
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                  Figur 16 visar om eleverna går till biblioteket under lektionstid och om 
                  lärarna följer med och/eller uppmanar dem att gå dit. (n=74, 76, 75) 
 
Resultatet visar att eleverna får använda skolbiblioteket i alla klasserna under lektionstid men 
att de går själva dit och inte med lärarna. När jag ser resultatet på mittfrågan ställer jag mig 
frågan om det är någon skillnad mellan de olika klasserna. Jag väljer att göra ett diagram på 
frågan, ”Brukar lärarna uppmana er att använda skolbiblioteket”, med de olika klasserna och 
gör det i procent. 
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                Figur 17 visar i vilken utsträckning lärarna uppmanar de olika gruppernas  
                elever att gå till biblioteket. 
                (n=23) NV, (n=25) SP, (n=18) BF, (n=11) HP. 
 
Lärarna för de teoretiska klasserna uppmanar eleverna i mindre grad att använda 
skolbiblioteket. Kan det handla om att lärarna litar på att eleverna går till biblioteket ändå 
eftersom de läser teoretiska program? Eleverna i yrkesprogrammen svarar att lärarna vill att 
de ska gå till biblioteket. Det vore intressant att undersöka samarbetet mellan deras lärare och 
skolbibliotekarien eftersom vi kan se i fig.1 att lärarnas uppmaning inte efterlevs. 
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Till min fråga om elevernas idealbibliotek ville jag veta om eleverna var nöjda med 
bibliotekspersonalen som det var, eller om de ville ha några förändringar. Resultatet på 
frågan, ”Får du den hjälp du behöver av bibliotekspersonalen?”, visar  att  de  flesta  är  nöjda,  
81 % svarar ja och 19 % nej av 72 elever. I frågan fanns möjlighet vid ett nejsvar att skriva 
vad de saknade. Sex elever önskar sig ett trevligare bemötande från bibliotekarien. Andra 
kommentarer är: ”Deras vilja att hjälpa till utan att se det som en börda” 
”Blir ibland avvisad ” 
”Men de kan fan inte låna ut en penna”  
”De kopierar väldigt sällan” 
Dessa kommentarer har jag följt upp i intervjuerna.  

6.2.7 Kulturella inslag på biblioteket 
 
I enkäten ville jag också ta med några kulturella inslag för att kunna se dess roll i 
skolbiblioteket jämfört med folkbiblioteket enligt Andersson och Skot-Hansen. Jag valde 
projektarbeten för eventuell utställning och författarbesök. 
 
Resultatet på frågan, ”Skulle du vilja att projektarbetena i trean ställdes ut i biblioteket?”, 
visar att NV är mest intresserade av att projektarbetena ställs ut. Räknar vi ut procenttalen på 
det totala antalet elever blir det 44 % ja och 56 % nej. På frågan, ”Skulle du kunna tänka dig 
att ställa ut ditt eget?”, blev resultatet nästan lika som på förra frågan. I stället för 44 % ja 
svarar nu 41 % ja. NV är också mest villiga att ställa ut sina egna arbeten. I NV är det 50 % 
som svarar ja, i SP 42 %, i HP 36 % och i BF 33 %. Detta visar att om de vill läsa andras 
arbeten i biblioteket är de också själva villiga att ställa ut sitt eget så andra kan läsa.  
 
Jag ställde en fråga om eleverna var positiva till att komma och lyssna om en författare kom 
och berättade om sina böcker på biblioteket. De fick tre alternativ och fick bara svara på ett.            
Eftersom de bara fick ge ett svarsalternativ så är det över 70 % totalt som är positiva att gå 
och lyssna på när en författare berättar om sina böcker. Majoriteten vill dock göra det på 
skoltid. Svaren varierar stort mellan grupperna och därför tittar jag också klassvis.  
 
Tabell 3 visar om eleverna i de olika grupperna vill komma och lyssna vid författarbesök 
Siffrorna anges i radprocent. 
 
_____________ja på skoltid____ja även på fritid         nej______  
 
NV(n=23)          (60)                            (22)             (18) 
SP (n=24)              (79)           (8) (13) 
BF (n=18)              (61)            (0) (39) 
HP (n=12)              (42)           (8) (50) 
____________________________________________________ 
 
Ungefär 65 % av eleverna totalt är villiga att gå och lyssna vid ett författarbesök på skoltid. 
Resultatet visar att eleverna är intresserade av att lyssna på skoltid i alla program utom HP. 
87% av SP och 82 % av NV-eleverna svarar ja totalt, medan i HP är det 50 % och i BF 61%. 
När det gäller villigheten att komma även på fritiden så svarar 7 av 47 ja, vilket motsvarar 
15%  i de teoretiska programmen (SP och NV). I yrkesklasserna (BF och HP) svarar bara 1 av 
30 ja att komma även på fritid, vilket motsvarar 3 %. Resultatet visar att de teoretiska 
klasserna är mer villiga att lyssna på författare även om det skulle vara på fritiden.  
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6.2.8 Elevernas egna kommentarer 
 
På slutet av min enkät hade jag två öppna frågor: 
Finns det något du skulle vilja förändra? Finns det något du skulle vilja göra på biblioteket 
som du inte får idag? Jag fick många kommentarer och har valt att redovisa alla för att få en 
klar bild på eventuella tendenser i materialet. 
 
”Göra så det blir lättare att hitta” 
” Måla om. Byta möbler. Möblera om. Annan belysning.”  
”Göra det roligare. Måla, nya möbler etc.” 
”Mera ungdomsböcker” 
”Mer ungdomsböcker/tidningar. Datorer” 
”Måla om, det är så tråkigt där inne” 
”Mer sittplatser. Mer städning så att man kan vara där (dammallergiker)” 
”Fler böcker och om man är i biblioteket ska man vara tyst. Det ska råda lugn och ro” 
”Få fler engelsköversatta mangaböcker (japanska serieböcker)” 
”Lite fler privata områden där man kan läsa avskilt, folk går till biblioteket för att umgås. Jag 
tycker bibliotek ska vara till för att jobba, öppna något annat rum där man kan umgås” 
 ”Skulle vilja ha mer ordning och reda samt att folk visar mer hänsyn. Mindre klotter” 
”Ha ett tyst rum med absolut inget prat” 
”Prata och diskutera” 
”En mysig soffa i biblioteket” 
”Ligga i en soffa och vila mig. Vi vill ha ett rum att umgås i” 
”Mysigare möbler och fler datorer” 
”Skönare möbler” 
”Tystnad” 
”Nej men vi behöver ett uppehållsrum som man kan sitta & snacka i” 
”Prata” 
”Umgås i brist på andra utrymmen” 
”Vara ifred” 
”Umgås i brist på annan plats. Skulle hellre vara någon annanstans” 
”Ja mer plats att umgås. Eller platser utanför biblioteket” 
”Ladda ner vad jag vill på datorerna, kopiera ändlöst med texter, skriva ut massor av allt jag 
vill ha” 
”Det skulle vara kul med ett större utbud av mangaböcker” 
 
Sammanfattningsvis ser vi att eleverna vill ha skönare möbler, roligare färger men några vill 
allra helst ha ett nytt uppehållsrum eftersom de saknar plats för umgänge. Konflikten 
avspeglas tydligt att en del vill ha tyst och vara ifred i biblioteket medan andra vill kunna 
umgås mer.  När det gäller mediautbudet önskas fler ungdomsböcker t.ex. manga och fler 
datorer.  Eleverna får inte kopiera fritt och även det missnöjet kommer fram i denna fråga.     
 
En klar tendens som behöver undersökas mer är skillnaderna mellan teoretiska respektive 
yrkesprogrammen. Enkäterna visar att det finns skillnader när det gäller användandet av 
biblioteksrummet mellan dessa grupper. Frågan om det ska vara helt tyst på skolbiblioteket 
eller ej, blir tydlig på flera ställen i enkäterna genom kommentarerna och även vid elevernas 
beskrivning av biblioteket som ett uppehållsrum. Även denna fråga har jag följt upp.  
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6.3. Resultat av Intervjuer, hur eleverna uppfattar och använder 
skolbiblioteket. 
 
Jag väljer att redovisa materialet under Andersson och Skot-Hansens fyra huvudrubriker och 
dessutom en speciell rubrik för om hur elevernas idealbibliotek ser ut och om deras tankar om 
eget inflytande på skolbiblioteket. Till sist redovisar jag elevernas synpunkter på om deras 
användning av skolbiblioteket är fritidsrelaterad eller riktad mot skolarbete. 
 
Andersson och Skot-Hansens definitioner av socialt, kulturellt, kunskaps och 
informationscenter är gjorda utifrån folkbiblioteket. När jag ska överföra detta till 
skolbiblioteket väljer jag att göra vissa klargöranden eftersom verksamheterna inte är 
identiska och vissa områden inte nämns av Andersson/Skot-Hansen.  
 
Läsning av tidsskrifter och skönlitteratur kan relateras till fritidsläsning på skolbiblioteket och 
får då placeras under kulturcentret. Traditionen när det gäller skolbibliotek är enligt Rafste att 
skönlitteratur räknas till den kulturella delen (2001, s.99). Tidningsläsning anger 
Andersson/Skot-Hansen till socialt center, vilket jag då följer. Det som kan relateras till 
undervisningsrelaterad läsning placerar jag under kunskapscenter enligt Andersson/Skot-
Hansen, som t.ex. att läsa läxor och plugga inför prov. Undervisning i informationssökning 
väljer jag också att behandla under kunskapscenter som Andersson/Skot-Hansen gör. Bokprat 
skulle kunna placeras både under kultur- och kunskapsinhämtning. Kunskapsinhämtning om 
vi tänker utifrån bibliotekariens synvinkel. Under kultur sett utifrån elevernas möjlighet att få 
en kulturell upplevelse alltså väljer jag att behandla det i kulturcentret. Jag lägger dessutom 
författarbesök under kultur, som ett arrangemang enligt Andersson/Skot-Hansen. 
 
Andersson/Skot-Hansen nämner inte datorer i sin indelning. Datorerna förknippas både med 
fritidsanvändning och för sökning i undervisningssyfte. Enligt enkäterna i fig.7(s.30) används 
datorerna på min skola mest för att söka för skolarbete. Jag väljer att placera datoranvändning 
i informationscentret. Eleverna söker mest efter diverse information på egen hand på 
datorerna. Enligt Andersson/Skot-Hansen ligger olika service under informationscentret och 
därför lägger jag kontakten med folkbiblioteket som kan ses som en service där. 

6.3.1 Socialt center 
 
När det gäller den sociala aspekten kommer det fram en viktig synpunkt i intervjuerna med 
Samuel och Nils. Det är att det inte finns något uppehållsrum på skolan utan biblioteket har 
blivit skolans knutpunkt. 
 

Finns inget uppehållsrum på skolan, det är väl därför man sitter där inne. 
Om det hade funnits ett uppehållsrum här uppe så antar jag att vi skulle gå dit. 
När det inte finns ett riktigt uppehållsrum så har biblioteket blivit det. (Nils) 
 

På frågan vad de tycker att skolbiblioteket betyder socialt svarar de elever som går till 
biblioteket att det betyder mycket. Det är bra stämning där, så man kan sitta och slappna av. 
Britta anser att det inte känns som en arbetsplats som det gör i ett klassrum. 
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Det är mer fritt och man kan läsa vad man är intresserad av just då. I 
klassrummet finns ett tvång men i biblioteket är det mjukare, men samtidigt 
kräver det eget ansvar.  

 
Informanterna har olika åsikter om det ska vara tyst i biblioteket eller inte. 
 

Skönt med lite liv. Vill inte att det ska vara dött och tyst… Vill att de ska sluta 
säga till. Det hjälper ju inte, men de förstår inte det. (Nils) 
 
NV eleverna mest högljudda, kan ha problem med att vara tysta. Det är bara så. 
De har svårt att vara tysta och ser biblioteket mer som ett socialt rum…Jag vill 
att det ska vara tyst så att jag kan koncentrera mig. (Samuel) 

 
Britta tycker att det är viktigt att det varken är för tyst eller för pratigt. Är det för tyst blir det 
inte samma stämning, det blir alldeles för stelt och tråkigt. Samtidigt tar hon upp att man 
måste respektera varandra. Bibliotekarierna har ju sin arbetsplats där. Nils tycker att de är lite 
för gnälliga men konstaterar att det kanske är en generationsfråga. Om han blir utkörd på 
grund av att han pratar för högt har han ingen annanstans att ta vägen säger han.  
 
Hanna säger att för HP är inte biblioteket någon mötesplats utan i stället umgås de i cafeterian 
där de kan köpa godis eller bara sitta och snacka. Hon tror att det ska vara helt tyst på 
biblioteket och därför är det inget för henne eller för hennes klass.  
 
Det finns en konflikt mellan NV-klassen och bibliotekarien, vilket jag märkte redan vid 
studiebesöket och när jag frågade Nils om detta, fick jag reda på att klassföreståndaren hade 
varit inkopplad ett flertal gånger på grund av att bibliotekarien hade klagat på NV-klassens 
ljudnivå. Fastän det finns en konflikt fortsätter NV-eleverna att gå dit lika mycket som innan, 
enligt enkäten. 
 
Nils tycker att biblioteket har en skön atmosfär och sköna stolar att sitta i. Britta tycker att 
miljön är okej och ”lagom med möbler och grejer”. En kommentar från Hanna är att det vore 
skönt med en soffa. I biblioteket finns bås och de kommenteras av Samuel:  
 

Sen de byggde ut biblioteket och fixade de här båsen har det blivit mycket bättre 
tycker jag. Nu är det lättare att sitta där och plugga och koncentrera sig.  

 
Nils och Samuel anser att det ska vara tyst i båsen för dem som vill ha arbetsro men däremot i 
övriga delen av biblioteket kan ljudnivån vara högre. I intervjuerna kom vi in på frågan om 
det ska vara musik i biblioteket. Samuel tror att med låg avslappnad musik skulle det kanske 
t.o.m. bli tystare än vad det är idag, medan Nils tror på motsatt effekt. 
 
När det gäller tidningsläsning nämns det av två av informanterna. Nils säger: 
 

Ibland händer det när jag sitter där inne att jag går och tar en tidning och kollar 
lite. De har en del tidningar som jag gärna kollar i. Det tycker jag är 
uppskattat…så här läser jag och bläddrar i Sydöstran för vi har BLT hemma. 
(Nils) 

 
Samuel påstår att han när han inte läser något för skolarbetet på biblioteket så tar han en 
tidning att läsa om det är lugnt, vilket han tycker att det är för det mesta. 
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Vid frågan om det är några speciella elever som genom att vara mycket på biblioteket 
påverkar miljön blir svaret nej från alla utom Hanna. Hon vet inte eftersom hon inte är på 
biblioteket i samma utsträckning. Det är ingen som utmärker sig mer än någon annan fastän 
Samuel samtidigt konstaterar att NV - eleverna besöker biblioteket dagligen och att dessa 
elever använder skolbiblioteket som ett uppehållsrum. Nils säger ”Vi kanske är där mest men 
vi försöker inte bestämma”. 

6.3.2 Kulturellt center 
 
På frågan hur öppet och utåtriktat ett gymnasiebibliotek ska vara har jag fått synpunkter på 
vad eleverna tycker ska kunna ställas ut på skolbiblioteket. Ett förslag är att medieelevernas 
bästa bilder ska ställas ut i en utställning och även att det hade varit bra om de som vill ställa 
ut sina projektarbeten fick göra det. Informanterna påpekar att det måste vara frivilligt. 

 
Vi var väldigt fundersamma när vi fick reda på att vi skulle göra ett 
projektarbete, då tyckte vi att det var väldigt konstigt, förstod inte vad vi 
egentligen skulle få ut. Att sätta upp sitt arbete på biblioteket tror jag kan hjälpa 
andra 1-or och 2-or… (Britta)   

 
Författarbesök efterfrågas också, men Britta har dålig erfarenhet av att det har varit tråkiga 
okända författare som har bjudits in. Britta påpekar att eleverna inte lyssnar på någon 
författare som de inte är intresserade av, utan då ligger de på sina bänkar och sover. Britta, 
Hanna och Samuel ger konkreta förslag på hur det borde gå till innan man bjuder in någon 
författare i fortsättningen. Bibliotekarien kan ge förslag på de författare som är möjligt 
ekonomiskt att bjuda in och eleverna får sedan anteckna sitt intresse för respektive innan 
bibliotekarien bestämmer sig. Ett annat är att bibliotekarien ska undersöka vilka böcker som 
lånas och vilka författare som är populära. Nils, Samuel och Britta visar stor förståelse för att 
det kostar för mycket pengar att bjuda in de författare som de egentligen är mest intresserade 
av. Hanna uttrycker det: 

 
Intressant med olika författare. Intressant för de som är intresserade. Men det 
ska vara uppskattat av många och inte bara av några stycken. Man kan göra en 
undersökning. 

 
Av de intervjuade är det bara Britta som tycker sig hinna läsa skönlitteratur för nöjes skull. 
Samuel läser skönlitteratur när han måste till skolarbetet och då är det mest till svenskämnet. 
Till sommaren däremot ska han läsa fler skönlitterära böcker eftersom han inte fått något 
sommarjobb och han tycker att skolan ska köpa in fler skönlitterära böcker. Han vill 
egentligen läsa mer för att öka på ordförrådet. Hanna tycker att det ska finnas böcker på 
biblioteket men vet inte egentligen vad de är bra för. Hon lånar nämligen inga, utan de böcker 
hon behöver för sitt skolarbete finns i hemmet. Nils läser väldigt lite böcker och bara om han 
måste för något skolarbete. Hans förklaring är att han är dyslektiker och hellre lånar 
ljudböcker, men även det i liten utsträckning.  
 
Britta och Samuel tar upp att bibliotekarien kommer till klassrummet för bokprat där eleverna 
får kunskap om olika författare och deras böcker. Hanna kommer inte ihåg om de haft något 
bokprat. 
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Där kan jag nog tycka att man skulle ha det fler gånger. Det är väldigt många 
som glömmer, att oj här har vi ett bibliotek, det visste jag inte. Man försöker 
liksom göra lite mer publicitet om sig själv, om biblioteket, de här böckerna är 
väldigt populära, dem här kan du låna här. (Britta)  

 
Nils har en annan erfarenhet och påstår att klassen inte har haft något bokprat. Hans förklaring 
är att bibliotekarien inte gillar klassen eftersom de pratar för mycket. De andra är dock 
positiva. Britta ger tips till bibliotekarien att fråga eleverna vad de är intresserade av att läsa 
innan böckerna väljs ut. Eleverna förmodas bli mera intresserade om de får vara delaktiga. 
Informanten tror på ett givande och tagande i samarbetet med bibliotekarien. 
 
Tidsskrifter läses av två informanter. Nils läser alla tidsskrifter om vetenskap. Samuel läser 
tidsskriften ”Allt om populärhistoria” och konstaterar att det är både för nöjes skull och för att 
kunskaperna kan användas i historia och även i geografiämnet. 

6.3.3 Kunskapscenter 
 
Ingen av informanterna säger att de går tillsammans med lärarna till biblioteket förutom vid 
första informationstillfället när de precis börjat ettan. 

 
När jag började i ettan fick vi gå till biblioteket med klassen. Jag tror det var två 
gånger. De visade var de olika böckerna fanns, var skönlitteraturen fanns och 
facklitteraturen finns och hur man söker olika böcker, även vad man får göra 
och inte får göra på biblioteket. (Samuel) 

  
Ja, hon gjorde det när vi började i ettan när vi var helt nya här visade hon lite hur 
man kan söka och var olika saker står. Det var bra ifall man vill gå dit. I början 
var man där någon gång. (Hanna) 

  
Samuel och Nils går till skolbiblioteket för att hitta de fakta som behövs för att klara de 
arbeten som ska göras på skolan. Det är både böcker och Internet som nämns. Samuel nämner 
att det är mycket uppsatsskrivande på samhällsvetenskapligt program och då är ”biblan bra för 
där finns de mesta faktaböckerna till de olika ämnena”. Han tycker att det finns tillräckligt 
med facklitteratur på grund av att Internet också finns. Han konstaterar att bibliotekarien är 
väldigt kunnig och att han har fått den hjälp som behövts och har nu lärt sig att själv söka i 
bokkatalogen.  
 
När det gäller var man sitter och pluggar är det olika, både båsen och borden nämns. En del 
vill ha arbetsro medan andra inte störs av andras prat. 

 
Behöver man arbetsro kan man sitta i hytterna. De som har svårt att koncentrera 
sig kan sitta där. Där finns det lugn och ro…Det är ingen av mina kompisar som 
någonsin har klagat på ljudnivån, eleverna är kanske mer vana att man pratar 
med varandra när man jobbar och ändå jobbar. Lärarna kanske är mer, jobbar 
man så jobbar man och är tyst. Man har det idealet om man säger så. (Britta) 

 
Nils och Samuel tycker också att det behövs fler hytter för dem som inte kan koncentrera sig 
på andra platser, när de behöver plugga. 
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Vid frågan vad bibliotekarien ska stå till tjänst med tar de fyra informanterna upp att de ibland 
behöver hjälp med att hitta speciella böcker. Ingen tar däremot upp behovet av att lära sig 
söka bra sidor på Internet. Hanna påstår att hon använder sig av Wikipedia eller Google och 
det klarar hon på egen hand. Det räcker för henne eftersom lärarna godkänner det.  

6.3.4 Informationscenter 
 
Britta, Nils och Samuel nämner att informationen på skolan sköts via intern-TV och att det 
räcker. När det gäller syo information finns det litet på skolbiblioteket men det mesta finns i 
anslutning till syo expeditionen.  I ett hörn av biblioteket finns EU-material. 
 
Datorer används av många och som vi har sett i enkäterna är det för både undervisnings och 
fritidsrelaterad användning. Ibland sitter de flera stycken vid samma dator och det blir lätt 
stökigt. När det gäller att söka information för skolarbeten nämner Britta att hon bara 
använder sig av Wikipedia trots att hon vet att vissa lärare inte godkänner det. Britta, Nils och 
Samuel är överens om att det behövs fler datorer. Hanna ser inte detta behov eftersom de har 
egna datorer på HP: s avdelning.  
 

Ja, datorer som fungerar… Det är väldigt ofta så att datorerna har krånglat och 
så tar det ganska lång tid att laga dem. Fler datorer och bättre koll på datorerna 
kan man säga.(Britta) 

 
När det gäller användandet av folkbiblioteket är det bara Nils som går dit. 
  

Inte ofta, men det gör jag faktiskt ibland. Och jag tycker det är trevligt där.  Där 
kan jag förstå att man ska vara mer tyst. Det finns speciella ställen där man kan 
diskutera. Det är skolbiblioteket som borde vara mer öppet att diskutera på. Till 
folkbiblioteket går man bara om man vill låna en tidsskrift eller en bok. 
Skolbiblioteket är i första hand inte för att låna böcker. Man ska kunna göra vad 
som helst där. (Nils) 

 
De andra ser inget behov eftersom de kan beställa de böcker de vill på skolbiblioteket. Samuel 
konstaterar att det känns bekvämt att gå till skolbiblioteket där man är van istället för till en 
plats där man inte hittar.   

6.3.5 Idealbiblioteket 
 
Två av informanterna, Samuel och Britta är i stort sett nöjda med sitt skolbibliotek. Samuel 
uttrycker det: 

 
Om jag ska vara helt ärlig är skolbiblioteket i närheten av idealbiblioteket, men 
kanske det ska byggas ut. Fler datorer… och kanske få en bättre arbetsro. Fler 
datorbord och stolar, kanske några bås till. Köpt in fler böcker. Haft ljudböcker 
t.ex. då hade det varit helt perfekt.  

 
Han säger senare i intervjun att han gärna såg att skolan anställde en bibliotekarie eller 
assistent till. Dessutom vill han ha ett större bibliotek med plats för fler tysta bås. 
 
Britta önskar fler datorer och säger när det gäller böcker:  
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Lite nyare böcker, något som man inte sett på bokhandeln. Wow har det kommit 
en ny bok… Det är nog mest det där med böckerna. Annars är skolbiblioteket 
mitt idealbibliotek, om man säger så. 

 
Hanna efterlyser ett annorlunda bibliotek med mer avslappnad miljö, något som skulle skilja 
sig väsentligt från ett vanligt bibliotek. Det skulle vara mycket roligare med roliga färger så 
man fick en häftig upplevelse när man kom in. Besökarna skulle överraskas av en miljö som 
de inte var vana vid. 
 
En drastisk åtgärd som Nils föreslår är att skolbiblioteket ska ha så lite böcker som möjligt. 
Gammal skönlitteratur kan rensas ut och behovet av facklitteratur ifrågasätts. Det ska vara en 
plats där man först och främst kan träffas och diskutera. Miljön ska vara varmare, öppnare och 
ljusare. Skolbiblioteket behövs enligt Nils moderniseras med nytt golv, nya färger på 
väggarna och nya stolar och eventuellt också lampor. Fler hytter efterlyses, så att det kan 
finnas tillräckligt med tysta platser för dem som vill.  
  

Det ska inte vara dött och tråkigt på ett bibliotek. Det känns gammalt… (Nils) 
 
I sitt idealbibliotek får eleverna kopiera fritt utan någon kontroll av lärare eller 
skolbibliotekarie. Så var det förut, men när denna möjlighet försvann, måste de ha tillåtelse av 
en lärare varje gång även om de varit sjuka och behöver kopiera någons anteckningar. Ingen 
av dem är speciellt entusiastisk vid tanken på ett eventuellt biblioteksråd där eleverna skulle 
kunna framföra sina önskningar. Nils och Samuel säger att det räcker med elevrådet.  

6.3.6 Fritidsaktiviteter respektive skolarbete 
 
Britta säger att när det gäller skolarbete ”så sitter jag mer hemma… Letar fakta där 
(skolbiblioteket) men jag läser mer noggrant hemma… När man är ledig så sitter man på 
biblioteket och läser för nöjes skull… Det blir ett litet stopp i pluggandet”. Hon menar att 
skolbiblioteket är en del av hennes skolvardag. 
 
Nils besöker inte skolbiblioteket i första hand för att låna böcker ”Man ska kunna göra vad 
som helst där”. Vid frågan om han skulle gå till biblioteket om de hade ett annat uppehållsrum 
så svarar han att han inte tror det.  
 
Samuel använder datorerna och faktaböcker för skolarbete och sitter gärna i båsen och 
pluggar. Han läser tidningar och tidskrifter både för skolarbete och fritidsläsning.  
 
Hanna använder inte biblioteket mer än om det är absolut nödvändigt och då har det med 
skolan att göra, aldrig någon fritidsaktivitet. 
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7. Analys och diskussion 
 
I analysen börjar jag med Andersson och Skot-Hansens teorier (2000) för att se om 
skolbiblioteket används lika komplext som folkbiblioteket. Följer skolbiblioteket 
folkbibliotekets tradition? Folkbiblioteket förknippas med att låna böcker för att läsa på 
fritiden. Det är öppet för alla och du kan gå dit när du vill under dess öppettider. Biblioteket 
kan fungera som en hjälp för de som inte har Internet hemma, alltså en demokratiskt 
utjämnande effekt. En del går till biblioteket för att läsa tidningar, tidsskrifter och träffa andra 
i en social miljö. I folkbibliotekets tradition ligger att boken är i centrum och att det ska vara 
tyst. Folkbiblioteket skulle från början ha en uppfostrande och bildande roll. Hur är det då 
med skolbibliotekets komplexitivitet? 

7.1 Skolbibliotekets sociala roll 
 
Biblioteket betyder mycket för elevernas sociala liv i skolan.  Vid intervjuerna kommer det 
fram att eleverna tycker att det är en trevligare atmosfär i skolbiblioteket än i klassrummet. 
Det är friare och det finns inte lika många regler.  Rafste ger en mängd olika benämningar på 
biblioteksrummet som ett varmt rum, ett poröst rum, ett tryggt rum, ett anonymt rum där 
ingen är känd av alla (2001). Eleverna går oftast till biblioteket när de själva vill. I enkäten 
kommer det tydligt fram att lärarna är positiva till skolbiblioteket men de följer oftast inte 
med eleverna dit. Lärarna tvingar dem alltså inte. Det är öppet för alla att gå dit när de vill 
under skolbibliotekets öppettider. 
 
När vi ser på styrdokumenten har det skett en förändring från 70-talet till den senaste 
läroplanen Lpo 1994. Bland målen för ett skolbibliotek på 70-talet fanns en god social miljö 
som även kunde användas för fritiden, medan Lpo 1994 betonar vikten av att lära sig 
informationssökning utan specifikation av skolbibliotekets roll (Gymnasieskolans bibliotek 
1976,s.7f; Skolbiblioteken i Sverige 1999,s.40f,53). Enligt betänkandet 2005/06:UbU14 fanns 
det önskemål om att skolbiblioteket skulle knytas till skollagen istället för till bibliotekslagen. 
Därmed kan inriktningen för ett skolbibliotek tyckas bli ännu mer mot skolarbete (s.122ff). I 
min aktuella skolas skolplan nämns informationssökning, källkritik och lässtimulans, 
ingenting om skolbibliotekets sociala betydelse.  
 
I Maud Harrimans magisteruppsats framförs åsikter i analysen om att biblioteksrummet skulle 
vara skolbyggnadens viktigaste rum för att skapa sociala relationer (2000). Cecilia Johansson 
fann i sin magisteruppsats att den ena skolan som hon undersökte använde biblioteket som 
uppehållsrum där de fick ta in fika från skolans cafeteria (1998). Resultatet av min enkät visar 
att både båsen och borden används mest för att umgås vid. Eleverna gillar att sitta vid borden 
för att vila och koppla av.  De kan spela schack, dricka kaffe och prata hemlisar mm. Reglerna 
säger att de inte får ta med sig fika från cafeterian men en del dricker ändå kaffe i båsen. På 
min aktuella skola finns en liten cafeteria på nedervåningen men enligt uppgift från eleverna 
är det mest BF-elever som sitter där, vilket är naturligt eftersom deras klassrum ligger nära. 
Lektionerna i de naturvetenskapliga ämnena sker på nedre plan men NV-elevernas skåp är 
utspridda både på övre och nedre plan. En elev från NV förklarar varför biblioteket har blivit 
klassens samlingsplats så här: 
 

Det har blivit så också på grund att vi har våra skåp på olika ställen. Biblioteket 
blir som en knutpunkt mellan… Det brukar vara så, några sätter sig där och sen 
kommer några till från klassen… Då kanske någon kommer och sätter sig 
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bredvid och hjälper en att plugga. Eller bara sitter och är social. Närmaste stället 
vi har att sitta på. (Nils) 

 
På min enkätfråga om vilken plats på skolan som är den bästa mötesplatsen svarar drygt 30 % 
att det är biblioteket men resultatet är inte entydigt för de olika programmen. För 
yrkesklasserna är det cafeterian (fig.4, s. 28). Det samhällsvetenskapliga programmet har sina 
skåp på samma plan som biblioteket men majoriteten av dessa elever anger ändå att matsalen 
är den främsta mötesplatsen. Platserna vid matsalen ger eleverna möjlighet att se alla elever 
som rör sig i skolan vilket kan vara en möjlig förklaring. Samtidigt svarar eleverna att när de 
sitter vid borden och båsen så gör de det mest för att umgås.  
 
Den sociala aspekten kommer ännu tydligare fram i intervjuerna. Speciellt för NV-klassen 
spelar skolbiblioteket en avgörande roll för deras sociala liv på skolan. De använder 
biblioteket som ett uppehållsrum. Frågan är om det hade sett annorlunda ut om skolan hade 
haft ett särskilt samlingsrum. Det finns ett uppehållsrum i källaren men det används inte, på 
grund av personalbrist. Intressant är att se att NV-eleverna fortsätter att gå varje dag till 
biblioteket fastän det finns en konflikt mellan dem och bibliotekarien. Frågan som dyker upp i 
denna konflikt är om det måste vara tyst i biblioteket. Bibliotekstraditionen kräver tystnad på 
ett bibliotek och bibliotekarien är fostrad i denna tradition. En informant reflekterar över att 
det kanske är en generationsfråga. Britta och Samuel konstaterar att det behövs en speciell tyst 
plats och de tycker att det räcker med båsen. För övrigt tycker de att det inte måste vara så tyst 
utan en skön, avslappnad miljö för samvaro, gärna med litet soft musik i bakgrunden. En 
intressant reflexion är att dagens unga säger sig klara av att koncentrera sig trots eller t.o.m. 
bättre vid hög ljudnivå.  
 
På frågan ”Varför tycker du biblioteket är en bra mötesplats?” svarade Britta: 
 

Det är ju den här stämningen då. Man kan sitta och prata. Slappna av lite mer. 
Biblioteket tycker jag utstrålar det lite. Känns inte som en arbetsplats när man 
kommer dit på samma sätt, som det känns när man kommer till ett klassrum… 
Känns liksom inte som ett tvång som man får i klassrummet. Det blir liksom 
mjukt på något sätt… 

 
Det visade sig i enkäterna att tidningsläsning var den näst största aktiviteten i min 
undersökning både vid båsen och vid borden (fig.5, s.29). Den största aktiviteten var att 
umgås. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att skolbiblioteket har en social roll men inte lika stor för alla 
elever. I min undersökning är det NV eleverna som är helt beroende av skolbiblioteket för det 
sociala samspelet i sin vardag. En fråga för framtiden är om ett skolbibliotek ska vara tyst 
eller inte. Elevernas uppfattning i min undersökning är att det inte behöver vara det, men det 
ska finnas tysta bås. 

7.2 Skolbibliotekets kulturella roll 
 
I läroplanen från 70-talet betonas att skolbiblioteket ska hjälpa till att öka intresset för 
litteratur och annan kultur. Elevernas olika bakgrund med olika tillgång till litteratur och 
kulturella aktiviteter behövde en demokratisk utjämning enligt Lgy 70 där skolbiblioteket får 
en viktig roll (Gymnasieskolans bibliotek 1976). I bibliotekslagen från 1996 (SFS 1996:1596) 
betonas vikten av att främja språkutveckling och stimulera läsning för alla elevgrupper för 
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t.ex. även funktionshindrade och invandrare. Bibliotekarien har en viktig roll för att ge alla 
elever oberoende av klass, kön och etnicitet olika kulturupplevelser, enligt betänkandet 
2005/06: UbU14 och även behovet av skönlitteratur nämns (s.122ff). På min aktuella skola 
nämns vikten av lässtimulans. 
 
Eleverna i Cecilia Johanssons undersökning efterlyser fler skönlitterära böcker (1998). I min 
enkätundersökning tycker eleverna utom i HP att det finns tillräckligt med sådana böcker.  
 
 Har bara tid att fokusera på de kurser jag läser. När jag slutat gymnasiet och för- 

modligen pluggar vidare till ett framtida yrke tänker jag faktiskt börja läsa fler 
böcker. Det är till väldigt stor nytta faktiskt. Bland annat öka på mitt ordförråd i 
svenskan. (Samuel)  

 
Av de fyra informanterna är det bara en som tycker sig hinna läsa skönlitteratur för nöjes 
skull. Läsning av skönlitteratur kan räknas som en kulturell upplevelse oavsett om det är för 
ett skolarbetes räkning eller för rent nöje. För att öka läsintresset går skolbibliotekarien ut i 
klasserna för bokprat. Detta hjälper också eleverna att välja för dem intressanta böcker till 
svenskämnet. Att läsa böcker hjälper också till i utvecklingen av språket t.ex. som Samuel 
nämner ett bättre ordförråd. När det gäller bokprat säger tre av fyra informanter att de har haft 
det i ettan och att det räcker. Britta tycker att eleverna ska få påverka valet av dessa böcker 
också för att öka intresset.  
 
Eleverna i Harrimans magisteruppsats ger några förslag till hur skolbiblioteket kan bli mer 
populärt att besöka, där det kan ingå utställningar av olika slag och författarbesök. De vill 
hellre ha det än bokprat med bibliotekarien i klassrummet (2000).  Över 60 % av eleverna i 
enkätundersökningen svarar att de vill komma och lyssna på en författare om det sker på 
skoltid. På fritiden är de däremot inte beredda att komma. Den aktuella skolan har haft 
författarbesök som inte alltid varit så lyckade enligt eleverna. I intervjuerna kommer det fram 
att det är viktigt att eleverna är delaktiga i valet av författare för att öka intresset. Det är 
viktigt att bibliotekarien tar hänsyn till vilka böcker som eleverna tycker om att läsa vid valet 
av författare. Ett förslag är att sätta upp en lista där eleverna kan anteckna sig vid intresse.  
 
Utställningar av olika slag får räknas till kulturella inslag i biblioteket. Vid mitt studiebesök 
fanns det flera utställningar bl.a. ett skolarbete med foton som såg professionella ut och en 
utställning om Amnesty som en lärare höll på att sätta upp. Vid intervjuerna kom det fram att 
informanterna gärna såg att bildeleverna gjorde utställningar med sina bästa bilder i 
biblioteket. Jag ställde en fråga i mina enkäter om eleverna var villiga att ställa ut sina 
projektarbeten i biblioteket. Ungefär 40 % kunde tänka sig det och tyckte det var en bra idé. 
 
Sammanfattningsvis har skolbiblioteket en kulturell funktion, dels på grund av läsningen av 
skönlitteratur och tidningar dels på grund av möjligheterna till upplevelser vid författarbesök 
och olika utställningar. I intervjuerna kommer det fram önskningar och förslag till fler möjliga 
utställningar.  

7.3 Skolbibliotekets roll för inhämtande av kunskap. 
 
I litteraturutredningen 1973 finns bland målen för skolbibliotekets verksamhet att det ska vara 
en plats för faktasökning i alla skolämnen (Gymnasieskolans bibliotek 1976, s.7f). Lpo 1994 
säger att undervisningen ska medföra att eleverna lär sig att använda olika informations och 
kunskapskällor men utan att i det sammanhanget nämna skolbiblioteken (Skolbiblioteken i 
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Sverige 1999, s.40f,53). I bibliotekslagen från 1996 betonas vikten av att skolbiblioteket ska 
tillgodose behovet av det material som krävs för utbildningen. I min aktuella skola för denna 
uppsats nämns i skolplanen att skolbiblioteket ska användas bl.a. för att lära sig 
informationssökning och källkritik.  
 
Harriman nämner i sin magisteruppsats att det är ämnet svenska där lärarna kräver flest besök 
på biblioteket. På andra plats kommer språk, sedan samhällsämnen och naturvetenskapliga 
ämnen. Eleverna i undersökningen uppger att de inte behöver någon hjälp med 
informationssökning (2000, s.48). Något som Louise Limberg m.fl. däremot har visat vara ett 
stort behov för elever i allmänhet (2006). Eleverna inser inte att de egentligen behöver 
undervisning i informationssökning och källkritik. I mina intervjuer nämns att de använder 
Wikipedia mest fastän de vet att läraren inte gillar det. Skolbibliotekarien på min skola har 
enligt intervjuerna haft en kort genomgång i början av ettan av både hur biblioteket är 
uppbyggt och visat bra länkar på skolans hemsida. För övrigt nämner inga elever att de har 
haft ytterligare undervisning i informationssökning. Däremot är det flera elever som nämner 
att de tycker att det är lätt att hitta i biblioteket, eftersom hyllorna är märkta. Dessutom hjälper 
bibliotekarien gärna till.  
 
Vid frågan om vilka böcker som eleverna tycker ska köpas säger en av informanterna detta: 

 
Fler skönlitterära böcker. Finns tillräckligt med facklitterära. Finns det inte där 
finns Internet som hjälp. Behöver inte vara så många facklitterära… (Nils) 

 
Internet med alla bra sökmotorer har minskat efterfrågan av böcker för att hämta information 
till skolarbeten. Desto viktigare är det att eleverna lär sig att vara källkritiska. Limberg ger 
skolbiblioteket en pedagogisk roll men för att den ska utvecklas måste samarbetet mellan 
lärare och skolbibliotekarie fördjupas. Hon menar att den pedagogiska funktionen kräver 
arbetsplats för studier och informationssökning (1990). På min aktuella skola nämner flera av 
informanterna att de tycker att båsen är bra platser för att plugga i och vill gärna se att det 
byggs fler eller att det avdelas en helt tyst avdelning. Enligt enkäterna kan eleverna ändå 
arbeta med skolarbete lika bra vid borden. Några nämner i intervjuerna att de har lärt sig att 
koncentrera sig även när det inte är tyst. 
 
Skolbibliotekets roll som plats för kunskapsinhämtning är given men tendensen på min 
aktuella skola är att datorerna tar över mer och mer av facklitteraturens traditionella status. 
Jag har också hört från informanter på min aktuella skola att bibliotekarien inte har fått eller 
inte har tagit så mycket utrymme i klasserna för att lära ut informationssökning. Eftersom jag 
har begränsat mig till elevernas perspektiv vet jag inte om det är skolbibliotekarien eller 
lärarna som har bidragit till denna situation. Det är intressant att se att just informationsökning 
och källkritik betonas i den aktuella skolans skolplan, men följs följaktligen inte upp. 
 
Förutom de fyra rollerna var jag medveten om möjligheten att finna någon mer roll för 
skolbiblioteket som inte Andersson och Skot-Hansen har tagit upp när det gäller folkbibliotek. 
Limberg som har forskat mycket på skolbibliotek nämner den pedagogiska funktionen. För att 
den ska fungera påstår Limberg att det krävs arbetsplatser för studier och informationssökning 
i skolbiblioteket (1990). Detta villkor uppfylls även i det aktuella fallet genom arbetsborden 
och datorerna. Denna pedagogiska funktion får gå in under rollen för kunskapsinhämtning. 
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7.4 Skolbibliotekets informativa roll 
 
Litteraturutredningen från 1973 beskriver att biblioteket ska vara en informationscentral. En 
målsättning utifrån Lgy 70 är att ge kunskaper om fortsatta utbildningar och yrken 
(Gymnasieskolans bibliotek1976, s.7f). I Lpo 1994 nämns datorernas betydelse som 
hjälpmedel för att eleverna själva ska kunna söka och utveckla kunskaper (Skolbibliotek i 
Sverige 1999, s.40f, 53). I Svensk biblioteksförenings rapport från 2007 visade det sig att det 
viktigaste på gymnasiebiblioteket för eleverna var datorer och Internet (Skolbiblioteken - En 
underutnyttjad och underprioriterad resurs, 2007, s.3-8). Förutom bekvämare möbler är 
datorer den viktigaste önskan i mina enkäter, vilket vi kan se i fig.11 (s. 32). Det finns 
datasalar på skolan men de är ofta upptagna och de har ingen trevlig miljö. Trots att önskan 
från eleverna är en ännu bättre miljö på skolbiblioteket, vill de i alla fall helst vara där när de 
behöver använda datorer. Alla elevgrupperna använder datorerna mest för skolarbete och då 
kan vi säga att skolbiblioteket är viktigt för att inhämta information.  
 
När det gäller information om vad som händer på skolan används enligt eleverna intern – 
TV:n och de är vana att läsa på den varje dag. Information om utbildningar finns på anslag vid 
syo expeditionerna men även något på skolbiblioteket. Jag såg att det fanns upplysning om 
EU på biblioteket när jag var på besök för övrigt används andra anslagstavlor i vestibulen till 
skolan för att ge allmän information om kulturella upplevelser i och utanför skolan. 
 
Skolbiblioteket i min undersökning har sin viktigaste informativa roll för eleverna när det 
gäller att hämta information till olika skolarbeten genom Internet. Efter en genomgång av de 
fyra rollerna kan jag konstatera att Anderssons och Skot-Hansens modell gick bra att 
applicera på mitt material.  

7.5 Elevernas idealbibliotek  
 
Enligt Cecilia Johanssons magisteruppsats vill hennes informanter ha ett större bibliotek där 
det finns fler läsplatser, grupprum, tidningar och datorer. Det finns för litet skönlitteratur och 
för litet personal. Även dessa elever nämner att ljudnivån kan vara för hög ibland (1998). 
Harrimans informanter tycker att deras idealbibliotek ska ha mer färger. De har också 
önskemål om längre öppettider efter skolans slut så eleverna kan träffas för att göra ett 
grupparbete eftersom de har svårt att hinna det på skoltid. Eleverna kommer med flera förslag 
om kulturella inslag på skolbiblioteket som författarbesök, besök av föreningar o.s.v. I stället 
för ”vanligt” bokprat kunde det sättas upp anslag med lämplig information om en intressant 
bok någonstans på skolan där alla ser det (2000). 
 
I mina enkäter kommer några önskningar fram om elevernas idealbibliotek i de öppna 
frågorna på slutet. Flera kommentarer handlar om att måla om med roligare färger och att 
skaffa nya skönare möbler och helst möblera om. Konflikten om tystnad eller ej i biblioteket 
tas upp på flera sätt. Eleverna i intervjuerna utom Nils vill ha tystare platser på biblioteket 
men även bra plats att umgås på, men kanske det ska vara i ett annat rum. 
 

Skolbiblioteket är i första hand inte för att låna böcker. Man ska kunna göra vad 
som helst där. (Nils) 

 
När det gäller bokutbudet efterfrågas fler ungdomsböcker och mangaböcker. Fler datorer 
finns det också på idealbiblioteket. 
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Informanterna i intervjuerna nämner i stort sett samma saker. Fler skönlitterära böcker, fler 
datorer och ett uppfräschat bibliotek som är varmt och inbjudande efterfrågas. I 
idealbiblioteket får de kopiera fritt hur mycket som helst och det finns tillräckligt med bås för 
dem som vill vara ostörda. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta eleverna i den forskning jag har läst och i 
min egen undersökning är nöjda med sitt skolbibliotek men om de skulle få förbättringar vet 
de vad som är viktigast för dem. Utifrån det som har kommit fram skulle en möjlig 
beskrivning se ut enligt följande: 
Skolbiblioteket ligger centralt i skolan. Det är stort, ljust med bekväma, snygga möbler och 
modern inredning som är varm och inbjudande. De förväntar sig helst något extra och oväntat. 
Där finns gott om plats för både umgänge och enskild läsning, många datorer och rikligt med 
skönlitteratur av olika genrer. Eleverna får skriva ut och kopiera obegränsat. Bibliotekarierna 
är lagom bestämmande och har ett trevligt bemötande. Det finns gott om personal och 
öppettiderna är längre än den ordinarie skoltiden. För att väcka intresset för läsande kommer 
olika författare och berättar om sina böcker och det finns plats för utställningar av skiftande 
slag. Biblioteket ger möjlighet för ett ännu mer komplext användande än idag. 

7.6 Giddens teorier 
 
Begrepp som är viktiga för hur elever använder biblioteket är enligt Giddens resurser och 
regler (1984, s.169). Giddens menar också att rum och tid spelar stor roll för hur 
användningen av skolbiblioteket förändras och dess traditioner (ibid., s.171). Dessa teorier 
blir utgångspunkten i min fortsatta analys. Rafste använder sig av Giddens 
struktureringsteorier i sin avhandling Et sted å lære eller ett sted å være från 2001, vilket gör 
det möjligt för mig att också göra vissa jämförelser i analysen med hennes resultat.  

7.6.1 Resurser och regler 
 
Enligt Giddens kan resurser vara både ”authoritative resources” (mänskliga aktörers aktivitet) 
och ”allocative resources” (materiella tillgångar) (1984, s.xxxi). I skolans värld skulle det då 
kunna handla om t.ex. hur många anställda biblioteket har, elevernas schema, öppettider men 
även materiella tillgångar som rummets storlek, möblering och tillgångar av olika medier 
m.m.  
 
När det gäller olika medier saknar eleverna mest datorer enligt fig.11 (s. 32). Det nämns som 
en irriterande faktor av Britta att det är så många vid de datorerna som finns vid den ena 
ingången, att det är svårt att komma förbi vid vissa tillfällen, när man vill gå in i biblioteket. 
Dessutom är de ofta trasiga. Vid studiebesöket fick jag statistik över hur många böcker det 
fanns på det aktuella biblioteket och det fanns mer än dubbelt så många fackböcker som 
skönlitterära (se kap.6.1). Elevernas efterfrågan på facklitterära böcker har minskat på grund 
av Internet medan efterfrågan på skönlitterär litteratur ökar. Fastän det inte finns så många 
skönlitterära böcker, är ändå de flesta elever nöjda som det är. Eleverna tycker att resurserna 
på medieområdet är tillräckliga förutom när det gäller datorer enligt min undersökning. 
 
Skolan har bara öppet under skoltid men ingen i enkäterna eller av informanterna har klagat 
på detta. Däremot har Samuel påpekat att många elever på skolan åker buss och kan därför 
inte stanna efter skoltid för ett biblioteksråd t.ex. eller ett författarbesök. Eleverna använder 
biblioteket mest på raster/lunchtid och håltimmar enligt fig.6 (s.29) och då påverkar 
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naturligtvis elevernas schema hur mycket de är på biblioteket. Vid mitt studiebesök 
observerade jag att det var flest elever på biblioteket vid lunchtid.  
 
När det gäller regler delar Giddens också in dessa i två grupper. ”Normative elements” och 
”codes of signification” (1984, s. xxxi). Rafstes tolkning utav dessa aspekter är att det finns 
svaga respektive starkt bekräftade regler i en skola. Hon gör jämförelser mellan klassrummets 
formella regler och skolbibliotekets mer informella. I detta sammanhang använder hon 
benämningarna ”bakregion och frontregion” (2001, s.62ff). Klassrummet är ett formellt rum, 
en frontregion, styrd av läraren medan skolbiblioteket kan vara både en bakregion och en 
frontregion beroende på hur starkt styrt det är av skolbibliotekarien. Avhängigt av hur starka 
reglerna i biblioteket är, formas ett mer eller mindre informellt rum. Det formella står för 
skolrelaterade aktiviteter och det informella det som eleverna själva väljer att göra alltså 
fritidsrelaterad användning, vilket då också kan vara att plugga. Eleverna tycker i min 
undersökning att bibliotekarien är alltför hård mot prat och genom dessa regler hålls den 
informella användningen av biblioteket tillbaka. Det blir inte för ”poröst” för att använda 
Rafstes benämning ”det porösa rummet” (ibid., s.383ff). I mina intervjuer påpekade Samuel 
som representerar dem som vill ha tyst på biblioteket att det behövs klarare regler, gärna 
uppsatta någonstans så att alla kan se. Däremot vill inte Nils som representerar NV ha några 
regler utan tvärtom ännu friare eller en mer informell plats för ökad social samvaro, ett 
uppehållsrum.  
 
När det gäller datorerna finns bara regeln att de inte får användas för spel och pornografi. 
Rafste antyder att om det inte finns några regler för hur man ska använda sig av datorerna på 
biblioteket kan det bidra till att skolbiblioteket kan få en lägre status än önskat (2001, s.391). 
Om eleverna får som de vill med större plats för fler datorer bör denna fråga tas i ännu större 
beaktande. Det är tydligt att regler påverkar användandet av skolbiblioteket. För mycket 
regler gör att det blir mindre skillnad mellan klassrummet och biblioteket och det blir då inte 
den informella, avkopplande plats som också behöver finnas på en skola. Balansgången 
mellan det informella och det formella rummet blir viktig för att skolbiblioteket ska vara ett 
rum för alla.   

7.6.2 Tidsaspekten 
 
 ”…because you can´t be a human agent without having a body and a body occupies a 
physical space and it orients itself towards others in a physical context. In that sense time and 
space are theorized as part of structuration theory” (Giddens, Pierson 1998, s.90). Tids och 
rumsaspekterna är alltså grunderna i Giddens socialiseringsteori och för att börja med 
tidsaspekten använder jag indelningen fritids- och undervisningsrelaterad användning enligt 
Rafste (2001). 
 
Enkätresultatet i fig.5 (s.29) visar att borden och båsen används till olika aktiviteter, allra mest 
för att umgås och läsa tidningar. De utnyttjas därmed först och främst för fritidsrelaterad 
användning. När vi tittar på de olika klasserna kan vi se att det finns skillnader. NV använder 
båsen i högre grad för skolarbete än övriga program, alltså för undervisningsrelaterad 
användning. SP använder både bås och bord mest för att umgås och läsa tidningar, d.v.s. 
fritidsrelaterat bruk. HP och BF använder bibliotekets bås och bord ungefär lika mycket för 
båda inriktningarna.  
 
När det gäller datoranvändningen visar fig.8 (s.31) att både NV och SP utnyttjar datorerna 
mest till fritidsrelaterat bruk. HP och BF däremot använder datorerna oftast till skolarbeten, 
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alltså undervisningsrelaterad användning. Fig.9 (s.31) och fig.10 (s.32) visar om böcker lånas 
och/eller läses för fritid eller skolarbete. Eleverna gör det i de fyra grupperna mest för 
skolarbete. Den undervisningsrelaterade användningen är här helt entydig. Lärarna i de fyra 
programmen uppmanar eleverna att gå till biblioteket i olika grad. Enligt fig.8 (s.31) är det 
yrkesklasserna som uppmanas i högre grad än de teoretiska. De fyra klasserna är ändå överens 
om att de behöver skolbiblioteket för att klara studierna då för den undervisningsrelaterade 
delen av deras vardag på skolan.  
 
Yuen ser i sin kandidatuppsats en skillnad mellan programmen. Samhällsprogrammet 
använder sitt skolbibliotek som mötesplats, medan skolbiblioteket är för det yrkesprogram 
som hon undersökte, hotell och restaurang, en arbetsplats (2002). Mina enkäter visar att 
biblioteket används både för fritidsaktiviteter och skolarbete. Det är alltså både en mötesplats 
och en arbetsplats, med övervikt för arbetsplats när det gäller läsning av böcker. Totalt sett i 
enkäterna kan vi konstatera att yrkesklasserna använder biblioteket i högre grad till skolarbete 
än de teoretiska klasserna gör. När det gäller borden och båsen är variationen störst men totalt 
sett används de mest för fritidsrelaterat bruk. 
 
Bland de fyra informanterna svarar Britta och Nils att de utnyttjar skolbiblioteket mest till 
fritidsaktiviteter. Samuel uppger att hans användning är för både skolarbete och fritid. Hanna 
använder nästan inte biblioteket alls men om det händer är det enbart för skolarbete. Även 
resultatet av intervjuerna visar en varierad användning men inte samma klara skillnad mellan 
yrkes och teoretiska program. Viktigt att notera är att Britta inte är en ”vanlig” BF-elev utan 
en som är mycket intresserad av biblioteket och dess innehåll. 
 
Rafste konstaterar i sin undersökning att de fritidsrelaterade aktiviteterna överväger vid 
borden och datorerna vid den ena skolan Eikåsen, vilket stämmer med mitt resultat när det 
gäller borden men inte med datorerna. Den aktivitet vid borden som är störst enligt Rafste är 
tidningsläsning och vid datorerna är det chattande (2001, s.373, 380f). I min undersökning är 
det att umgås vid borden och att söka för skolarbete när det gäller datorerna. Vid den andra 
skolan som Rafste undersökt, Rognlia, är det mer varierad användning, men 
undervisningsrelaterat bruk är mest framträdande som t.ex. läxläsning vid borden (ibid., s. 
373, 380f). Rafste slår också fast att yrkesklasserna går till biblioteket i mycket mindre grad 
än de teoretiska vilket överensstämmer med mitt resultat. Som förklaring till denna skillnad 
kan Rafste se en möjlighet utifrån rumsperspektivet. Avstånden till biblioteket kan kanske 
avgöra avvikelsen (ibid., s.252). Jag kan konstatera att mitt resultat delvis överensstämmer 
med Rafstes. Min undersökning visar på en varierad användning av biblioteket där 
fritidsrelaterad användning överväger vid borden och i båsen medan den 
undervisningsrelaterade användningen överväger för övrigt.  

7.6.3 Rumsaspekten  
 
Giddens och Rafste benämner skolan som en stark institution som inte är så 
förändringsbenägen medan biblioteket får en svagare struktur. Vilket antyder att det är lättare 
att genomföra förändringar i skolbiblioteket (1984; 2001). Skillnaden mellan klassrum och 
bibliotek kan också uttryckas genom det formella, respektive det informella rummet, eller en 
plats för undervisnings eller fritidsrelaterade aktiviteter. En förklaring som Rafste nämner till 
att skolbiblioteket används som informellt rum är att det inte finns andra rum i skolan som 
eleverna kan koppla av i (2001, s.385). I min skola saknar eleverna ett uppehållsrum och 
biblioteket får fungera som en social mötesplats, ett ”poröst” rum. Datorerna i skolbiblioteket 
har också öppnat upp för en friare användning och gjort biblioteket till ett mer informellt rum. 



 

48 

Sådana rum är viktiga för elevernas utveckling av social kompetens enligt Giddens. Rafste 
påstår att porösa rum ger möjlighet och är mer värdefullt för elevernas identitetsskapande än 
man förut förstått (2001). Alla elever uppfattar inte skolbiblioteket på samma sätt utan för en 
del är det ett mer formellt rum än för andra.  
 
Storleksmässigt kan konstateras att det aktuella biblioteket är cirka 300 m2 i golvyta, medan 
Harriman ger ett genomsnittsvärde på 250, men detta värde är från år 2000 (s.41). Biblioteket 
är lätt att hitta på andra våningen, där det ligger i centrum av våningsplanet med insyn genom 
stora fönster mot den delen där datorerna står och de runda borden. Det ger ett inbjudande 
intryck och det är lättillgängligt eftersom det finns ingång från två håll. Rafste betonar vikten 
av möblering och miljö vid avgörandet om hur elever använder sitt bibliotek (2001, s.246ff). 
Vid frågan till de elever som inte använder biblioteket, varför de inte gör det, svarar de flesta 
just att det beror på tråkig miljö (fig.2, s. 27). Möblering och inredning är alltså viktiga 
faktorer för elevernas användande av biblioteket. I de fyra delarna av biblioteket som jag har 
tittat på skiljer sig miljöerna åt. Delarna är båsen, de runda borden, platsen vid datorerna och 
bok och låneavdelningen. Jag väljer att titta på dem en i taget. 
 
När det gäller båsen är de tänkta av bibliotekarien att vara för tyst läsning. Enkäterna visar 
dock något annat i fig.5 (s.29). När eleverna sitter i båsen svarar majoriteten att de umgås. 
Eleverna söker en avskild plats för att kunna prata med sin pojkvän/flickvän eller sin/sina 
kompisar. Det finns bara tre platser i varje bås men jag såg vid studiebesöket att de kunde 
tränga ihop sig fler. Båsen signalerar genom sin storlek att de bara är till för några få och 
skulle då inbjuda till tyst läsning. Eleverna gillar tydligen att umgås och bryter då mot den 
oskrivna regeln att det ska vara tysta bås. Rafste nämner att det behövs trygga rum där 
eleverna kan känna sig fria och slappna av i (2001, s. 388). Vi kan jämföra detta med 
klassrummets press och mer tvingande regler. 
 
Vid den ljusaste och öppnaste platsen på biblioteket står fyra stora runda bord med plats för 
minst sex stycken vid varje. Denna del har den mysigaste miljön med dekoration på den stora 
väggen och flera gröna växter. Miljön inbjuder till samvaro, vilket också enkäterna visar 
(fig.5, s. 29). Den öppna platsen gör att många kan samlas där, vilket enligt Nils gör det till en 
naturlig plats för klassen att mötas på. Biblioteket blir för dessa elever skolans knutpunkt, 
mötesplats och uppehållsrum.  
 
På frågan ”Vad gör du på biblioteket när du är där?” svarar majoriteten att de sitter vid 
datorerna enligt fig.3 (s.27). Datorerna utnyttjas maximalt. Runt de flesta datorer finns det 
gott om utrymme. Vid en dator kan det samlas upp mot sju stycken men då sitter de även på 
intilliggande små bord. Vi kan konstatera att datorernas intåg i biblioteksrummet har förändrat 
biblioteksanvändningen. Majoriteten av eleverna i enkäten uppger att de sitter mest vid 
datorerna när de är på biblioteket. Det visar sig att de också spelar en social roll eftersom 
eleverna passar på att umgås samtidigt som de sitter vid datorerna.  
 
Att sitta vid borden är näst populärast vid frågan ”Vad gör du på biblioteket när du är där?”. 
På delad tredje plats kommer att sitta i båsen och att kopiera. Först på femte plats kommer 
svaret att de letar efter böcker (fig.3, s. 27). Eleverna i enkäten är alltså mer intresserade av att 
kopiera än att leta efter böcker. Problemet med kopieringen är att de bara får kopiera på 
biblioteket och ingen annanstans på skolan. De vill kopiera någon elevs anteckningar när de 
själva har varit sjuka t.ex. men då måste någon lärare vara med eftersom bibliotekarien kan 
vägra och det krävs ett lösenord. Kopiatorn tillhör det fjärde området i min uppdelning. Den 
står i närheten av skönlitteraturen och bibliotekariens rum, vilket gör att hon har full tillsyn.  
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Rafste ger rummet fem olika inriktningar resurscenter för undervisningsrelaterad respektive 
fritidsrelaterad information, social mötesplats, arbetsrum och väntrum (2001, s.397). Mitt 
undersökta bibliotek visar också dessa fem användningsområden. Jag skulle kunna 
komplettera inriktningen väntrum med benämningen uppehållsrum eftersom den nämns i 
några av intervjuerna. Jag kan konstatera att utformningen av biblioteket ger möjlighet till alla 
dessa användningsområden. Eleverna har uppfinningsrikedom att använda biblioteket på olika 
sätt. Ett exempel är att de använder de tysta båsen på det sätt som passar dem bäst för stunden. 
Eftersom det inte finns några klara direktiv över hur skolbiblioteket ska användas eller inte får 
användas, formar eleverna så småningom sin egen tradition. I Rafstes undersökning visade det 
sig att det var en klass som blev normgivande för detta utformande (ibid., s.393). Min 
undersökning visar inga tecken på att så är fallet utifrån mina intervjuer. Samuel efterlyser 
däremot klara direktiv över vad som ska gälla i skolbiblioteket, gärna uppsatta väl synliga. 

 

7.7 Skillnader mellan de teoretiska respektive yrkesprogrammen 
 
Rafste konstaterar i sin undersökning att det finns en skillnad mellan användandet av 
biblioteket för yrkesprogrammen respektive de teoretiska (2001, s.252). I mitt fall är det så att 
HP har sina salar ganska långt från biblioteket och i det fallet skulle avståndet kunna vara en 
förklaring till deras ringa användande av skolbiblioteket vilket fig.1 (s. 26) visar. Det blir 
svårare när det gäller BF. Deras salar ligger lika nära biblioteket som NV:s gör. En annan 
påverkande faktor som jag kan se är, var skåpen finns placerade. BF har sina skåp nära sina 
salar medan en del av NV har sina skåp på första våningen och en del har skåp nära 
biblioteket. Nils anmärker att skåpens olika placeringar gör att de har sin gemensamma 
mötesplats i biblioteket. Fig.17 (s. 35) visar att lärarna uppmanar BF-eleverna mer än de andra 
att besöka biblioteket vilket ändå inte syns i resultatet i fig.1 (s. 26). Datorernas placering är 
ytterligare en faktor som kan påverka BF:s användning av biblioteket. De har nämligen egna 
datorer i sina klassrum, inte så många men i alla fall några. HP har två stora datasalar intill 
sina klassrum som de kan utnyttja medan de teoretiska programmen inte har tillgång till fler 
än bibliotekets datorer om de vill använda dem när som helst. 
 
BF och HP-eleverna uppger som skäl för att de inte går till biblioteket i fig.2 (s. 27), att de 
hellre sitter någon annanstans. Det är för tråkig miljö och de tycker inte att de behöver 
biblioteket. Enkäten visar att cafeterian är yrkesprogrammens främsta mötesplats. Nils har en 
förklaring till varför inte BF-eleverna går till biblioteket så ofta.  
 

Barn och fritid är nästan aldrig på biblioteket. Kanske rädda för böcker. Har 
cafeteria där nere som är nära och bra för dem. Det händer att barn och fritid 
också är här uppe. Då sitter de vid datorerna, det är inte så att de kommer i stor 
grupp och sitter och diskuterar och pratar.    

 
Enligt fig.14 (s. 33) anser BF att det inte finns tillräckligt med datorer, plats att sitta och 
umgås och för obekväma möbler. De är överens på dessa punkter med NV och SP, förutom 
att SP också vill ha mer lugn och ro (fig.12, 13, s. 33). HP är dessutom missnöjda med att det 
finns för dålig plats att sitta och läsa och för lite skönlitteratur (fig.15, s. 33).   
 
I kapitel 6.2.4 ser vi att elever från de teoretiska programmen mest umgås och läser tidningar 
både vid borden och i båsen medan eleverna från yrkesprogrammen arbetar med skolarbete 
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lika mycket som de umgås både vid borden och i båsen. Samma förskjutning mot 
undervisningsrelaterad användning när det gäller yrkesprogrammen kan vi se i fig.8 (s. 31) 
som belyser frågan om elevernas användning av datorerna. Eleverna i yrkesprogrammen 
svarar att den största användningen är för skolarbete medan huvudparten av eleverna från de 
teoretiska svarar fritidsaktiviteter. Detta stämmer med Rafstes resultat att de elever som 
använder biblioteket mest fritidsrelaterat är de elever som besöker biblioteket dagligen (2001, 
s. 380). I min undersökning är det elever från de teoretiska programmen som besöker 
biblioteket dagligen. På frågan om vid vilken tidpunkt eleverna går till biblioteket (fig.6, s. 
29) kan vi konstatera att yrkesprogrammens elever aldrig går till biblioteket innan skolan 
börjar eller när skolan har slutat, medan ett fåtal av eleverna från de teoretiska klasserna 
besöker biblioteket även vid dessa tidpunkter. 

 

7.8 Slutsats  
 
De teorier jag valde visade sig vara användbara för att analysera mitt material för att kunna 
svara på mina frågeställningar.  
 
Gymnasieelevernas användning av skolbiblioteket 
 
Eleverna använder inte skolbiblioteket bara för utbildning utan även för fritidsaktiviteter. 
Statens önskan att skolbiblioteket ska integreras i undervisningen visade sig inte vara uppfyllt 
i Rafstes undersökning (2001). Min undersökning har gjorts nästan 10 år senare men enligt 
eleverna själva, märker de inte heller av en sådan integrering. Rafste tror att om inte skolan 
kan införliva biblioteket i skolans arbete som ett utvidgat klassrum kommer inte 
skolbiblioteket att få den formella roll som staten vill (2001, s.376). 
 
Jag har analyserat mitt material utifrån de fyra olika rollerna för folkbibliotek som Andersson 
och Skot – Hansen behandlar. Har då skolbiblioteket en liknande komplex roll som 
folkbiblioteket? Som jag nämnde i början av detta kapitel förknippas folkbiblioteket med att 
låna böcker mest för att läsa på fritiden. Det ska vara öppet för alla. Där finns datorer, 
tidningar och tidskrifter fastän boken är given i centrum. Folkbiblioteket ger möjlighet till 
social samvaro. Vi kan se likheterna. Skolbiblioteket är öppet för elever, lärare och alla andra 
som har sin arbetsplats på skolan. De kan gå dit under hela skoldagen. Där finns datorer, 
tidningar, tidskrifter men boken är fortfarande i fokus. Att eleverna lånar böcker mest för 
fritid stämmer inte för skolbiblioteket i min undersökning. Social samvaro är väldigt viktig i 
skolbiblioteket och det finns olika uppfattningar i min undersökning om detta måste ske under 
tystnad. Service ges också i skolbiblioteket av olika slag. De har försäljning av skolmateriel 
och hjälper till vid kopiering. Om eleverna efterfrågar någon bok som inte finns på 
skolbiblioteket lånar bibliotekarien hem den från folkbiblioteket. Detta är inte självklart på 
alla skolor men i mitt aktuella fall ser det ut på detta sätt.  
 
Limberg konstaterar att bibliotekets olika roller bestäms av hur samarbetet mellan lärare och 
skolbibliotekarie fungerar och även bibliotekets läge och storlek. Hon menar att det krävs en 
inbjudande plats för att ett skolbibliotek ska bli ett socialt rum, men även tillgång till tysta 
rum. Den kulturella funktionen kräver litteraturupplevelser och skapande av olika slag (1990). 
Skolbiblioteket är enligt informanterna en inbjudande plats även om de vill att den ska bli 
ännu bättre och ha fler tysta bås. Litteraturupplevelser får eleverna på olika sätt enligt min 
undersökning t.ex. genom bokprat och författarbesök. När det gäller skapande vill eleverna 
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utöka den möjligheten genom att ställa ut projektarbeten och göra utställningar av olika slag. 
Sammanfattningsvis kan vi se alla de fyra rollerna som Andersson och Skot-Hansen ger 
folkbiblioteket i sin modell även hos skolbiblioteket, även om den informativa rollen då 
nästan helt får representeras av datorernas roll. Giddens teorier visade sig användbara för att 
undersöka elevers användande av sitt skolbibliotek utifrån aspekterna resurser, regler, tid och 
rum. 
 
Jag kan se likheter med Rafstes resultat när hon påstår att det skett en ”sporveksling” 
(spårväxling) när det gäller användandet av skolbiblioteket. Utlåningen av böcker har minskat 
men däremot inte läsningen av böcker eftersom eleverna lånar dem när de sitter i biblioteket. 
Det nya spåret är sociala aktiviteter och användning av datorer både för informationssökning 
och för nöjes skull. Skolbiblioteket har en komplex roll precis som Rafste också konstaterat 
(2001, s.411f).  
 
Elevernas idealbibliotek 
 
Totalt sett är de flesta eleverna nöjda med sitt skolbibliotek, men vill gärna ha mysigare miljö, 
bättre plats att umgås på, fler tysta rum och fler datorer m.m. När det gäller böcker är det 
skönlitteratur som efterfrågas mest. En tvistefråga är om det ska vara tyst eller ej på 
biblioteket. Här går meningarna isär men ett särskilt uppehållsrum hade förmodligen minskat 
problemet. Skolbiblioteket betyder mycket för många elever och deras egna synpunkter är 
viktiga inför framtidens utveckling och vid fastställandet av en klar definition vad ett 
skolbibliotek ska stå för. Staten har en uppfattning att skolbiblioteket ska vara en arbetsplats 
för studier och informationssökning medan eleverna själva uppfattar biblioteket mer 
komplext. 
 
Skillnader mellan användandet av skolbiblioteket sett från yrkeselever respektive elever 
från teoretiska program 
 
Eleverna använder biblioteket både för fritids och undervisningsrelaterade aktiviteter. Det 
finns skillnader mellan de olika klassernas användande. Totalt sett i enkäterna kan vi 
konstatera att yrkesklasserna använder biblioteket i högre grad till skolarbete än de teoretiska 
klasserna gör. När det gäller borden och båsen är variationen störst men totalt sett används de 
mest för fritidsrelaterat bruk. Rummets utformande avgör till stor del hur biblioteket används 
men i vissa fall går eleverna utanför de oskrivna lagarna som i t.ex. användandet av båsen. 
Datorerna har förändrat biblioteksanvändningen och deras placering är viktig. De teoretiska 
programmen använder datorerna oftast för fritidssysselsättningar medan yrkesprogrammen 
använder dem mest till skolarbete. 
 
Resultatet visar att det finns en skillnad när det gäller skolbibliotek mellan den svenska 
skollagen och vad eleverna i min undersökning själva anser att deras bibliotek ska fylla för 
funktion. Om tankarna om skolbiblioteket som ett förlängt klassrum ska slå igenom måste 
definitionen bli ännu tydligare och skolledares ansvar i processen bli distinktare vilket också 
Rafste för fram i sin avhandling (2001). Jag ser i min undersökning att undervisning i 
informationssökning bara förekommer i liten skala i min aktuella skola, trots att skollagens 
intentioner går i denna riktning. Eleverna upplever inte något behov av denna undervisning. 
De tycker sig redan ha tillräckliga kunskaper. Lärarna tror att eleverna redan kan 
informationssökning, när de kommer till gymnasiet. För att lärarna ska börja utnyttja 
bibliotekets fulla potential överhuvudtaget, behöver rektorerna ordna fortbildning och ge 
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personalen mer tid för att utveckla samarbetet mellan lärare och bibliotekarie. Det bör bli ett 
givande och ett tagande som även informant Britta gav uttryck för. 
 
Allas åsikter bör vara värdefulla i denna process att utveckla skolbiblioteket, även elevernas 
som jag nu har framfört i min undersökning. Genom min undersökning har jag tillfört ny 
kunskap genom att göra en kvantitativ och en kvalitativ undersökning i kombination. 
Dessutom har jag tagit med fler olika praktiska och teoretiska gymnasiala program än de som 
varit undersökta tidigare. Tidsfaktorn är också viktig. Det har hänt mycket i skolbibliotekets 
värld, inte minst när det gäller datorernas roll, under de senaste 8-12 åren som skiljer 
undersökningarna åt.  

 

7.9 Diskussion 
 
Jag har använt mig av både kvantitativa och kvalitativa metoder vilket som jag diskuterat 
tidigare inte självklart är till det bättre. Den kvantitativa delen, i mitt fall enkäter, hjälpte mig 
att hitta informanterna till intervjuerna. Resultatet i enkäterna med sina tydliga tendenser gav 
mig möjlighet att välja informanter med spridning inom dessa områden. De som ville ha tyst 
på biblioteket respektive inte ville ha det och en från yrkesklasserna som gick mycket på 
biblioteket och en som inte gjorde det. Bryman nämner detta som ett sätt för kvantitativ 
forskning att vara ett stöd för den kvalitativa. Även att den kvalitativa kan hjälpa till att fylla 
ut luckor som den kvantitativa har lämnat (2006, s.415). Jag kunde i intervjuerna fördjupa mig 
i de tankar som blev tydliga i enkäterna som t.ex. om biblioteket ska vara tyst eller ej. 
 
Validitet och reliabilitet är olika lätt att applicera för de båda forskningssätten. För 
kvantitativa undersökningar är reliabilitet lättare att definiera. Samma enkät kan göras om 
efter en kort tid och om resultatet blir lika har undersökningen hög reliabilitet. Detta är 
svårare att tänka sig när det gäller intervjuer. Validitet är ett mått på om verkligen frågorna 
mäter det som undersökningen strävar efter. Kan man missuppfatta frågorna så att eleverna 
svarar på något som jag inte hade förväntat mig? I detta fall är det lättare vid intervjuerna att 
få hög validitet. Jag märkte direkt vid en fråga till Britta att hon missuppfattade min fråga och 
jag kunde förtydliga mig. Skulle jag då ha gjort om min enkät vid ett senare tillfälle? Bryman 
menar att i så fall måste det göras efter ganska kort tid och inga förutsättningar får då ha 
förändrats (2006). Eftersom det var sommarlov när jag var färdig, fanns det alltså ingen 
möjlighet till detta, även om jag hade velat göra detta för att kontrollera reliabiliteten. Ett sätt 
att kontrollera överensstämmelsen och trovärdigheten tycker jag att jag fick genom 
intervjuerna. Enkätresultatet och resultatet i intervjuerna visar liknande tendenser. 
 
När det gäller generalisering kan vi konstatera att mitt resultat bara gäller vid detta tillfälle 
och på min aktuella skola med dess givna förutsättningar och bara för de elever som ingår i 
undersökningen. Däremot kan vi se liknande resultat i annan forskning t.ex. Rafstes vilket 
ändå gör den intressant för vidare forskning på samma område. När det gäller frågan om 
yrkesklassernas jämfört med de teoretiska klassernas användning av skolbiblioteket är den ett 
ämne för fortsatt undersökning. Kan vi hitta en skola där det rumsligt är samma 
förutsättningar för dessa grupper skulle vi kunna bortse från avståndets eventuella betydelse. 
Datorerna ska också vara jämnt utspridda på skolan och det bör också finnas ett uppehållsrum. 
Detta är en utmaning för framtidens forskare. Jag kunde inte jämföra min undersökning med 
Rafstes när det gäller kön eftersom de utvalda klasserna hade för få män. Även detta är ett 
område för de som vill forska vidare. 
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När det gäller de etiska frågorna tar Ejlertsson upp följande principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
alla inblandade informeras om undersökningens syfte och att den är frivillig. Samtyckeskravet 
påpekar att inga påtryckningar får göras utan att var och en tar ett eget beslut om de vill svara 
eller intervjuas. I konfidentialitetskravet ingår att den enskildes svar inte ska kunna spåras av 
utomstående och nyttjandekravet garanterar att resultatet inte används till något annat än vad 
som sagts från början (2005, s.29f). Dessa principer har jag följt i min undersökning även om 
det kan tyckas att mina frågor inte var några ”känsliga” frågor. 
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8. Sammanfattning 
Denna magisteruppsats behandlar vad gymnasieungdomar säger att de använder sitt 
skolbibliotek till. I biblioteket möts två traditioner, folkbibliotekets och skolans. Frågor 
uppstår som om det ska vara tyst i biblioteket. Är det en arbetsplats eller en mötesplats? Syftet 
är att föra fram elevernas syn på användandet alltså ett användarperspektiv.  
Frågeställningarna är: 

• Vad säger gymnasieungdomarna att de gör på skolbiblioteket? 
• Hur ser idealbiblioteket ut utifrån gymnasieelevernas synpunkter? 
• Finns det någon skillnad mellan elevers användning av skolbiblioteket om de går på 

teoretiska eller praktiska program? 
 
Bibliotekets roll blev viktigare på 1960-talet. Det nya gymnasiet krävde bättre service och 
utrustning. Utvecklingen har sedan inte gått så fort som man räknat med. Kraven ställs idag på 
en tydlig definition vad ett skolbibliotek ska vara, vilka regler som ska finnas för 
tillgänglighet, personal, utrustning m.m. Grundtanken från statens sida är att bibliotekets 
huvudfunktion ska vara en arbetsplats och inte ett rum för fritidssysselsättningar. 
 
I tidigare svensk forskning har jag använt mig av Cecilia Johanssons (1998) och Maud 
Harrimans (2000) magisteruppsatser. Dessutom har Sanna Yuens kandidatuppsats från 2002 
och utvalda delar av Louise Limbergs forskning från 1990 till 2006 bidragit till mitt arbete. 
Elisabeth Tallaksen Rafste med sin doktorsavhandling Et sted å lære eller ett sted å være från 
2001 har varit en viktig inspirationskälla och hennes undersökning har i vissa delar utgjort ett 
användbart jämförelsematerial.  
 
Till hjälp för min analys har jag använt mig av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens 
modell i Det lokale bibliotek: afvikling eller udvilking från år 2000. Författarna ser på ett 
folkbibliotek som ett kulturellt-, socialt-, kunskaps- och informationscenter. Jag ville se om 
även skolbiblioteket har en sådan komplex roll. Giddens struktureringsteorier i The 
constitution of society från 1984 användes för att studera användandet utifrån regler, resurser, 
tids- och ett rumsperspektiv. Rafstes indelning i fritidssysselsättningar respektive 
skolrelaterad användning blev brukbar när det gällde tidsperspektivet. Biblioteksrummet 
delade jag in i fyra delar: båsen, borden, platsen för datorerna och området där böckerna finns.  
 
Undersökningen har gjorts på en gymnasieskola med cirka 1000 elever. Jag började med att 
göra ett studiebesök på den aktuella skolan. Metoden har varit både kvantitativ och kvalitativ. 
Den kvantitativa har utgjorts av 82 st. enkäter utdelade i fyra klasser. Klasserna 
representerade två teoretiska program, NV (naturvetenskapligt program) och SP 
(samhällsvetenskapligt program) och två praktiska, BF (barn och fritidsprogrammet) och HP 
(handelsprogrammet). Med hjälp av enkäten valdes sedan ut fyra informanter för de 
kvalitativa intervjuerna.  
 
Resultatet av enkäterna visar att eleverna önskar fler skönlitterära böcker, fler datorer och ett 
uppfräschat bibliotek m.m. I stort sett är de nöjda med sitt skolbibliotek. Biblioteket sägs vara 
skolans bästa mötesplats av majoriteten av eleverna. Det finns skillnader mellan användandet 
när det gäller de teoretiska respektive praktiska programmen. Skillnaderna syns både i 
omfattning och i användningsområden. De teoretiska klasserna använder biblioteket i högre 
utsträckning än de praktiska. En vanlig anledning för de som inte använder skolbiblioteket så 
ofta, är att det har en tråkig miljö. Eleverna sitter mest vid datorerna när de är på biblioteket. 
Datorerna används både för skolarbete och fritidsaktiviteter, mest för skolarbete när det gäller 
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yrkesprogrammen och mest för fritidsaktiviteter när det gäller de teoretiska. Både arbetsbord 
och bås utnyttjas mest för umgänge. Lån av böcker och läsning på biblioteket görs i hög grad i 
studiesyfte.  
 
Resultatet av intervjuerna som har redovisats enligt Andersson och Skot-Hansens modell visar 
att skolbiblioteket kan ha en komplex roll beroende av hur eleverna utnyttjar skolbiblioteket. 
För tre av de fyra informanterna är bibliotekets sociala roll viktig. En tvistefråga är dock om 
det ska vara tyst där eller ej. Den kulturella rollen får biblioteket genom bokprat, 
författarbesök, utställningar och inte minst läsning av skönlitteratur. Biblioteket kan också ses 
som ett kunskapscenter eftersom eleverna söker fakta till sina skolarbeten där. Bås och bord 
används till att sitta och plugga i/vid. Två av informanterna efterlyser fler bås för de elever 
som inte kan koncentrera sig på någon annan plats när de behöver plugga in nya kunskaper. 
Skolbiblioteket får också en informativ roll först och främst genom informationssökning på 
datorerna. En informant använder biblioteket både för fritidsaktiviteter och skolarbete, medan 
de andra uppger antingen fritidsaktiviteter eller skolarbete. 
 
I analysen kan jag konstatera att Andersson och Skot-Hansens modell kan användas även på 
skolbibliotek. De fyra olika rollerna, den sociala, kulturella, informativa och kunskapsrollen 
finns representerade men i olika omfattning för olika elever. Giddens teorier om användandet 
av biblioteket, är att resurser, regler, tid och rum spelar stor roll. Dessa teorier var 
utgångspunkter i den fortsatta analysen. Eleverna var i stort sett nöjda med resurserna men 
olikheter finns mellan programmen. HP är mest missnöjda med brist på plats att läsa och 
bekväma möbler. BF, NV och SP tycker inte att det finns tillräckligt med datorer. När det 
gäller regler finns det svaga och starka regler. Rafste gör jämförelse mellan klassrummets 
formella regler och skolbibliotekets mer informella. Det formella står för skolrelaterade 
aktiviteter och det informella för fritidsrelaterade aktiviteter. Om bibliotekarien sätter upp för 
många regler, är allt för hård mot t.ex. prat, kan den informella användningen av 
skolbiblioteket hållas tillbaka. Det blir mindre skillnad mellan klassrummet och biblioteket, 
som Rafste benämner ”det porösa rummet”.  
 
När det gäller tidsaspekten använder eleverna biblioteket både för fritids och 
undervisningsrelaterade aktiviteter. Totalt sett i enkäterna kan vi konstatera att yrkesklasserna 
använder biblioteket i högre grad för skolarbete än de teoretiska klasserna gör. Rummets 
storlek, möblering och läge har betydelse för hur biblioteket används. Det ska ligga centralt 
och vara ljust och inbjudande för att vara attraktivt. Båsen och borden ger olika signaler och 
används då i allmänhet på ett visst sätt. Båsen blir en mer ostörd plats medan borden inbjuder 
både till arbete och umgänge. Finns det tillräckligt med datorer och plats runt dem inbjuder de 
också till både fritidssysselsättning och skolarbete. Området med böcker användes minst i min 
undersökning. Elever lånar inte böcker hem i samma utsträckning som tidigare utan de lånar 
mest för att sitta och läsa på biblioteket. Skolbiblioteket kan ses bl.a. som en social 
mötesplats, ett väntrum, arbetsrum eller uppehållsrum. Där finns gott om plats för både 
umgänge och enskild läsning, många datorer och rikligt med skönlitteratur av olika genrer i 
elevernas idealbibliotek. På den undersökta skolan fanns inget uppehållsrum och det har med 
all sannolikhet påverkat resultatet. Eleverna från de olika programmen använder 
skolbiblioteket olika mycket. Möjliga orsaker till detta kan vara avståndet till biblioteket och 
datorers placering på skolan för övrigt. Även placering av elevers skåp kan bidra till 
användandet av biblioteket på rasterna, enligt min undersökning.  
 
Resultatet visar att det finns ett spänningsfält mellan svenska statens skollag när det gäller 
skolbibliotek och vad eleverna själva anser att deras bibliotek ska fylla för funktion. 
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Bilaga 1 Enkätfrågor 
Enkätundersökning för min magisteruppsats om hur gymnasieelever  
använder sitt skolbibliotek 
 
1. Man           Kvinna        
 
2. Klass__________________ 
 
3. Hur ofta går du till biblioteket? Skriv bara ett alternativ. 
 
Varje dag      
2-3 ggr/vecka     
1 gång/vecka     
mer sällan      
aldrig                                                                                       
 
4. Ni som svarat mer sällan eller aldrig: varför går ni inte till biblioteket? 
    Fler alternativ får användas. 
    Ni andra fortsätter till fråga 5. 
 
För mycket folk     
Datorerna upptagna     
Mina kompisar är inte där    
Sitter hellre någon annanstans    
För mycket oväsen     
Tråkig miljö                                                        
Måste vara tyst      
Inga bra böcker     
Behöver inte biblioteket                                                       
 
Annat_____________________________________________________ 
 
5. Vad gör du på biblioteket när du är där? Flera alternativ får användas. 
 
Sitter vid borden     
Sitter i båsen     
Ser på information om olika utbildningar   
Sitter vid datorerna     
Lånar skönlitterära böcker    
Lånar facklitterära böcker    
Letar efter böcker                             
Köper material                                                                      
Kopierar                                         
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Spelar schack                      
 
Annat _____________________________________________________ 
 
6. När du sitter vid borden vad gör du då? Fler alternativ får användas. 
 
Läser böcker    Läser tidningar  
Läser tidskrifter    Umgås   
Arbetar med skolarbete   Gör grupparbete  
 
Annat_____________________________________________________ 
 
7. När du sitter i båsen vad gör du då? Fler alternativ får användas. 
Läser böcker    Läser tidningar  
Läser tidskrifter    Umgås   
Arbetar med skolarbete   Gör grupparbete  
 
Annat_____________________________________________________ 
 
8. Vid vilken tid på dagen brukar du besöka skolbiblioteket? Fler alternativ får 
användas. 
 
På raster och/eller lunch    
Håltimmar      
På lektionstid     
Innan skolan börjar      
När du slutat skolan     
 
Annat_____________________________________________________ 
 
9. Vad gör du när du sitter vid datorn i skolbiblioteket? Fler alternativ får 
användas. 
 
Söker för skolarbete     
Chattar på nätet     
Surfar runt privat     
Söker på skolans hemsida    
Söker på bibliotekskatalogen    
Pratar med kompisar i biblioteksrummet   
Söker i databaser på bibliotekets hemsida                            
 
Annat _____________________________________________________ 
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10. När du lånar fackböcker, är det för 
 
fritidsläsning?      skolarbete?              Båda alternativen kan användas.     
 
11. När du lånar skönlitterära böcker, är det för 
 
fritidsläsning?           skolarbete?               Båda alternativen kan användas. 
 
12. När du läser böcker på biblioteket, är det  
 
nöjesläsning?           för skolarbete?          Båda alternativen kan användas.     
 
13. Vilken plats på skolan är den bästa mötesplatsen? Skriv bara ett alternativ. 
 
Biblioteket         Cafeterian         Korridorerna         Matsalen     
 
Annat______________________________________________________ 
 
14. Finns det tillräckligt med:                             
 
skönlitteratur  ja     nej    
facklitteratur  ja     nej    
tidningar   ja     nej    
tidskrifter   ja       nej    
datorer   ja     nej    
plats att sitta och umgås ja     nej     
lugn och ro   ja     nej    
plats att läsa  ja     nej    
bekväma möbler?  ja     nej    
 
15. Skulle du vilja påverka inköpen till biblioteket i större grad än vad du gör 
idag?  
          
           ja     nej    
 
16. Skulle du vilja påverka en eventuell ommöblering av biblioteket? 
         
           ja       nej    
 
17. Behöver du skolbiblioteket för ditt skolarbete?               ja               nej      
 
18. Får du använda skolbiblioteket under lektionstid?          ja               nej    
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19. Brukar lärarna uppmana er att använda skolbiblioteket? ja              nej    
 
20. Brukar lärarna ta med er till skolbiblioteket?                  ja               nej    
 
21. Får du den hjälp du behöver av bibliotekspersonalen?    ja              nej    
      Vid nej, vad saknar du? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
      
 
22. Skulle du vilja att projektarbetena i trean                        ja               nej    
ställdes ut i biblioteket? 
 
23. Skulle du kunna tänka dig att ställa ut ditt eget?              ja              nej       
 
24. Om någon författare kom till skolbiblioteket för att berätta om sin bok, 
skulle du vilja komma och lyssna?  Skriv bara ett alternativ. 
 
ja om det var på skoltid               ja även på fritid                 nej       
 
25. Finns det något du skulle vilja förändra?  Finns det något du skulle vilja göra 
på biblioteket som du inte får idag? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
     
Jag kommer att genomföra några intervjuer till min magisteruppsats  
och undrar om du kan tänka dig ställa upp. Intervjun tar cirka 30 minuter  
och dina uppgifter blir sekretessbelagda. 
 
ja      nej    
 
Vid ja-svar kan du lämna ditt namn och telefonnummer här, så att jag kan nå dig: 
 
Namn:_______________________________________Tel:___________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
Maria Svensson 
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Bilaga 2 Intervjumall för intervju av elever 
 
Brukar du vara ofta på biblioteket? 
Vad gör du när du är där? 
(Varför går du eventuellt inte dit?) 
 
Vad betyder skolbiblioteket socialt? 
Hur tycker du miljön är? 
Förändringar? 
Möblering? 
 
Vad använder du skolbiblioteket till i det dagliga skolarbetet? 
Använder du folkbiblioteket på fritiden? 
Vad gör du där? 
 
Vilka medier ska finnas? 
Saknar du något? 
 
Vad ska biblioteket/ bibliotekarien stå till tjänst med? 
Brukar du be om hjälp att söka och hitta? 
Information 
 
Hur öppet och utåtriktat ska ett gymnasiebibliotek vara? 
Aktiviteter, publikationshörna, musik, författarbesök, bokprat o.s.v. 
 
Vilka är mest på biblioteket?  
Någon speciell klass som bestämmer eller elever? 
 
Kan du göra det du vill på biblioteket? 
Hinder? 
Vad ska man få göra på biblioteket? 
Vem bestämmer? 
Inflytande, arbetsgrupp, biblioteksråd, på fritid eller skoltid? 
Arbetsro 
Tas hänsyn? 
 
Hur ser ditt idealbibliotek ut? 
Rumsligt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


