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Abstract:  The purpose of this Master’s thesis is to examine what the data 

from recent Library- and Information Science studies tell us about 

the importance of school libraries in a student perspective. Our 

theoretical framework is built upon Elisabeth Tallaksen Rafste’s 

concept about the values of school libraries to students. Our aim 

is to investigate how students between the ages of 15 and 18 use 

and experience school library. The method used was a literature 

study where we collected the students’ experiences of their school 

library from the data parts in our sources. Our sources consist of 

Master’s theses from the years 1998 to 2006. 

 

The study shows that the students’ use of school library is closely 

linked to the resources spent on it. School libraries with limited 

operating hours are typically used as a resource for tuition-related 

purposes only: a place for work and book-borrowing. However, in 

school libraries with generous operating hours, in addition to 

spending more time there, pupils also used the library space for 

leisure related purposes. The use of it as a social meeting place 

was more common in schools that lacked common rooms. 

Available common rooms made school library more work- and 

education oriented. The librarian was of great importance to the 

students as a resource for all kinds of information related 

questions and for creating a study enabling environment by 

maintaining peace and quiet. 

 

In conclusion, the use of school library depends on the resources 

spent on the library. Generous operating hours, good stock and 

manning will result in wider use of library facilities and 

resources, while students will appreciate its existence to a greater 

extent. 

 

Nyckelord: skolbibliotek, elever, åsikter, användare, upplevelser, 

biblioteksvanor 
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1 INLEDNING 
 

Skolbibliotek är ett ämne för forskning som blivit alltmer uppmärksammat de senaste 

åren. Aktuell forskning belyser alltmer vikten av ett välfungerande skolbibliotek i 

strävan efter en optimal pedagogisk miljö för skoleleverna. De skolor som saknar 

bibliotek har blivit hårt kritiserade i framförallt dagspressen. Dels på grund av 

skolledningens nonchalans gentemot styrdokumenten
1
 som säger att varje skola skall 

hysa ett skolbibliotek och dels på grund av att forskningen entydigt visar att 

skolbiblioteken har betydelse, och till och med kan ha mycket stor betydelse, för 

eleverna i deras undervisning och lärande. Keith Curry Lance, en välkänd forskare i 

ämnet, visade till och med att ”ett välutrustat skolbibliotek betydde mer för elevernas 

resultat på kunskapstester än vad deras sociala bakgrund gjorde.”
2
 Skolbiblioteket har 

även visat sig spela en stor roll för elevernas sociala tillvaro. Detta eftersom 

biblioteksrummet står för så mycket mer än en outtömlig källa till kunskap – 

biblioteksrummet tjänar också ofta som ett socialt forum, där gränserna mellan fritid 

och arbete är oskarpa och ger förutsättningar för ett helt annat klimat än det i 

klassrummet. Detta ser eleverna och uppskattar. De känner inte till vad forskningen 

inom Biblioteks- och Informationsvetenskap visar, det vill säga att det finns en 

pedagogisk vinning i skolbibliotekets varande, utan de vistas många gånger där av helt 

andra anledningar. Det kan upplevas som att forskningen och diskussionerna kring 

skolbibliotekets pedagogiska roll går eleverna - de som faktiskt använder 

skolbiblioteket - lite över huvudet. Vad många sakkunniga och forskare inte har 

uppmärksammat tillräckligt är vad eleverna själva har att säga om skolbiblioteket som 

rum och resurs. Från vår egen skolgång minns vi att det fina med skolbiblioteket inte 

alltid var källan till information och kunskap – bibliotekets resurser har vi snarare fått 

full förståelse för och insikt i flera år efter att högstadiet och gymnasiet är avslutade 

kapitel. Biblioteket förknippades istället ofta starkt med möjligheten att ha ett 

avslappnat umgänge med kamraterna, i en trivsam miljö som inte var förbunden med 

samma strikta regler som klassrummet eller samma bullriga miljö som övriga delar av 

skolan. Denna vår egen erfarenhet gör att vi undrar hur dagens elever ser på 

skolbiblioteket. Vi undrar vad de har att säga om de resurser som ett välfungerande 

skolbibliotek faktiskt utgörs av, och om deras uppfattningar om biblioteket liknar de vi 

själva hade under skoltiden? 

 

Målsättningen med denna magisteruppsats har alltså blivit att kartlägga elevernas syn på 

och upplevelser av skolbiblioteket. Finns det någon samstämmighet i den aktuella 

forskning som bedrivits med fokus på elevernas perspektiv på skolbibliotek och vad 

säger den forskningen i så fall? Genom att analysera data insamlad från flertalet 

magisteruppsatser, utgivna i huvudsak under 2000-talet, är vår ambition att ”ge röst åt” 

de enda som faktiskt själva upplevt och vet hur skolbiblioteket används. 

 

 

 

                                                 
1
  Lpo94, Lpf94 samt Bibliotekslagen. 

2
  Skolbibliotek : en pedagogisk resurs i undervisningen, s. 44. 
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1.1 Bakgrund 
 

Vi har intresserat oss för hur eleverna uppfattar sitt skolbibliotek. Fokus har legat på 

elevernas upplevelser och åsikter kring denna resurs, som de flesta skolor i Sverige 

faktiskt tillhandahåller. Alla aspekter på skolbibliotekets betydelse har varit intressanta 

för oss, men vi har valt att fokusera på elevernas åsikter kring biblioteket som rum och 

resurs. Vårt intresse för detta ämne har växt fram under de studier av användare vi har 

gjort under våra år på Bibliotekshögskolan i Borås. Våra arbeten i ämnet 

användarstudier har huvudsakligen rört skolelever i allmänhet, och gymnasieelever i 

synnerhet. Intresset för gymnasieelever i en skolbibliotekskontext är till stor del en följd 

av att vi själva kan relatera till deras situation och användning av biblioteket, eftersom 

det inte var så länge sedan vi själva var elever. Ett starkt skäl för oss att göra en studie 

av det här slaget har också varit att Louise Limberg, forskare i Biblioteks- och 

Informationsvetenskap, efterlyst fler studier av elevers uppfattningar och åsikter om 

skolbibliotek. 

 

Skolbiblioteksforskningen har visat att det finns ett samband mellan skolbibliotekens 

kvalitet och elevernas inlärningsresultat. Amerikanska och kanadensiska studier har 

visat detta positiva samband
3
, i Sverige finns ännu inga sådana studier. Oavsett 

elevernas socioekonomiska bakgrund har de förbättrat sin läsförmåga och blivit bättre 

på att hantera information samt fått bättre inlärningsresultat tack vare skolbiblioteket.
4
 

Flera av studierna grundar resultaten på elevernas utsagor, i de mest omfattande 

studierna har 13000 elever intervjuats
5
 och 50000 dito deltagit i undersökningarna.

6
 

Elevernas åsikter, erfarenheter och berättelser om skolbiblioteket är viktiga för 

verksamhetens utveckling, därför anser vi att mer forskning behövs på området och med 

olika infallsvinklar och inriktningar. 

 

För att kunna genomföra vår studie har vi granskat intervjuer och enkäter som har 

genomförts med skolelever och som sedan presenterats i magisteruppsatser, inom ämnet 

Biblioteks- och Informationsvetenskap, från i huvudsak 2000-talet. De data vi fick fram 

har analyserats med hjälp av Elisabeth Tallaksen Rafstes begreppsområden och 

användartypologi. 

 

 

 

1.2 Val av ämne & studiens relevans 
 

Vi var intresserade av skolbiblioteket sedan tidigare men visste inte riktigt vilken 

inriktning på undersökningsområdet vårt intresse skulle kunna föra in oss på. När vi 

                                                 
3
 Whelan, D. L. 2004. 13,000 Kids Can't Be Wrong. A new Ohio study shows how school libraries help 

students learn. 
4
 Ibid. 

5
 School Libraries & Student Achievements in Ontario 2006 och The Ohio Research Study: Student 

learning through Ohio Libraries (av Ross Todd & Carol Kuhlthau), i Whelan 2004. 
6
 School Libraries & Student Achievements in Ontario 2006. 
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läste om skolbiblioteksforskningen i Limberg
7
 och Rafste

8
 växte vårt intresse för 

eleverna och deras perspektiv. Limbergs efterlysning av fler studier av elevperspektivet, 

när det gäller forskning om skolbibliotek
9
, gjorde att vi bestämde oss för att lägga fokus 

på just detta. Alla elever som har, eller har haft, tillgång till ett skolbibliotek har ett 

speciellt förhållande till detta, tror vi - det är ett speciellt rum med speciella regler, både 

formella och informella. De informella är intressanta att uppmärksamma eftersom de 

delvis bygger på tradition och historiskt bruk av bibliotek. Eleverna uppför sig ofta på 

ett visst sätt genom ett delvis ärvt sätt att se på biblioteksrummet; detta återkommer vi 

till i resultatdelen. Elevernas åsikter och upplevelser av skolbiblioteket säger något om 

både vår samtid och det historiska bruket av, och synsättet på, biblioteket. Det är helt 

klart engagerande, tycker vi. Vi vill undersöka åt vilket håll upplevelserna och åsikterna 

pekar; vilka gemensamma nämnare kan vi utläsa ur ett antal elevers åsikter och 

upplevelser av skolbiblioteket och på vilka punkter skiljer sig uppfattningarna? 

Underlaget för studien är magisteruppsatser som författats i ämnet skolbibliotek samt 

mer djupgående forskares undersökningar och arbeten.  

 

Denna studies relevans kan tecknas i vikten av skolbiblioteket som en social institution i 

vårt samhälle, där eleven har en huvudroll i egenskap av användare. Studiens relevans 

kan också tecknas i ett mer praktiskt sammanhang; resultaten kan vägas in i fortsatt 

arbete kring utvecklingen av skolbibliotek. Inom forskningsområdet användarstudier 

undersöks frågor som rör lärande och undervisning med dess kontexter och där hittar vi 

vårt ämne för denna undersökning. 

 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Problemet, som vi ser det, är att organisation och forskning alltför ofta fokuserar på 

ledning och styrelse istället för att utgå från användarna i första hand. När det gäller 

skolbiblioteksforskning har den först på senare år fokuserat på eleverna och deras syn 

på sin tillvaro i skolan med skolbiblioteket, dess lokaler och förutsättningar för en 

pedagogisk och socialt trivsam tillvaro. Det finns flera småskaliga undersökningar där 

elevers uppfattningar synliggörs men ingen har tidigare sammanställt dessa för att se om 

de tillsammans kan skapa en tydligare bild av elevers uppfattningar av sitt skolbibliotek. 

Vi vill därför göra ett försök till att samla en del av den forskning som hittills gjorts, på 

magisternivå, som faktiskt undersöker vad eleverna tycker och tänker om sitt 

skolbibliotek, och sedan ställa den i relation till annan forskning på området. 

 

Vi väljer att hämta vår empiri i magisteruppsatser eftersom det ger oss möjlighet att 

sammanställa rådata och utvinna grundad kunskap. Det hade troligtvis varit ogörligt för 

oss att göra motsvarande studie med avhandlingsempiri då det inte skulle låta sig göras 

inom en magisteruppsats ramar. Det har dessutom varit svårt att finna andra källor än 

magisteruppsatser som låter sig jämföras på det sätt vi haft för avsikt. Kerstin Rydsjö 

(universitetsadjunkt och doktorand) och Anna-Carin Elf (universitetsadjunkt), som gjort 

                                                 
7
 Limberg, Louise (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt. 

8
 Rafste, Elisabeth Tallaksen (2001). Et sted å lære eller et sted å være? En case-studie av elevers bruk og 

opplevelse av skolebiblioteket. 
9
 Limberg 2003, s. 57. 
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en kunskapsöversikt
10

 i ämnet, ger också uttryck för åsikten, att det råder brist på 

forskning och teorier om barn- och ungdomsbibliotek. 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har gjort bedömningen att skolbiblioteksforskningen har väckts till liv det senaste 

decenniet, längre tillbaka finns det knappt något skrivet om elevernas syn på 

skolbiblioteket. Vi har därför valt att använda oss av och referera till ny forskning, med 

ny menar vi forskningsresultat som utkommit under 2000-talet, med få undantag. 

 

Vi har valt att undersöka endast svenska förhållanden (med teoretisk grund i vårt 

grannland Norge) på grund av att tid och utrymme inte har räckt till för att ge en 

tillfredställande heltäckande bild av internationell forskning. Forskningsförhållandena i 

Sverige och Norge anses vara tillräckligt lika för att de ska kunna dryftas utan att detta 

behöver problematiseras vidare. 

 

Eleverna, vars åsikter vi haft för avsikt att studera, läste vid tillfället för 

informationsinhämtningen på antingen högstadie- eller gymnasienivå. Vi valde bort 

yngre och äldre elever/studenter på grund av att vi bedömde att yngre elever inte hade 

tillräcklig erfarenhet för att kunna tillföra studien så mycket och vi har dessutom inte 

hittat några studier av vikt från grundskolans tidigare år. Biblioteksverksamheten blir 

dessutom mer anpassad efter undervisningen ju högre upp i utbildningsnivån eleven 

kommer. Eftergymnasiala studier har dock för stora olikheter i upplägg gentemot 

tidigare skolårs dito, studenterna har ofta tillgång till forskningsbibliotek istället för 

skolbibliotek, vilket ger en helt annan upplevelse och användning av biblioteket. De 

flesta studierna som vi har funnit har visat sig koncentrera sig på elever på 

gymnasienivå så i vår studie är majoriteten av all data hämtad från ungdomar i 

gymnasieskolåldern. 

 

Skolledning och övrig personal på respektive skola kan påverka elevernas 

förhållningssätt till sitt skolbibliotek, men eftersom vi har bestämt oss för att ge röst åt 

eleverna har skolans personals röster om skolbiblioteken inte beretts plats i vår 

undersökning förutom i de fall eleverna fört personalens inverkan på tal själva. 

Elevernas utsagor är alltså de enda gällande i den här studien.  

 

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte är att lyfta fram den grupp av individer som har tillgång till ett skolbibliotek, 

både de som utnyttjar bibliotekets faciliteter frekvent och de som mer sällan väljer att 

göra det. Syftet är också att se hur dessa röster, hämtade ur tidigare forskning på 

                                                 
10

 Rydsjö, Kerstin & Elf, Anna-Carin (2007). Studier av barn- och ungdomsbibliotek: En 

kunskapsöversikt. 
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magisteruppsatsnivå, kan relateras till Elisabeth Tallaksen Rafstes forskning om 

skolbiblioteksanvändare. 

 

Vår frågeställning lyder som följer: 

 

 Vilka uppfattningar, tillhörande elever, om skolbibliotek kan utläsas ur de senaste 

årens magisteruppsatser inom Biblioteks- och Informationsvetenskapen? 

 Hur kan elevernas utsagor relateras till Elisabeth Tallaksen Rafstes 

skolbibliotekstaxonomi? 

 

 

 

1.6 Centrala begrepp 
 

Skolbibliotek i vår mening är ett rum, beläget i en skola (eller i direkt anslutning till en 

skola), där resurser är samlade för att gagna elevers utveckling och upplysning under 

skoltiden, både för studierelaterade och fritidsrelaterade ändamål. Limberg beskriver 

skolbiblioteket som ett aktivitetsrum som kan användas för arbete, fritid, 

kommunikation och möten och där det finns mediesamlingar.
11

  Kulturrådet definierar 

skolbiblioteket som ”… 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”
12

 

 

I kapitel 3, Teoretiskt perspektiv, redogörs för de begrepp och den typologi som 

skolbiblioteksforskaren Elisabeth Tallaksen Rafste tagit fram och beskrivit i sin 

forskning och som vi har använt oss av i vår analys- och diskussionsdel. 

 

                                                 
11

  Limberg 2003, s. 63. 
12

 Skolbiblioteken i Sverige 2001, s. 6. 
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2 STYRDOKUMENT OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den forskning som vi anser är relevant för vår 

studie. Fokus ligger, som tidigare nämnts, på elevers uppfattningar och upplevelser av 

sitt skolbibliotek. Skolbibliotekets pedagogiska roll, som nyare forskning lägger stor 

vikt vid, är viktig att presentera för oss eftersom den underbygger vårt val av ämne. 

Under denna rubrik kommer vi även att presentera styrdokument, vilka hänvisas till i 

flertalet av de studier och rapporter som kommer att presenteras. Vidare kommer en kort 

sammanfattande historik, som redogör för skolbibliotekets roll de senaste 100 åren.  

Vi börjar dock med att redogöra för hur vi har funnit den litteratur som vi har använt oss 

av. 

 

 

 

2.1 Litteratursökning och urval 
 

Vi började med att söka efter litteratur i ämnet skolbibliotek genom att gå igenom 

LIBRIS
13

, katalogerna i våra lokala bibliotek, Högskolan i Borås bibliotekskatalog och 

sidan www.skolbibliotek.se som presenterar ett urval aktuell forskning i ämnet. En 

sökning på skolbibliotek och ”elevers uppfattningar” på Google
14

 gjorde att vi fann 

undersökningen ”Spelar skolbiblioteket en roll?”
15

(, en studie som också presenteras på 

www.skolbibliotek.se men där framgår det inte att den finns som PDF.) Vi sökte också i 

Samsök
16

 men där fann vi inget som vi inte tidigare hittat utan hänvisningarna i de 

källor vi redan återvunnit hjälpte oss istället att finna mer relevant material. 

 

Efter detta valde vi att mer ingående studera de namn som vi bedömde haft mest 

inflytande i forskningen om skolbibliotek och elever. Biblioteks- och 

Informationsvetenskapliga studier medför bekantskap med forskare i ämnet; Louise 

Limberg är en erkänd forskare med många arbeten bakom sig och vi har haft nytta av 

både hennes egen forskning och de referenser hon presenterar i sina studier. 

 

De styrdokument vi refererar till fann vi genom att söka i Svensk Författningssamling 

(SFS) via riksdagens hemsida
17

. Publikationer kring förslaget till den nya skollagen 

återfanns via regeringens hemsida
18

 under fliken publikationer. Vid sökning efter 

läroplaner vände vi oss till skolverkets hemsida
19

, där lagar och publikationer som 

kontrollerar skolan enkelt kunde återvinnas under fliken Lagar & regler.   

 

Efter att ha läst in oss på bakgrunden till vad vi tänkt skulle bli vår studie, riktade vi in 

oss på att söka efter de källor som skulle komma att fungera som empiri i vår 

                                                 
13

 LIBRIS är de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst. http://libris.kb.se/ 
14 Google. www.google.se 
15

 Rydbeck, Kerstin, red. 
16

 Samsök är en nationell portal med ingång till databaser, bibliotekskataloger, e-tidskrifter, e-böcker m.m. 

http://www.kb.se/libris/samsok/  
17

 www.riksdagen.se 
18

 www.regeringen.se 
19

 www.skolverket.se 
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undersökning. Förfaringssättet i denna genomsökning är beskrivet i metodkapitel 4.2. 

De kategorier som vi har konstruerat i kapitel 4.6 (Analys av resultat med koppling till 

teori) har varit vägledande vid våra studier av tidigare forskning i kapitel 2.4 ff. 

 

 

 

2.2 Styrdokument 
 

I följande avsnitt tar vi upp de dokument som styr hur biblioteken i Sverige ska vara 

beskaffade.  

 

 

 

2.2.1 Skollagen 

 

I skollagen regleras skolverksamheten på tre olika nivåer; den statliga, den kommunala 

samt på den lokala nivån. På den statliga nivån regleras skolverksamheten genom 

styrdokument, däribland skollagen och dess bilagor. Den gamla skollagen trädde i kraft 

1986 och har sedan dess blivit ändrad mer än sjuttio gånger, i den står det ingenting om 

skolbibliotek
20

. Den 22 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag
21

, behovet av en 

ny lag har ansetts stort då förhållandena på dagens moderna skola skiljer sig väsentligt 

från den äldre.
22

 De studier som vi har använt som empiri författades alltså när den 

gamla skollagen, från 1986, gällde. Sedan den gamla lagen kom till har skolväsendet 

reformerats och ett nytt styrsystem har införts.
23

 En viktig förändring som trädde i kraft 

i och med den nya skollagen är de stärkta rättigheterna för eleverna; de har rätt att ha ett 

grundläggande nätverk för trygghet och kunskap. Detta innebär att eleverna ska ha 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog, studie-/yrkesvägledare och ett 

fungerande skolbibliotek. 

 

Skolbibliotekets obligatorium befästs i den nya lagen under § 6.10 Lokaler, utrustning 

och skolbibliotek. Alla elever skall alltså enligt lag, ha tillgång till skolbibliotek. Detta 

gäller också för fristående skolor.
24

 Regeringen motiverar sitt förslag till ändring av 

lagstiftning gällande just skolbiblioteket genom att poängtera att skolbiblioteket spelar 

en betydande roll för elevernas läs- och litteraturintresse. Detta kan uppfattas aningen 

trångsynt, då skolbibliotekets roll innefattar fler ämnen och syftar till att underlätta för 

eleven i samtliga ämnen och inte bara fungera som en materialistisk resurs utan också 

en pedagogisk sådan och då även i samarbetet med lärarna. Den nya lagen trädde i kraft 

den 1 augusti 2010
25

 och skall tillämpas från och med den 1 juli 2011.
26

 Detta innebär 

att den inte gällde då de undersökningar vi hämtat vår empiri från genomfördes. 

 

                                                 
20

 Utbildningsdepartementet 2010-06-24, Bakgrund. 
21

 (bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370) 
22

 Utbildningsdepartementet (2010-06-24). Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet. 
23

 Utbildningsdepartementet (2010-06-24). Bakgrund.  
24

 Utbildningsdepartementet (2010-03-23). Ny skollag - för kunskap, valfrihet och trygghet. 
25

 Utbildningsdepartementet (2010-06-24). Bakgrund. 
26

 Utbildningsdepartementet (2010-03-23). Ny skollag - för kunskap, valfrihet och trygghet.  
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2.2.2 Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94 

 

Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94
27

 reglerar den undervisning som sker på 

gymnasienivå. Nedan följer en sammanfattning av de mål, relevanta för vår studie, som 

presenteras i Lpf 94.  Läroplanen berör först skolans värdegrund, med grundläggande 

meningar om exempelvis förståelse och medmänsklighet. Vidare beskrivs gemensamma 

angivelser för de frivilliga skolformerna. 

 

Under avsnitt 1.2 står bland annat att läsa att eleven ska lära sig att tänka kritiskt, 

granska fakta och närma sig ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Liknande 

tankar om analyserande arbetssätt och att utvärdera information återfinns under avsnitt 2 

Mål och riktlinjer. Måluppfyllelse fordrar i detta avseende tillgång till 

informationsvetenskaplig kompetens, skolbiblioteket är i sammanhanget en viktig 

instans, menar vi, i synnerhet i de fall informationsvetenskaplig undervisning medges av 

behörig bibliotekspersonal. Det vetenskapliga sättet att tänka är en viktig komponent i 

utbildningen; det påtalas flera gånger under olika avsnitt. Det tycks vara en av 

grundpelarna i undervisningen. Delar i målbeskrivningen har således, för oss, en stark 

och naturlig koppling till biblioteket, även om biblioteket som hjälpmedel inte omtalas 

explicit. Ett exempel på detta finner vi under avsnitt 2.1 Mål att uppnå, där vi kan läsa 

att skolan har ansvar för att eleverna ska kunna söka både sak- och skönlitteratur, både 

för studierelaterade och fritidsrelaterade ändamål. Vidare nämns som riktlinjer att det är 

lärarens skyldighet att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap.
28

 Vi upplever 

bibliotekarien som en naturlig del och många mål känns självklara att uppnå i samspel 

med biblioteket. Biblioteket nämns också under det sista avsnittet; 2.6 Rektors ansvar: 

 

”Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett 

särskilt ansvar för att /…/ 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.”
 29

 

 

Biblioteket ses alltså inte som ett givet inslag i undervisningen, snarare som ett 

hjälpmedel för den enskilda eleven, som denne förväntas förvalta på ett eget initiativ . 

Biblioteket nämns som ett hjälpmedel bland andra. Samarbete mellan bibliotekarie och 

lärare, för ökad chans till måluppfyllelse för eleven, nämns aldrig. 

 

 

 

2.2.3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94 reglerar den undervisning som 

sker i grundskolan, och är därmed aktuell för den av våra valda uppsatser där 

                                                 
27

 Med ändringar t.o.m. SKOLFS 2006:24. 
28

 Lpf 94 2006:16. 
29

 Lpf 94 2006:16. 
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undersökningen är gjord i åk 9. Inte heller i denna läroplan nämns biblioteket och dess 

roll i skolan, i avsnitten, men rektorn hålls även här ansvarig för bibliotekets existens, 

dock nämns det endast bland andra hjälpmedel.
30

 I styrdokumentet står det att eleverna 

ska utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande. Ett mål som eleven ska uppnå är att 

eleven ska kunna: 

 

”använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”
31

 

 

Kunskapsbegreppet beskriver Lpo 94 som innehållandes ”de fyra F:en” – fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet - som interagerar med varandra. Liksom i Lpf 94 

nämns även i Lpo 94 att eleverna ska kunna bearbeta det stora informationsflödet och 

vara förberedda inför det snabba sätt som samhället förändras på idag. Att kunna arbeta 

självständigt, lösa problem, kunna kritiskt granska fakta och påståenden ses som ett 

mycket viktigt inslag i undervisningen.
32

 

 

 

 

2.2.4 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) 

 

Bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 1997. Skolbiblioteket tas upp i fem 

paragrafer i lagtexten. I § 5 slås det fast att det skall finnas ”lämpligt fördelade 

skolbibliotek” inom grundskola och gymnasieskola.
33

 Dock är det upp till var och en att 

definiera vad ”lämpligt fördelade” faktiskt innebär. Är det ett skolbibliotek på varje 

skola, eller ett skolbibliotek på var tionde skola i kommunen? 

 

Skolbiblioteken ska stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt 

tillgodose deras behov av material för utbildning. Ansvaret för skolbibliotekets 

verksamhet läggs, i § 7, på kommunen, men det framgår inte på vilket sätt kommunen 

är ansvarig. Vidare kan man läsa, i § 9, att folk- och skolbibliotek skall ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar, detta genom att erbjuda medier anpassade till 

deras behov i syfte att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
34

 

 

 

 

2.2.5 Unescos skolbiblioteksmanifest 
 
Som vägledning i arbetet med den svenska skolbiblioteksverksamheten finns Unescos 

skolbiblioteksmanifest, antaget 1999.
35

 De riktlinjer som presenteras i 

skolbiblioteksmanifestet har som syfte att informera beslutsfattare på nationell och lokal 

nivå över hela världen, att ge stöd och vägledning till biblioteksvärlden och att hjälpa 

skolor att använda sig av manifestets principer. Manifestet föreskriver att skolbiblioteket 

                                                 
30 Lpo 94 2006, s. 17. 
31

 Ibid., s. 10. 
32 

Ibid., s. 6. 
33

 Obs.: § 5 ändrad gm SFS 2010:860, ikraft 2011-07-01. Ny lydelse: ”I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) 

finns bestämmelser om skolbibliotek.” 
34

 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
35

 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 1999.  
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ska ge eleverna de grundläggande kunskaper som behövs för ett livslångt lärande.
36

 

 

 

 

2.3 Skolbiblioteket ur ett historiskt perspektiv 
 

Under början av 1900-talet engagerade sig folkskollärare i en rörelse för att göra 

skolbibliotek obligatoriska. Länge har man vetat att välutrustade skolbibliotek spelar en 

viktig roll i barns läsutveckling. 1940-talets stora skolutredningar, som förberedde de 

moderna skolreformerna, talade om starka skolbibliotek som en förutsättning för nya, 

självständiga arbetsformer i skolan. 1962 blev skolbibliotek obligatoriska, trots detta 

lever många skolbibliotek fortfarande i skymundan. Sedan 1966 bemannas de flesta 

gymnasieskolbibliotek av yrkesutbildad personal, där har utvecklingen varit snabbare än 

i grundskolan när det gäller att driva biblioteksverksamhet anpassad efter 

undervisningens behov. I många skolor och kommuner fick biblioteken en starkare roll 

under 1980-talet. Detta skedde i takt med att undervisningsmetoderna alltmer tog fasta 

på PBL, problembaserat lärande och elevernas aktiva kunskapssökande. Tidigare hade 

skolbiblioteken varit en förhållandevis förbjuden plats för eleverna, dit enbart lärarna 

hade tillträde. Men allt eftersom Internet och andra nya medier växt sig större och tagit 

en självklar plats i både våra privatliv, men också i undervisningen, har biblioteket som 

resurs växt sig starkare.
37

 Samtidigt som bibliotekets stärks genom detta, uppstår även 

problem kring vilken roll biblioteken ska ha och om det i framtiden kommer att finnas 

behov för dess tjänster. Detta med tanke på att bibliotekarien tidigare var den enda 

experten inom området - endast bibliotekarien hade tillgång till och kunskap kring 

katalogerna. Allmänheten var tvungen att gå till biblioteket för att få hjälp. Idag är 

bibliotekets katalog tillgänglig för allmänheten och låntagarna har möjlighet att själva 

leta upp böcker de är intresserade av. Internet utgör en enorm kunskapskälla, som även 

barn i de yngre åldrarna navigerar i. Dock anser vi, och detta styrks genom studier som 

kommer att presenteras nedan, att bibliotekarien som guide i detta kunskapshav är 

nödvändig för att eleverna inte ska drunkna i all information. 

 

 

 

2.4 Skolbiblioteket som rum 
 

Skolbiblioteket skiljer sig från de andra rummen i en skola. Skolbiblioteket ses som en 

friare plats, där läraren rör sig på samma ytor som eleven. Klassrummet liknas vid en 

fabrik och skolbiblioteket som en friare plats att arbeta på, en plats med personlighet. 

Den typiska möblering som finns i ett klassrum saknas i ett skolbibliotek, där rummet 

domineras av bokhyllor, som också delar in det stora rummet i mindre rum. Ofta finns 

också soffor att koppla av i.
38

 Numera är skolbiblioteksrummet både fysiskt och 

virtuellt. Skolbiblioteket erbjuder både fysiska, lokalt placerade objekt, men inbjuder 

också besökaren till ett globalt rum, med virtuella objekt i databaser och ingångar till 

                                                 
36

 Ibid., s.13. 
37

 Limberg 1990, s. 13. 
38

 Alexandersson & Limberg 2004, s. 15. 



15 

 

informationsvärldar långt utanför den egna skolan.
39

 Mark Dressman, docent vid 

University of Illinois
40

, framhäver att skolbiblioteket är ett mer offentligt rum än 

klassrummet i en skola. Skolbiblioteket är öppet för alla och erbjuder en större 

anonymitet än klassrummet, samtidigt erbjuder det också många möjligheter till möten 

och kommunikation.
 41

 Elisabeth Tallaksen Rafste, som presenteras närmare i kapitel 3, 

menar att skolbiblioteksrummet blivit allt viktigare som social mötesplats för eleverna, 

samtidigt som det fortfarande är ett viktigt läro- och resurscentrum. Dess funktion har 

blivit allt bredare och utlåning av böcker är bara en del av dess breda 

användningsområde.
42

 

 

Mellan år 2000 och 2003 pågick skolbiblioteksprojektet Helvetesgapet där fokus låg på 

de vuxna i skolan. Skolbiblioteket sågs då som ett viktigt redskap i undervisning och 

utveckling av densamma. Forskningsprojektet Lärande via skolbibliotek (LÄSK) leddes 

av Mikael Alexandersson, professor vid Göteborgs Universitet, och Louise Limberg, 

professor vid Högskolan i Borås, mellan åren 2001 och 2003 och var en del av 

Helvetesgapet där fokus istället flyttats till eleverna. Syftet var att ta reda på hur 

eleverna lär med hjälp av skolbiblioteket och de redskap som erbjuds där.
43

 Studien 

förlades till sju skolbibliotek som studerades genom observationer, enkäter, insamlade 

elevarbeten och intervjuer med lärare och bibliotekspersonal
44

. LÄSK-projektet 

avslutades med att rapporten Textflytt och sökslumpgavs ut. Som en del av 

skolbibliotekets förutsättningar för lärande har Alexandersson och Limberg under sina 

observationer och analys av material även uppmärksammat skolbiblioteket som rum och 

vilken betydelse det har för eleverna. 

 

Den insamlade empirin säger att skolbiblioteket som fysisk miljö upplevs som mycket 

positiv. Eleverna kan där läsa böcker och titta i tidningar, men det är också en plats för 

arbetsro samt en möjlighet till att träffa och umgås med kompisar. Vidare skriver 

Alexandersson & Limberg att skolbiblioteket samtidigt begränsas som socialt rum då 

dess regler och traditioner förespråkar viss ordning och restriktioner kring ljudnivå och 

rörelse. Eleverna arbetar i biblioteket genom att söka information och låna böcker, de 

umgås med vänner och de upplever även en viss stämning i form av tystnad och lugn.
45

 

 

 

 

2.4.1 Placering och miljö 
 

Professor Ann Skantze vid pedagogiska institutionen i Stockholm studerade betydelsen 

av skolhusets utformning för barn och ungdomar i sin doktorsavhandling Vad betyder 

skolhuset? från 1989. Skantze undersökte i sin studie tre skolor där två stycken hade 

skolbibliotek. Studien visar att barn och ungdomar skapar mening av den fysiska miljön 

i skolan och bygger sin kunskap av och med den. Utformningen av miljön påverkar 

föreställningen om vad kunskap och lärande är.
46

Miljön ska vara inbjudande för 

                                                 
39

 Limberg 2003, s. 69. 
40

 College of Education Faculty Research Profiles: Mark Dressman. http://ed.uiuc.edu/frp/d/mdressma  
41

 Dressman 1997. 
42

 Rafste 2001. 
43

 Alexandersson & Limberg 2004, s. 9. 
44

 Ibid., s. 27. 
45

 Ibid., s. 101. 
46

 Skantze 1989, s. 134 ff. 
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eleverna och ge intryck av att kunskap är viktig.
47

 Miljön skall också hjälpa eleverna att 

utveckla egenskaper som är förutsättningar i ett demokratiskt samhälle, de ska inspireras 

till att bli aktiva, delaktiga och skapande.
48

 Därmed måste utformandet av 

skolbiblioteket som rum vara väl genomtänkt, både i placering i skolan och 

innehållsmässigt. Detta är något som flera forskare poängterar. I sin avhandling 

Biblioteket - skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet 

på grundskolan sammanfattar Brigitte Kühne ett antal faktorer som kan tänkas påverka 

bibliotekets integrering i undervisningen. Förutom den pedagogiska metoden i 

undervisningen, som Kühne ser som grundläggande för bibliotekets integrering i 

undervisningen, pekar hon på ytterligare fyra faktorer som kan påverka denna 

integrering – fysiska, psykiska, utbildning och mål med verksamheten. Utifrån dessa 

gör Kühne ytterligare en indelning, där den fysiska faktorn delas in i bibliotekets läge, 

bibliotekets storlek, bibliotekets öppethållande, bibliotekets personalbemanning, 

bibliotekets utrustning och bibliotekets ekonomi.
49

   

 

Kühne pekar på vikten av att noggrant planera in bibliotekets placering och funktion när 

en ny skola byggs. Om biblioteket ska kunna integreras på ett naturligt sätt i 

undervisningen är det idealiskt om biblioteket får en central placering i skolan, 

lättillgängligt för både lärare och elever. Enligt Kühne borde biblioteket tjänstgöra som 

skolans ”hjärta” och ha samtliga medier införlivade i sitt bestånd, och därmed också få 

rollen som läromedelscentral. Tyvärr ligger skolbiblioteket ofta avskilt från de övriga 

klassrummen och har ofta en dubbelfunktion i att samtidigt även tjänstgöra som 

reservlokal för andra ändamål än de som tillhör skolbibliotekens funktioner. Det kan till 

exempel vara materialrum eller extra klassrum.
50

 

 

 

 

2.4.2 Regler och struktur 
 

Aidan Chambers, författare och litteraturpedagog, beskriver människan som ett 

vanedjur; vi vill veta vad som ska göras och hur det ska göras. Människan är väldigt 

uppmärksam på hur hon förväntas uppträda i vissa situationer. Redan som barn får vi 

veta vilket beteende som är lämpligt i olika miljöer. Så snart vi känner igen en miljö 

anpassar vi oss väl efter den. Chambers ger ett exempel på denna anpassning genom att 

peka på hur vi beter oss i en religiös byggnad, oavsett om man är troende eller inte.
51

 

Biblioteket är en miljö som ingjuter andakt i människor på samma sätt, det finns ett 

traditionellt beteende som låntagaren handlar efter och även förmedlar till sina barn. På 

biblioteket ska man vara tyst och inte springa runt, är seden. 

 

Elevernas uppfattningar om skolbiblioteket som en lugn plats med regler har också sin 

grund i att lärarna och bibliotekarierna trycker hårt på reglerna - elevernas syn på 

skolbiblioteket utvecklas därefter.
52

 Alexandersson & Limberg uppmärksammade, i sitt 

arbete med LÄSK-projektet, skolbiblioteket som rum och vilken betydelse det har för 

eleverna och fann då att skolbiblioteket upplevs som en plats med ordning och regler, 

                                                 
47

 Ibid., s. 145. 
48

 Ibid., s. 147. 
49 Kühne 1993, s. 227. 
50 Ibid., s. 228-229. 
51 Chambers 1994, s. 37. 
52

 Alexandersson & Limberg 2004, s.105. 
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eleverna visade sig i undersökningen vara väldigt toleranta gentemot dessa reglar och 

accepterade dem rakt av. Genom de vuxna stärktes reglerna av exempelvis en 

hyschande bibliotekarie vid för hög ljudnivå. Eleverna yttrar sig sällan genom rop, dans 

eller aggressiva utbrott i skolbiblioteket.  

 

Alexandersson & Limberg menar också att biblioteket som en plats för ordning även 

stärks genom dess klassifikationssystem.
53

 Klassifikationssystemets ordning är den 

genomgående struktur som dominerar skolbiblioteket, och därmed även skiljer det från 

klassrummet.
54

 Klassrummet i sin tur präglas av disciplin samt granskning och värdering 

av olika handlingar. Klassrummet har en stark struktur när det gäller möjlighet till handling 

och kommunikation, där läraren är auktoritet och kontrollerar dessa möjligheter. 

Jämförelsevis kan skolbiblioteket, med dess i detta fall ganska svaga struktur, enligt 

Rafste ses som en gråzon mellan klassrum och skolgård.
55

 Limberg menar att 

skolbiblioteket balanserar mellan den styrning som karaktäriserar skolan och den frihet 

som biblioteket står för.
56 

  

 

 

 

2.4.3 Förhållandet tid och rum 

 

Rafste använder dimensionen ”Tid-Rum” när hon beskriver de sociala fenomen hon 

undersöker i sin studie av elevers användning och upplevelser av skolbiblioteket. Rafste 

säger att dimensionen hjälper henne att förklara hur socialt liv konstitueras i sociala 

system. Den möjliggör förståelse för många sociala företeelser. Individens handlingar, i 

vårt fall skolans elever, kan med hjälp av denna dimension tolkas i deras interaktion 

med det sociala system som skolbiblioteket utgörs av.
57

 Dessa två begrepp är ett par 

som hänger samman i mycket hög grad, i struktureringsteorin som Rafste använder sig 

av beskrivs förhållandet såhär: 
 

”…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.”
58

 

Det är dock den så kallade rumsdimensionen som är mest utvecklad som teori
59

, skriver 

Rafste, och därför är det också den vi har störst användning för i våra försök att förstå 

skolbibliotekets betydelse för eleverna baserade på deras uppgifter om de handlingar 

som utförs där och den sociala struktur som råder där. Dimensionen konkretiseras och 

förtydligas ytterligare i kapitel 3 genom tabellen Rafstes matris. 

 

 

 

                                                 
53

 Ibid., s. 101. 
54 Rafste 2001, s. 65. 
55 Ibid., s. 74. 
56 Limberg 2003, s. 73. 
57 Rafste 2001, s. 66. 
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2.5 Skolbibliotekets funktioner 
 

Ett skolbibliotek kan ha många olika användningsområden, biblioteksrummet och dess 

innehåll fyller olika funktioner för eleverna och dess utformning och innehåll har 

betydelse för deras användning av detsamma. I följande kapitel kommer vi att ta upp 

skolbibliotekets funktioner i enlighet med de rumsbegrepp Rafste arbetat fram. Vi har 

valt att även presentera forskning om skolbibliotekspersonalen under denna rubrik.    

 

 

 

2.5.1 Skolbiblioteket som resurs för undervisningsrelaterad 
användning 

 

Svensk Biblioteksförening gav i september 2007 ut rapporten Skolbiblioteken – en 

underutnyttjad och underprioriterad resurs. Där belystes problemet med att barn och 

ungas läskunnighet inte utvecklas positivt och att skolbiblioteket spelar en viktig roll 

när det gäller läsutvecklingen. Enligt Svensk Biblioteksförening utgör bemannade 

skolbibliotek ett kraftfullt verktyg för kunskapsutveckling. 450 000 elever var, när 

denna rapport publicerades, utan bemannat skolbibliotek. 2002 saknade 90 % av 

friskolorna på grundskolenivå i Sverige ett bemannat skolbibliotek, för den kommunala 

skolan var siffran 61 %. Vidare menar Svensk Biblioteksförening att barns närhet till 

biblioteket och dess tjänster kraftigt har minskat, barnen har dålig tillgång till litteratur i 

hemmet samtidigt som lånen på biblioteken minskar och läsförmågan kraftigt 

försämras.
60

 Dock underströks i rapporten att just skolbibliotekets betydelse för ungas 

läsning inte är tillräckligt undersökt i Sverige.
61

 Det har framkommit i undersökningar 

gjorda på uppdrag av Svensk Biblioteksförening att förekomsten av ett bra skolbibliotek 

ofta är kopplat till skolans storlek. Ett bra skolbibliotek är ofta en prioriteringsfråga. 

Vidare lyftes även skolbibliotekariens engagemang i undervisningen fram i rapporten. 

Det krävs ett utåtriktat arbete för att öka medvetenheten om vad skolbiblioteket har att 

erbjuda, både för lärare och för elever.   

 

Nationella Skolbiblioteksgruppen har gett ut en skrift för att lyfta fram skolbibliotekets 

viktiga roll för skolutveckling. Ett fungerande skolbibliotek med kompetent personal 

underlättar för skolan att lyckas med sitt uppdrag. Missuppfattningar om 

skolbibliotekets roll försvårar för rektor, lärare och elever när det gäller att göra ett bra 

jobb.
62

 Att ha tillgång till det material och de resurser som skolbiblioteket 

tillhandahåller är en demokratifråga – det handlar om allas rätt till kunskap och kultur. 

Skolbiblioteket är ett pedagogiskt centrum vars uppgift är att ge service till båda 

personal och elever, ett vanligt missförstånd är att det skulle räcka med en samling 

böcker. Skolbiblioteket ska vårda, tillgängliggöra och inspirera.
63

 

 

Temaarbeten är vanligt förekommande i dagens undervisning. I läroplaner och 

kursplaner framkommer det att elever aktivt ska söka kunskap. Utan vägledning av 

kunnig personal leder detta till att elever presterar under sin förmåga. Pedagogiken 
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behöver skolbiblioteket, som Nationella Skolbiblioteksgruppen uttrycker det.
64

 

 

Kühne menar att en förutsättning för att skolbiblioteket ska kunna utnyttjas av eleverna 

på ett naturligt sätt, och på så vis bli en självklar del i elevens skolgång, är att 

biblioteket är öppet så att eleverna snabbt och enkelt kan tillgodose sig det material som 

behövs för att lösa skoluppgifter eller liknande funderingar.
65 

 
1998 genomförde Louise Limberg en studie som kom att påverka vårt 

forskningsområde ordentligt. Genom att studera hur gymnasieelever i år 3 använde 

information för att lära sig om ett ämne för en omfattande fördjupningsuppgift, 

fastställde Limberg att elevers informationssökningskompetens i många fall påverkade 

vilket betyg de kom att få i respektive ämne. Hade eleven god förståelse för 

informationssökning blev betyget ofta högre, om eleven såg informationssökning som 

att enbart söka fakta blev betyget lägre.
66

 Då ansvaret för undervisning i 

informationssökning ligger på skolbiblioteket och dess bibliotekarie, fastställdes därmed 

skolbibliotekets pedagogiska roll i undervisningen. Skolbiblioteket behövs och 

användningen av detsamma underlättar för eleven i dennes inlärning. Trots detta står 

många skolor utan både skolbibliotek och skolbibliotekarier. Skolbiblioteket har under 

de senaste åren fått ändra sin roll i elevens undervisning. I dagens skola finns, förutom 

de tre redan etablerade basfärdigheterna; skriva, läsa och räkna, en nytillkommen 

basfärdighet nämligen förmågan att hantera det stora informationsflöde som finns i vårt 

samhälle. Den fjärde basfärdigheten beskrivs i åtta S: söka och samla, sålla och sovra, 

sortera och strukturera, systematisera och sammanställa. Trots att den fjärde 

basfärdigheten är välkänd har det visat sig att arbetet i praktiken, med 

informationssökning och Internet, innebär problem för lärarna.
67

 Många lärare tycker att 

det är svårt att strukturera arbetet med informationssökning och undervisning i 

källkritik.
68

 Både informationssökning och datorkunskap är ämnen som eleven 

förväntas ha färdigheter i och dessa kunskaper används i nästan alla övriga ämnen.
69

 

Elevens mål med skolgången är inte bara att bli informationskompetent, utan att lära sig 

något inom sina ämnen, vilket är lärarens mål med undervisningen. Däremot kan 

skolbiblioteket ses som ett redskap på vägen till att nå dessa mål. Skolbiblioteket finns 

för att höja kvaliteten på undervisningen,
70

 en boksamling ses som ett medel för att nå 

läroplanens mål men boksamlingen i sig är aldrig själva målet. 

 

Enligt eleverna var bibliotekets främsta uppgift att tillhandahålla material för 

faktasökning, och då framför allt böcker.
71

 Lärarna och bibliotekarierna i den aktuella 

studien uppmuntrade eleverna till att använda sig av böcker i sina skolarbeten och 

planterade själva in bilden av skolbiblioteket som lagerlokal för böcker. Detta visar 

också att skolbibliotek ses som fysiska rum snarare än virtuella, och att böcker, till 

skillnad från andra resurser, framhålls som viktigast för eleverna. Synen på 

skolbiblioteket som en lagerlokal för böcker hör nära samman med att skolbiblioteket 

ses som en plats där de rätta svaren kan hittas, dessa synsätt kan utgöra hinder för 
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skolbibliotekets funktion som resurs för kreativt lärande. 
72

Att leta i tryckt material eller 

att låna en bok var den vanligaste anledningen till att en elev besökte skolbiblioteket i 

Alexandersson & Limbergs studie. Biblioteksanvändningen upplevdes som likställd 

med faktasökning. Alexandersson & Limbergs fältanteckningar visar att eleverna helst 

frågade en bibliotekarie eller lärare om hjälp att hitta källor, i enkäterna hade dock 

eleverna svarat att de tyckte att det var lätt att hitta material i biblioteket.
 73

    

 

 

 

2.5.2 Skolbiblioteket som resurs för fritidsrelaterad användning 

 

Kühne menar att det är av stor vikt att personal finns tillgänglig under öppettiderna, 

annars är risken stor att biblioteket enbart kommer att tjänstgöra som uppehållsrum.
74

 

Den fritidsrelaterade användningen av biblioteket ses av Kühne som något negativt, 

Kühne har en striktare och mer gammaldags traditionell syn på hur skolbiblioteket skall 

nyttjas jämfört med forskningskollegan Limberg som menar att skolbiblioteket ska fylla 

en funktion för eleverna även under håltimmar och raster och då som en trivsam plats 

där eleverna ska kunna umgås och finna läsning för förströelse
75

. 

 

Alexandersson & Limbergs undersökning visade att skolbiblioteket ofta ikläddes rollen 

som fristad för eleverna, de äldre eleverna lämnade gärna klassrummet under lektionstid 

och använde då biblioteket som ursäkt för detta avbrott. Fältstudierna visade även att 

eleverna gärna använde de biblioteksmöblerna som var ”mysiga” under grupparbeten, 

och alltså inte bara på fritiden.
76

  Skolbiblioteket ses alltså också som ett rum för 

avkoppling och nöje vilket innebär att det finns en uppdelning i två sinsemellan icke 

överlappande delar i rummet och dess innebörd för eleverna: arbete och fritid respektive 

kontroll och frihet.
77

 

 

Det finns skillnader i både mål och arbetssätt för skol- och folkbibliotek, även mellan 

skolbibliotek och barnbibliotek. Detta gäller också medieplanering. Många gånger 

ursäktas avsaknaden av ett skolbibliotek av att det finns en folkbiblioteksfilial i närheten 

och att elevernas behov tillgodoses genom denna.  Ibland kan dock avståndet upplevas 

som ”för långt” om det innebär att eleverna måste klä på sig ytterkläder för att besöka 

biblioteket. Problemet är också att det i ett integrerat folk- och skolbibliotek finns helt 

olika typer av användare och att det därmed krävs kompetent personal som kan serva 

och vägleda alla typer av användare som besöker biblioteket. Dessutom finns tänkbara 

problem i att de både bibliotekstyperna skiljer sig helt åt i sina funktioner. Därmed blir 

även medieutbudet för dem båda helt annorlunda, då folkbiblioteket förväntas 

tillhandahålla media för en väldigt bred användargrupp, medan skolbiblioteket ofta 

vänder sig till elever mellan 7 och 18 år som främst behöver material till sitt skolarbete. 

Dock är den stora fördelen med integrerade skol- och folkbibliotek att alla medier är 

samlade på samma ställe och kan därmed utnyttjas av alla användarna. Vidare kan även 
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biblioteket, så länge man skiljer de båda verksamheterna åt, fungera alldeles ypperligt 

som skolbibliotek på dagen och folkbibliotek på kvällen.
78

 Dock måste man ta i 

beaktande att folk- och skolbibliotek i grunden har olika uppdrag. Folkbiblioteken ska 

erbjuda litteratur och information till allmänheten, medan skolbiblioteket ska fungera 

som ett verktyg och stöd för elevernas utveckling som uttrycks i läroplaner och andra 

styrdokument.
 79

  

 

 

 

2.5.3 Skolbiblioteket som arbetsplats 

 
Enligt Kühne bör skolbibliotekets utrustas och inredas för att kunna tjänstgöra som ett 

rum för arbete. Myshörnor och fåtöljer hör inte hemma i ett skolbibliotek. Däremot bör 

skolbiblioteket tillhandahålla material för att underlätta för eleverna i deras 

studiesituation; exempelvis papper, pennor och kopiatorer. Detta menar Kühne skulle 

leda till att biblioteket blev ett naturligt inslag i undervisningen. Kühne menar att 

skolledningen och lärarnas inställning till skolbiblioteket och dess funktion har här en 

nyckelroll.
80 

 
Chambers har skrivit flertalet böcker om unga och läsning. I boken Böcker omkring oss – 

om läsmiljö
81

 behandlar Chambers läsmiljön som en viktig del i ett barn läsning samt 

vad läsaren själv måste göra för att möjliggöra läsningen.
82

 Läsning beskrivs som en 

levande process vilken bäst sker på ett ställe där miljön underlättar koncentration. 

Livliga aktiviteter kan vara ett störande moment.
83

 Läsning är också en sysselsättning 

med speciella beteendemönster, därför är det enligt Chambers av vikt att det på skolan 

finns speciella platser som är avsedda just för läsning. Lämplig inredning på en sådan 

plats är kuddar, sittsäckar och mjuka möbler. Läsplatsen ska inte förväxlas med ett 

bibliotek. Chambers poängterar att det är nödvändigt att kunna prata, skriva och gå 

omkring när man söker fakta eller lånar böcker. I läshörnan ska det vara tyst. En ung 

lärare sa till Chambers att biblioteket kan jämföras med en matbutik. Kunden går till 

matbutiken för att handla mat, vilket enligt läraren, som får medhåll av Chambers, är 

likvärdigt med att besöka biblioteket för att låna en bok. Sedan går kunden hem för att 

tillaga sin mat, precis som låntagaren går hem för att läsa sin bok.
84

 Här träder alltså 

ytterligare en bild av biblioteket fram – en affärsverksamhet som man besöker för att 

hämta det man behöver, ingen plats för varken läsning eller studier.   
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2.5.4 Skolbiblioteket som social mötesplats 

 

Tidigare i kapitlet har vi redogjort för skolbibliotekets roll i undervisningen och 

elevernas lärande. Dock har det visat sig att skolbiblioteket har en mycket bredare och 

större roll än så för eleverna. Skolbiblioteket ses som en friare plats, där läraren rör sig 

på samma ytor som eleven. Klassrummet liknas vid en fabrik och skolbiblioteket som 

en friare plats att arbeta på, en plats med personlighet. Den typiska möblering som finns 

i ett klassrum saknas i ett skolbibliotek, där rummet domineras av bokhyllor och ofta 

finns soffor att koppla av i.
85

 Skolbiblioteksrummet är numera både fysiskt och virtuellt. 

Skolbiblioteket erbjuder både fysiska, lokalt placerade objekt, men inbjuder även 

besökaren till ett globalt rum, med virtuella objekt i databaser och ingångar till 

informationsvärldar långt utanför den egna skolan.
86

 

 

I skolbibliotek för kunskap och skapande från 1990, presenterar Limberg sex exempel 

på skolbiblioteksverksamhet, sammanfattningsvis visar hon även exempel på de tre 

huvudfunktioner som ett skolbibliotek bör ha. Den pedagogiska funktionen syftar till att 

biblioteket ska fungera som ett redskap i det problemorienterade arbetssätt som 

läroplanerna efterfrågar i grundskolan. Vidare skall skolbiblioteket även fungera som 

studieplats, för både informationssökning och studier. Skolbiblioteket ska även 

tillgodose elevens litteraturbehov samt bidra till andra kulturupplevelser och stimulera 

eleven till eget kulturellt skapande. Detta kännetecknar skolbibliotekets kulturella 

funktion. Den tredje och sista funktionen som Limberg presenterar är den sociala. 

Limberg framhåller där vikten av att skolbiblioteket även fyller en funktion under 

håltimmar och raster. Skolbiblioteket bör fungera som en trivsam plats där eleverna ska 

kunna umgås och finna läsning för förströelse. Utifrån sin genomgång konstaterar 

Limberg att för att skolbiblioteket ska kunna uppfylla sina tre huvudfunktioner krävs det 

att lokalen planeras därefter och är placerad centralt i skolan, detta för att undvika att de 

olika funktionerna inkräktar på varandra. Limberg pekar även på vikten av att ett 

skolbibliotek är inrett efter dess olika funktioner, vidare framhålls att det bör finnas 

lämpliga arbetsplatser och att skolbiblioteket inte enbart skall vara inrett som ett 

mysrum.
87

 

 

Streatfield och Markless beskriver skolbibliotekets roll i fyra dimensioner och 

presenterar även en skiss över denna grund. Mot stöd till eleverna för deras självstudier 

riktas tre av dessa dimensioner, medan den fjärde syftar till stöd för lärare och 

undervisning. Detta innebär att lokalen, biblioteket som rum, måste erbjuda utrymme 

för alla dessa faktorer. Skolbiblioteksrummets utformning, utifrån hur det är disponerat 

med tanke på de fyra faktorerna, återspeglar den pedagogiska grundsyn som finns på 

skolan.
88

 Skolbiblioteket ses som ett mer offentligt rum än klassrummet och är öppet för 

alla, där sker möten mellan elever i olika klasser och årskurser. Detta innebär att 

skolbiblioteket erbjuder eleven en anonymitet som sällan finns i klassrummet, 

skolbiblioteket blir därmed en trygg offentlig plats för eleven. Dock ger denna frihet 

möjlighet för vissa grupper av elever att dominera rummet.
89 

I Rafstes undersökning 

framkom att det på två av de undersökta biblioteken var dominerande elever som satte 
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gränser för hur biblioteksrummet kunde användas. Detta innebär ännu en distinktion 

mellan skolbibliotek och klassrum, där läraren i regel skapar normen.  Därmed har 

bibliotekarien en viktig uppgift i att göra biblioteket till en trygg miljö, med 

förutsättningar för en bra kommunikation mellan de elever som vistas i rummet. Då 

skolbiblioteket ses som ett mer offentligt rum än klassrummet ges även större möjlighet 

till möten och kommunikation. I många studier ses exempel på detta då eleverna ofta ser 

skolbiblioteket som en social mötesplats, en plats där man träffar sina kompisar.
90

 

 

Chris Shilling vid University of Southampton & Fiona Cousins vid Oxford Polytechnic, 

genomförde år 1990 en studie på två engelska ungdomsskolor där syftet var att 

undersöka elevernas användning av skolbiblioteket ur ett socialt och rumsmässigt 

perspektiv. Till sin hjälp i analysen av elevernas beteende i biblioteket hade Shilling och 

Cousins tre begrepp som fungerade som metodologiska verktyg för dem: 

 

 Kolonisering (colonisation), som innebär att en användargrupp kan sätta en slags 

norm för hur skolbiblioteket ska användas i och med att de är många och 

använder det på ett visst sätt, det får alltså betydelse för mindre gruppers eller 

enskildas användning och kan verka uteslutande. Ett exempel kan vara att en 

stor grupp spelar kort vid tidskriftsavdelningen varje rast, detta får till följd att 

andra elever, enskilt eller i mindre grupper, inte läser några tidningar trots att 

intresse för denna aktivitet finns.  

 Reglering (regulation) innefattar bibliotekariens arbete med att markera vilka 

aktiviteter som är önskade respektive oönskade på ett skolbibliotek.  

 Associering och dissociering (association och dissociation) hänvisar till den 

fysiska närvaron eller frånvaron av elever i skolbiblioteket. Olika elevgruppers 

associering eller dissociering med skolbiblioteket hänger samman med och beror 

på kolonisering och reglering av skolbiblioteket under olika tider.
91

 

 

Rafste skriver i sin studie om vilka faktorer som påverkar elevernas användning av 

biblioteket som social mötesplats. Skolbibliotekets storlek och tillgången till 

uppehållsrum eller café på skolan tror hon kan vara sådan faktor. I de fall eleverna har 

tillgång till exempelvis ett café på skolan väljer de oftare att använda det rummet som 

social mötesplats än biblioteksrummet, resonerar Rafste.
92

 

 

 

 

2.5.5 Skolbiblioteket som väntrum 

 
Skolbibliotekets mångsidiga verksamhet måste avspeglas i utformningen av detsamma. 

Kühne menar att skolbiblioteket ska ses som en arbetsplats och utformas därefter, det är 

inte nödvändigt att inreda biblioteket till ett uppehållsrum. Dock menar Kühne att 

biblioteket ska vara inbjudande och gärna inbjuda möjligheter till tidningsläsning.
93
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Problem som kan uppstå när biblioteket har fler användningsområdet är exempelvis 

ljudnivån. Detta då rummet kan användas både som en plats för grupparbete och 

diskussion, samt även för elever att enskild bedriva sina studier på. 

 

 

 

2.5.6 Skolbibliotekspersonalen  
 
Hur skolbibliotekspersonalen ska vara utbildad har varit, och är fortfarande, ett ämne 

som diskuteras. Arbete i skolan kräver pedagogiska kunskaper vilket bibliotekarierna 

sällan har, trots att biblioteksverksamhet utanför skolans väggar också underlättas av en 

pedagogisk förmåga.
94

 Nationella Skolbiblioteksgruppen menar att 

skolbibliotekspersonalen har en mycket stor betydelse för användningen av 

skolbiblioteket. Böcker förmedlar inte sig själva, skolbibliotekarien måste ikläda sig en 

aktiv roll för att beståndet skall röra sig.
95

 Detta medför alltså att 

skolbibliotekspersonalen kan vara avgörande för de anslag som tilldelas biblioteket om 

fördelningen av resurser baseras på utlåningsstatistik.  

 

Skoleleverna behöver sin skolbibliotekarie lika mycket som de behöver sina lärare i 

svenska och matematik. Dagens skolelever är vana vid Internet - de chattar, surfar och 

är snabba sökare, men de behöver någon som kan informationshantering, någon som 

kan visa dem hur man söker, sållar och värderar. De behöver en guide i kritiskt 

tänkande. De behöver någon som lockar till läsning. De behöver en skolbibliotekarie. 

Som det framförs så uttrycksfullt i Framtidens skolbibliotek – Den glada boken:  

  
”... vi kan inte överge eleverna i den digitala världen och tro att de ska klara 

sig själva, lika lite som vi ställer sexåringarna framför bokhyllan och säger: 

'Här är böckerna – läs!'”
96
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 
 

Som stöd för vår sammanställning av vad forskningen säger om elevers uppfattningar 

om sina skolbibliotek har vi valt att använda oss av forskaren Elisabeth Tallaksen 

Rafstes användarstudier. Rafste är norsk universitetslektor
97

 och skolbiblioteksforskare 

och har doktorerat med avhandlingen ”Et sted å lære eller et sted å være? : En case-

studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket”. Avhandlingens 

huvudfrågeställningar var: Hur använder eleverna (på de aktuella skolorna) 

skolbiblioteket? Vilken betydelse har deras användning för dem i deras vardagsliv på 

skolan? Vilka elever är det som använder skolbiblioteket? 

 

Rafstes skolbiblioteksforskning har belyst både elevernas syn på skolbiblioteket som 

arbetsplats och skolbiblioteket som ett rum för mer fritidsrelaterad användning. Rafstes 

har dels arbetat utifrån de tre begreppsområden som hon tagit fram men också skapat en 

användartypologi som syftar till att på ett konkret sätt visa vilken betydelse eleverna 

tillskriver skolbiblioteket. 

 

 

 

3.1 Begreppsområden 
 

Rafste har alltså framställt tre olika begreppsområden för att kategorisera 

skolbiblioteksanvändarna, i termer av hur biblioteket används och vem som använder 

det. Dessa tre är: 

 undervisnings- och fritidsrelaterad användning av skolbiblioteket 

 skolbiblioteket som främre och bakre region (och det porösa rummet) 

 in- och utgrupper 

 

Undervisningsrelaterad användning är en handling som är ålagd av skolan eller 

självålagd, men som anknyter till undervisningen.
98

 Det kan alltså vara till exempel 

forskning, undersökande arbete, självständiga studier m.m. Fritidsrelaterad användning 

är en det motsatta, det vill säga en handling som är självålagd, självstyrd och inte direkt 

har något med skolans undervisning att göra.
99

 Här kan den sociala biten av 

skolbiblioteksanvändningen lokaliseras, så också tidskriftsläsning och annan läsning 

som sker av eget intresse och för privat bruk. Hemlån för privat bruk faller också in 

under kategorin fritidsrelaterad användning. 

 

Skolbibliotekets bakre region beskrivs som det område där användaren tillåts vara mer 

avspänd, medan den främre dito tillskrivs en striktare struktur där användarens 

handlingar skall vara, i huvudsak, kontrollerade. När de båda regionerna blandas i ett 

och samma område (biblioteket, i det här fallet) kallas det att rummet är poröst. 
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  ”Førsteamanuensis” (http://home.hia.no/~elisaber/) 
98

  Rafste 2001, s. 14.   
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  Ibid., s.14. 
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Ingruppen är enkelt uttryckt frekventa skolbiblioteksanvändare, medan utgruppen är 

lågfrekventa dito som alltså besöker biblioteket mer sporadiskt/sällan. Vi kommer i vår 

analys inte att beröra in- och utgrupper, utan har istället valt att lägga fokus på de två 

första begreppsområdena; undervisnings- och fritidsrelaterad användning av 

skolbiblioteket samt skolbiblioteket som främre och bakre region.  

 

 

 

3.2 Användartypologi 
 

I det begreppsområde som Rafste kallar ”undervisnings- och fritidsrelaterad användning 

av skolbiblioteket” finner vi hennes typologi över skolbibliotekets betydelse för 

eleverna. Vi kallar den användartypologi eftersom det är en slags klassifikation över 

dem som använder skolbiblioteket. Klassifikation för tankarna till objekt som kan 

indelas i kategorier/grupper och där varje objekt endast kan förekomma i en grupp, 

Rafste understryker dock att kategoriernas gränser är flytande – de går in i varandra
100

. 

Rafste har skapat ett klassifikationsschema där hon ger en översikt av de teoretiska 

dimensioner som utgör typologin.
101

 Typologin syftar till att synliggöra den betydelse de 

unga användarna tillerkänner skolbiblioteket. Begreppet typologi beskriver Rafste som 

kategorier från aspekter av delar av vår värld och refererar samtidigt till Sociologiskt 

leksikon från 1997, som tydliggör begreppet med orden ”Eit omgrespmessig/teoretisk 

definert klassifikasjonsskjema, ofte konstruert ved å kombinere verdiar på ulike 

teoretiske dimensjonar…”
102

 . I Rafstes fall handlar det om två teoretiska dimensioner, 

nämligen tid och rum
103

. ”Rumdimensionen” består av fem enheter: 

 resurscenter för undervisningsrelaterad information 

 resurscenter för fritidsrelaterad information 

 arbetsplats 

 social mötesplats 

 väntrum
104

 

 

”Tiddimensionen” består av kategorierna: 

 fritid 

 undervisningstid
105

 

 

Rafste poängterar att hennes typologiska enheter/kategorier interagerar med varandra, 

överlappar varandra och samspelar eftersom de hänger samman inbördes. De utgör ett 

slags samlande begrepp för elevernas vardagliga allmänna bruk av och vanor i skolan 

och skolbiblioteket.
106

 Bäst åskådliggörs deras inbördes förhållanden i den matris
107

 

Rafste tecknat, vilken vi därför, i något förenklad version, återger nedan.  
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  Ibid., s. 266. 
101

  Ibid., s. 267. 
102

  Ibid., s. 265. 
103

  Ibid., kap. 3 och 8. 
104

  Ibid., s. 172, kap 8.7 och 8.8. 
105

  Ibid., s. 320. 
106

 Ibid., s. 395. 
107

 Ibid., s. 267, Tabell 8.1. 
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Tid / Rum Undervisningstid Fritid 

Resurscenter för 

undervisningsrelaterad 

information 

 

En elev söker efter fakta till ett 

skolarbete under lektionstid. 

 

En elev söker efter fakta till 

ett skolarbete när eleven har 

rast. 

Arbetsplats Under ett projektarbete väljer några 

elever att använda bibliotekets 

studieplatser för att kunna diskutera 

ostört. 

Ett arbete behöver 

färdigställas och eleverna 

måste använda håltimmar 

för att skriva, bibliotekets 

studieplatser ger arbetsro. 

Resurscenter för 

fritidsrelaterad information 

Eleven beställer biobiljetter på 

lektionstid när han/hon har 

informationssökningstid vid datorerna. 

Eleven tittar på busstider 

hem, när skolan har slutat 

för dagen. 

Social Mötesplats Parallellklasskamrater möts, under 

lektionstid, vid bibliotekets 

studieplatser och passar på att lära 

känna varandra lite bättre. 

Sofforna i biblioteket är 

sköna att använda på rasten 

istället för de hårda 

bänkarna i korridorerna. 

Väntrum Eleven har haft prov och väntar efteråt 

på att de andra ska bli klara så att de 

kan avsluta lektionstimmen. 

 

Eleven väntar på bussen. 

Tabell 1. Rafstes matris. 

 

För att underlätta förståelsen för kategoriernas/rubrikernas innebörd har vi fyllt i 

exempel på hur de kan hänga samman inbördes med hjälp av beskrivningar av 

aktiviteter som eleverna kan tänkas utföra under några olika kategorikombinationer. 

Exemplen är således att betrakta som enkla förklaringar. 

 

Vi återkommer till Rafstes teoriutveckling och hur vi bearbetat hennes kategorier. 
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4 METOD 
 

Nedan redogör vi för hur vi har gått tillväga när vi genomfört vår studie. 

 

 

 

4.1 Val av metod 
 

Att göra en litteraturstudie är ett utmärkt sätt att sammanställa kunskap inom ett 

ämnesområde, vilket var vad vi syftat till att göra. För att försöka få en bild av hur det 

samlade kunskapsläget ser ut, när det gäller elevers uppfattningar om skolbibliotek, är 

en summering av ett antal avhandlingar, artiklar eller uppsatser ett praktiskt och 

passande arbetssätt. Litteraturstudier möjliggör en gruppering av jämförbara resultat 

som på så sätt kan ge kortfattade sammanfattningar av ett forsknings-/kunskapsläge.
 108

 

 

För att öka vår trovärdighet valde vi att använda oss av Elisabeth Tallaksen Rafstes 

begreppsutveckling i ämnet ”elever om skolbibliotek”. Vårt val föll på just Rafste för att 

hon är en framstående forskare som ägnat mycket tid åt att undersöka elevers åsikter 

och användning av skolbibliotek och vi bedömer att hennes trovärdighet och kunskap i 

ämnet är stort. Hon är flitigt citerad av andra, som arbetar med samma ämne, och är 

något av en auktoritet i ämnet enligt våra efterforskningar. 

 

 

 

4.2 Underlag och urval 
 

Vi valde ut nyckelorden skolbibliotek och elever och gick igenom BADA
109

, med hjälp 

av den avancerade sökfunktionen, där vi kunde söka på nyckelord och utgivningsår. 

Utgivningsår var viktigt för oss eftersom vi ville begränsa oss till att använda så ny och 

därmed aktuell forskning som möjligt, företrädesvis inte mer än tio år gammal, eftersom 

mycket har hänt på skolorna de senaste decennierna och därmed har forskningsvillkoren 

förändrats. 

 

Genom att studera det tjugotal uppsatser som var relevanta i träfflistan kunde vi finna 

ytterligare ett par magisteruppsatser i referenslistorna till de återvunna uppsatserna. Vi 

valde att arbeta med det material vi funnit och sedan avgöra, när vi kommit en bit på 

vägen, om vi tyckte att vi behövde hämta mer. Dock tyckte vi att vi gjort en 

uttömmande sökning i ämnet och att forskningen inte var så omfattande när det gällde 

just elevperspektivet, trots att mycket skrivits om skolbibliotek. 

 

Med de återvunna uppsatserna gjordes en urvalsbedömning baserad på relevans och 

kompatibiliteten mellan uppsatserna. Av ca tjugotalet uppsatser valde vi bort en 

tredjedel för att de behandlade skolbibliotek på eftergymnasialnivå, något vi valt att inte 
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studera eftersom universitetsbibliotek är så olika andra skolbibliotek i användning och 

utförande. Några uppsatser valdes bort för att de studerat förhållanden bland yngre barn 

och för vår studie var elever från de tidigare skolåren (åk 1-7) inte relevanta eftersom 

deras erfarenheter dels är mer ringa och dels skiljer sig alltför mycket från äldre elevers 

användning av skolbiblioteket. Kompatibilitetsbedömningen gjordes genom att jämföra 

uppsatsernas abstract till att börja med, därefter gick vi på djupet och jämförde 

författarnas empiriska material, för att se om vi skulle kunna jämföra uppgifterna de fått 

fram med varandra, eller om frågorna de ställt låg för långt ifrån varandra. Vi tittade på 

uppsatsernas intervjumallar respektive enkätmallar och jämförde frågeställningar. Vi 

valde de uppsatser som hade flest gemensamma nämnare sinsemellan, med vårt 

intresseområde i åtanke. För att tydliggöra för oss själva hur jämförbarheten såg ut 

utarbetade vi ett schema där vi satte kryss för de frågor som besvarades i varje uppsats 

och valde därefter att arbeta vidare med de frågor som flest antal uppsatser besvarade. 

Arbetet med val av ämnen att undersöka åskådliggörs i tabellen nedan. 

 
Uppsats nr: 1 2 3 4 5 6 7

Undersökta utsägelser:

Elevers definition av bibliotek x x

Kön på informanter x x x

Elevers besöksfrekvens på skolbiblioteket x x x x xx* x x

Elevers besökstid på skolbiblioteket x

Vilket plats eleven vistas på i skolbiblioteket x x

Aktiviteter i skolbiblioteket x x x x x x

bibl.användn. beroende på ämne x x

Elevers åsikter  om skolbibliotekets öppettider x x x

Elevers åsikter om skolbibliotekets resurser x x x x x x

Elevers upplevelser av skolbiblioteket x x x x x x

Elevers åsikter skolbibliotekspersonal x x x x x x x

Elevers åsikter om utbud/efterfrågan gällande böcker x x

Elevers visioner om skolbiblioteket xx x x

Önskvärda ändringar på skolbiblioteket x x x

Förkomst användarundervisning x x x

Förekomst av hjälp på skolbiblioteket x x x x x x x

Elevers upplevda behov av skolbiblioteket x x xx xx

Lärarnas inblandning i elevernas skolbibl.användning x x x x

Att hitta i skolbiblioteket x x x

Övrig biblioteksanvändning x x

Elevers inflytande x x

Bäst och sämst med skolbiblioteket x x

Åsikter om biblioteksrummet

Elevers inställning till skolbiblioteket x x

Elevernas bakgrund x

Evenmang riktade till eleverna

Besök utanför lektionstid x

Varför besöker eleverna biblioteket x x

Hinder att besöka biblioteket x

Besöka ensam/grupp x

Besök på lektionstid x

Att söka källor till skolarbete x

* Dubbla kryss betyder att uppsatsförfattarna lagt extra stor vikt vid denna fråga, i förhållande till övriga.  
Tabell 2. Ämnesinnehåll i uppsatsempirin. 
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Tabellen underlättade också överblicken av uppsatsernas innehåll vilket var positivt vid 

sammanställningen av varje respektive ämnesområde i resultatdelen. 

 

Vi skapade också en tabell över utvalda uppsatser, där utgivningsår och vetenskaplig 

metod samt urval presenterades. Metodsummeringen ska ge en uppfattning om 

undersökningens vikt i sammanlagd data räknad. Avsikten med att numrera uppsatserna 

var att tilldela dem en identitet som inte var förknippad med författarna eftersom det 

inte var deras åsikter vi var intresserade av i vår undersökning, utan elevernas. 

 

Uppsats nr Utgivningsår Metod Urval 

1 1998 101 enkäter Gymnasieelever 

2 2000 13 intervjuer Gymnasieelever 

3 
 

2002 65 enkäter,  
1 gruppintervju (6 elever) 

Åk 7-9 

4 
 

2005 7 djupintervjuer,  
14 observationer* 

Gymnasieelever 

5 2006 7 djupintervjuer Gymnasieelever 

6 2006 12 intervjuer Åk 9 

7 2006 130 enkäter Gymnasieelever 

 Summa: 296 enkäter och 45 elevers 
intervjusvar 

 

Tabell 3. Utvalda uppsatser. 

*ej inkluderade i vår studie, se vidare motivering i kap 4.4. 

 

 

 

4.3 Uppsatsernas metodik 
 

Vi tycker att det är intressant att de fyra uppsatser som har teoretiska perspektiv att luta 

sig emot ändå har valt sinsemellan helt olika forskares teorier, med ett undantag, trots 

att de skrivit sina uppsatser inom samma ämnesområde. Vi tror att det kan vara positivt 

att ha så många forskares teoretiska stöd i ryggen när vi nu sammanställt uppsatsernas 

empiri. Författarnas intervjuguider visar att de i många fall fått fram liknande uppgifter 

av eleverna (empiri) men att de sedan valt ut en viss del av dessa uppgifter och arbetat 

vidare med dem utifrån den frågeställning de haft. Utifrån deras observationer och 

reflektioner kring empirin och deras teoretiska grund har de sedan dragit slutsatser. Vi 

har alltså haft nytta av deras uppsatser med dess intervju- respektive enkät- och 

observationsresultat tack vare att de ställt många frågor vars svar de egentligen inte 

hade användning för när de skulle besvara sina egna frågor. En, för oss viktig, sådan 

fråga var vad eleverna tyckte om skolbibliotekets personal, något alla frågat efter men 

ingen sedan reflekterat närmare över. Denna fråga valde dock vi att gå vidare med och 

vi återkommer till hur och varför. 
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4.4 Metodologiska reflektioner över valda uppsatser 
 

Vårt forskningsresultat bygger på det sammantagna underlaget i de av oss studerade 

uppsatserna; underlaget består av sammanlagt 296 elevenkäter och 45 elevers 

intervjusvar. 

 

Fyra av uppsatserna bygger på enkätundersökningar, en bygger på observationer och 

fem bygger på intervjuer, vilket innebär att två uppsatsers författare har valt att använda 

sig av både intervjuer och enkäter och en författare har valt både intervjuer och 

observationer. Vi väljer att bortse från observationsresultaten eftersom det bara är en 

uppsats som använt den metoden. Alla intervjuguiderna har öppna frågor. En enkät har 

blandat öppna och slutna frågor. Tre enkäter har enbart slutna frågor. 

 

De uppsatsförfattare som deltagit under enkätifyllnaden har inverkat positivt på utfallet 

- det har bidragit till mer adekvata svar eftersom eleverna har haft möjlighet att ställa 

frågor under ifyllandet av enkäterna. 

 

Speciella omständigheter på de olika informanternas skolor har bidragit till att eleverna 

svarat på ett visst sätt på intervju-/enkätfrågorna, svar som de normalt inte angett som 

giltiga om förhållandena varit annorlunda på den aktuella skolan. Exempelvis var det en 

skola som hade ett uppehållsrum som var väldigt populärt, vilket medförde att eleverna 

angav att skolbiblioteket inte var särskilt populärt som socialt rum. Detta var alltså ett 

svar som angavs på grund av den ”speciella” omständigheten att ett bättre alternativ till 

”socialt rum” stod till buds för eleverna på den aktuella skolan. Ett annat exempel på 

svar som var färgade av rådande omständigheter på den aktuella skolan, och som får 

anses som litet speciella, är den skola där en viss ”datorlapp” satte stopp för en stor del 

av den spontana datoranvändningen. Eleverna hade alltså uppgett att de använt 

datorerna i större utsträckning om de inte begränsats av de speciella regler för 

datoranvändning som var rådande på just den skolan. Speciella regler för varje 

respektive skola medför olika användning av skolans lokaler. Dessa speciella faktorer, 

som påverkat elevernas svar, har vi beaktat i vår sammanställning av resultaten. 

 

 

 

4.5 Tillvägagångssätt - innehållslig sammanställning 
 

För att ta reda på om de uppsatser vi funnit var relevanta för vår studie gick vi igenom 

deras enkät- och intervjuguider för att se om de ställt frågor som kunde ge svar på de 

frågor som var relevanta för vår studie. Vi fann uppgifter, som var relevanta för vår 

frågeställning, inte bara i den löpande texten utan också ofta i uppsatsernas bilagor där 

vi kunde se vad för slags frågor informanterna ställts inför. Vi jämförde uppsatsernas 

enkäter och intervjumallar för att se vilka frågor som användes mest och därför kunde 

sammanställas och slutligen säga något om hur eleverna uppfattade en viss sak. Genom 

att också titta på respektive uppsats beskrivning av studiens kontext med uppgifter om 

exempelvis skolornas storlek, urval och annat kunde vi också se mönster som rörde 

kopplingen mellan elevernas svar och andra, mer kontextuella, faktorer. Uppsatsernas 



32 

 

respektive huvudämne och syfte kunde variera stort utan att bli irrelevant för oss i vår 

studie. Genom att titta på och jämföra alla faktorer som kan ha betydelse för elevernas 

upplevelser av sitt skolbibliotek fick vi fram en synnerligen mångfacetterad grund för 

arbetet med slutledning och analys. 

 

Vi summerade alltså alla de uppgifter vi kunde finna i uppsatserna som handlade om 

elevers åsikter, upplevelser och användning av skolbibliotek. Vi delade in resultaten av 

våra fynd i passande kategorier, valda efter de teman som vi kunde se kom igen i 

samtliga eller nästan samtliga uppsatser. 

 

 

 

4.6 Analys av resultat med koppling till teori 
 

Vi valde att dela upp de resultat vi fått fram i olika teman, framför allt baserade på 

Rafstes skolbibliotekstaxonomi. Vi satte rubriker på vår analys- och diskussionsdel i 

uppsatsen med hjälp av Rafstes taxonomi och vi utarbetade också rubriker efter de 

frågor/teman som behandlats i många uppsatser och som var intressanta för vår 

undersökning men som Rafste inte explicit behandlar i sin forskning. De teman som vi 

kan utläsa varit föremål för frågeställningar i samtliga uppsatsers intervjuer/enkäter, 

men som inte Rafste skrivit så mycket om eller tagit upp i sin taxonomi, har behandlat 

elevernas biblioteksbesök (- när och hur ofta de besöker biblioteket,) samt åsikter om 

skolbibliotekspersonalen och förekomsten av hjälp från desamma. Även uttalanden om 

lärarnas del i elevernas biblioteksbesök har kunnat utläsas. Detta har gjort att vi har valt 

att sammanställa även dessa kategorier; biblioteksbesök, bibliotekspersonalen och 

lärarnas inverkan, trots att Rafste alltså inte explicit behandlar dessa i sina 

begreppsområden och typologier. Bland Rafstes begreppsområden, som innefattar de 

kategorier som är beskrivna i kap. 3.1, har vi valt att använda oss av Undervisnings- och 

fritidsrelaterad användning av skolbiblioteket och Skolbiblioteket som främre och bakre 

region (och det porösa rummet). Den senare väljer vi kort och gott att kalla 

Skolbiblioteket som rum. Utöver detta har vi redovisat den kontext under vilken 

skolbiblioteket lyder på respektive skola, detta var viktigt för förståelsen av elevernas 

upplevelser av biblioteket. 

 

Således ser vårt val av kategorier att undersöka ut enligt nedan: 

 Skolbibliotekskontext 

 Biblioteksbesök 

 Lärarnas inverkan 

 Skolbiblioteket som rum 

 Undervisnings- och fritidsrelaterad användning av skolbiblioteket 

 Bibliotekspersonalen 
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5 RESULTAT 
 
Valda uppsatsers utsagor gällande elevers perspektiv på skolbibliotek presenteras nedan. 

Vi väljer att presentera resultaten av våra studier efter teman. Detta för att få en mer 

överskådlig bild av de tankar som eleverna lagt fram inom varje ”åsiktsområde” och för 

att jämförelsen, mellan de olika uppsatserna, ska underlättas. Således presenteras data 

från varje uppsats inledningsvis för sig, för att därefter ingå i en sammanställning som 

syftar till att underlätta förståelsen av våra fynd. Temana presenteras i en viss ordning, 

som är logisk för förståelsen av varje respektive undersöknings kontext. I det första 

avsnittet redovisas de speciella omständigheter som berör biblioteket på de undersökta 

skolorna; vi kallar det för skolbibliotekskontext. Därefter väljer vi att redovisa elevernas 

biblioteksbesök, eftersom det är en viktig utgångspunkt för hur användningen av 

skolbiblioteket ser ut i ett djupare perspektiv.  

 

När vi studerade vårt material visade det sig att många av informanterna uttalat sig om 

sina lärares inställning till skolbiblioteket. Eftersom vi ser det som en viktig faktor som 

påverkar elevernas besöksvanor på skolbiblioteket, redovisas lärarnas inverkan direkt 

efter kapitlet biblioteksbesök. Efter detta följer redogörelser för elevernas upplevelser av 

skolbiblioteket som rum. Därefter redovisas hur eleverna beskriver att användningen av 

biblioteket på skolorna ser ut, både undervisnings- och fritidsrelaterad dito. I återstoden 

av resultatkapitlet presenterar vi elevernas åsikter om bibliotekspersonalen. Efter varje 

temaavsnitt, utom i det som rör omständigheterna på skolorna, följer en liten 

sammanställning. Slutligen, i kapitel 5.2, gör vi en åsiktssammanställning i punktform 

där vi presenterar elevernas utsagor. Detta för att ytterligare åskådliggöra vad de olika 

studierna tillsammantaget visar om elevers upplevelser av och åsikter om 

skolbiblioteket. 

 

 

 

5.1 Skolbibliotekskontext 

 

Uppsats 1 

Studien är genomförd på två skolor i vilka skolbiblioteken inryms i samma byggnad 

som skolan.
110

 De båda skolbiblioteken har inte öppet så mycket före och efter skoltid, 

men de har öppet varje dag och då under hela skoldagen.
111

 Uppehållsrum finns inte att 

tillgå på någon av skolorna.
112

 Personalen på den ena skolan består av två personer; en 

utbildad heltidsanställd bibliotekarie och en kulturvetenskapligt utbildad 

biblioteksassistent som jobbar sjuttiofem procent.
113

 På den andra skolan arbetar en 

heltidsanställd bibliotekarie och en kanslist som arbetar sjuttiofem procent.
114
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Uppsats 2 

Bibliotekets läge i skolan beskrivs inte, men ett nytt bibliotek snart ska byggas i en 

annan del av skolan.
115

 

 

Uppsats 3 

Skolbiblioteket, på den undersökta skolan, inryms i en lokal på 75 kvadratmeter och 

verkar i en skola med 200 elever. Biblioteket är bemannat av kommunens enda 

skolbibliotekarie och hon arbetar deltid, vilket innebär att biblioteket vanligtvis hålls 

öppet mellan kl. 08.00 och 12.00. Därefter är biblioteket låst, eleverna har dock tillträde 

om någon följer med och låser upp. Tidigare arbetade bibliotekspersonalen som 

lokalvårdare på skolan men omplacerades till biblioteket som en följd av arbetsskada. 

Det finns inte tillgång till datorer eller Internet. I anslutning till biblioteket finns ett litet 

utrymme som liknas vid en garderob, där finns det en dator med uppslagsverk.
116

 

 

Uppsats 4 

Skolbiblioteket som varit föremål för studien är inrymt i en sidobyggnad på skolan, på 

andra våningen. Det är som regel öppet från klockan åtta på morgonen till halv fem på 

eftermiddagen. Skolbiblioteket är öppet och tillgängligt under hela skoldagen.
117

 

 

Uppsats 5 

Skolbiblioteket är bemannat av två bibliotekarier och en biblioteksassistent. 

Skolbiblioteket är öppet måndag till fredag mellan kl. 08.00 och 16.00.
118

 

 

Uppsats 6 

Studien har genomförts på en skola där skolbiblioteket ligger centralt i skolbyggnaden 

och beskrivs i storlek ”som ett normalstort klassrum”. Skolbiblioteket har öppet hela 

dagarna och beskrivs som ljust och luftigt med flera arbetsplatser anpassade för både 

individuelltarbete och arbete i grupp. På skolan finns även ett uppehållsrum. 

Skolbiblioteket har datorer med Internetuppkoppling, men för att eleverna ska få 

använda dessa krävs att de har med ett tillstånd, från en lärare, som visar i vilket syfte 

och i vilket ämne datorn ska användas. Detta intyg skall sedan visas upp för 

bibliotekarien som då godkänner och bokar eleven på en datorplats. Intyget kallas, av 

eleverna, för ”lappen” .
119

  

 

Uppsats 7 

Skolbiblioteket är nybyggt och ligger centralt placerat i en ny tillbyggnad på skolan, 

dock är entrén ganska anonym och är lätt att gå förbi. Det finns varken café eller 

uppehållsrum i den undersökta skolan. Skolbiblioteket bemannas av två utbildade 

skolbibliotekarier som båda arbetar heltid.
120
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5.2 Biblioteksbesök 

Uppsats 1 

Eleverna på de båda skolorna besöker sitt bibliotek nästan lika mycket. Det fanns ingen 

större variation i svaren mellan skolorna vid denna fråga. Eleverna besöker sitt 

skolbibliotek i snitt 2-4 gånger i veckan. Ingen underlåter att besöka skolbiblioteket 

helt. De flesta besöken görs när eleverna har rast eller lunch, något färre när de har 

håltimmar. Ännu något färre besök görs på lektionstid, inte många fler än de som görs 

före och/eller efter skoltid.
121 

Några elever var missnöjda med bibliotekets öppettider 

och önskade utökade öppettider på eftermiddagarna, dels eftersom de hade tid att gå dit 

då och dels för att de skulle vilja ”sitta kvar och jobba lite” efter skolan.
122

 

 

Uppsats 2 

Elevernas besök på gymnasiebiblioteket varierar från flera gånger i veckan till ungefär 

två gånger per termin.
123

 När det gäller öppettiderna ansåg eleverna att biblioteket borde 

vara öppet hela skoldagen, helst skulle det öppna lite tidigare än skolan eftersom många 

kommer med buss. Kvällsöppettider nämndes även som önskvärt av vissa elever. Även 

önskemål om helgöppet fanns.
124  

I flera fall spenderades raster och håltimmar på 

biblioteket.
125

 

 

Uppsats 3 

När det gäller biblioteksbesöken uppger 15 procent av eleverna att de besöker 

biblioteket varje dag, medan ytterligare 40 procent uppger att de går dit flera gånger i 

veckan. 90 procent av eleverna som deltagit i studien upplever att de behöver biblioteket 

i sitt skolarbete.
126

  Bibliotekets öppettider får mycket kritik och eleverna menar att det 

helst ska vara öppet hela skoldagen så att det när som helst ska finnas möjlighet för dem 

att hämta den information de behöver.
127

 

Eleverna är mycket nöjda med personalen och lokalerna, men mindre nöjda med 

öppettider och medierna. Tekniken står för den största missnöjdheten.
128

 

 

Uppsats 4 

Skolbiblioteket upplevs som en plats dit man kan gå när som helst. Många elever 

uppger att de gärna spenderar sina håltimmar i skolbiblioteket och går ofta dit på 

morgonen innan lektionerna. Skolbibliotekets tillgänglighet möjliggör många spontana 

besök. Det aktuella skolbiblioteket har även hand om utlån av läromedel vilket leder till 
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att elever som vanligtvis inte besöker skolbiblioteket får anledning att gå dit.
129

  

 

Uppsats 5 

Alla informanter använder skolbiblioteket flera gånger i veckan, ungefär hälften 

använder det varje dag. Eleverna besöker gärna skolbiblioteket under håltimmar och 

raster.
130

   

 

Uppsats 6 

Hur ofta eleverna besöker skolbiblioteket sträcker sig från att gå dit på varje rast som är 

längre än 15 minuter, till att nästan aldrig gå dit. Majoriteten av de intervjuade eleverna 

tycks dock besöka skolbiblioteket varje dag.
131

  

 

Uppsats 7 

Hälften av alla elever som deltagit i undersökningen uppgav att de besökte 

skolbiblioteket ofta, eller ganska ofta. Därefter var det ett stort hopp till dem som sällan 

besökte biblioteket och endast två elever upp gav att de aldrig var där. 
132

 

 

Sammanställning 

En övervägande majoritet av de undersökta studierna visar att mer än häften av de 

tillfrågade eleverna besöker skolbiblioteket varje dag eller flera gånger i veckan. Det är 

få elever som är aldrig-/sällananvändare.  Därutöver är spridningen i besöksfrekvens 

relativt jämn, det vill säga bland dem som besöker biblioteket någon enstaka gång i 

veckan till dem som besöker någon/några gånger per månad. De flesta besöken sker 

under lediga stunder, håltimmar och raster. 

 

 

 

5.3 Lärarnas inverkan 

I fem av sju uppsatser har eleverna/informanterna redogjort för om och/eller hur lärarna 

är inblandade i skolbibliotekets verksamhet och elevernas aktiviteter där. Lärarna styr 

exempelvis elevernas biblioteksbesök under lektionstid och de kan ha samarbete med 

bibliotekarien, därför kan det vara intressant att se hur de påverkar elevernas åsikter och 

biblioteksbesök. Eftersom det är korta redogörelser från de fem uppsatserna redovisar vi 

dem i ett avsnitt istället för under fem rubriker. 

 

Majoriteten av eleverna säger att deras lärare uppmanar dem att gå till biblioteket. 

Lärarna tycker som regel att biblioteket är viktigt. En uppsats visar att lärarna inte tycks 

bry sig särskilt mycket om hur eleverna söker information och detta tros påverka 

elevernas användning av skolbiblioteket. Flera elever uppgav att de söker alternativa 
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uppfattningar på biblioteket eftersom de anser att lärarna inte har ”monopol” på åsikter.  

Uppsats 7 visade även hur eleverna uppfattade lärarnas attityder till skolbiblioteket. 67 

procent av eleverna uppgav att lärarnas inställning till skolbiblioteket var positiv, medan 

ca 31 procent uppfattade den som neutral och tre elever svarade att lärarna hade en 

negativ inställning till skolbiblioteket.
133

  Majoriteten av eleverna uppgav också att 

lärarna uppmanade dem att besöka skolbiblioteket, medan 20 procent svarade att lärarna 

sällan rådde dem att besöka biblioteket. 

 

 

 

5.4 Elevernas uppfattningar om skolbiblioteket som rum 
 

Uppsats 1 

Skolbibliotekets lokaler beskrivs av eleverna, något motsägelsefullt, som både trånga 

och stora, ljusa och luftiga. En tolkning kan vara att golvytan är begränsad men det är 

högt i tak och luftigt mellan hyllorna. Inredningen beskrivs som snygg. Många har 

skrivit att ”det bästa med biblioteket är själva rummet”. Flera har sagt att det är lätt att 

hitta, trevlig miljö och ”lugnt och trivsamt”.
134 

Överlag var eleverna på de undersökta 

skolorna väldigt nöjda med sina skolbibliotek. De förbättringsförslag som fanns rörde 

framför allt ökat antal datorer, fler/större utrymmen för studier och läsning samt ett 

större bestånd av skönlitteratur. Något som också framkom var att eleverna tyckte att det 

borde vara tystare än vad det faktiskt var i biblioteket.
135

 

 

Uppsats 2 

Skolbiblioteket ses som ett lugnt och tyst ställe. Många tycker att det är lätt att 

koncentrera sig i biblioteksmiljön vilket underlättar både informationssökning och 

informationshämtning och -bearbetning.
136

 En tanke som kom fram var att om 

gymnasiebiblioteket var större när det gäller lokaler hade man kunnat få in en större 

variation av verksamheten. Eleverna tyckte att det kunde finnas material från 

exempelvis studie- och yrkesvägledning samt elevrådet på biblioteket. Information om 

sommarjobb upplevdes också platsa.
137 

När frågan om en förändring av 

biblioteksrummet väcktes märktes en tydlig entusiasm hos eleverna. Den huvudsakliga 

uppfattningen var att biblioteket ska vara trevligt
 
och stort, men samtidigt indelat i olika 

små vrår. Gymnasiebiblioteket ska bestå av både grupprum och läsrum, soffgrupper och 

punktbelysning. Tavlor och konst på väggarna, man ska bli inspirerad när man går dit
.138  

Önskemål uttrycktes om att böckerna skulle placeras på något ”häftigare sätt”. 

Biblioteket ska ligga centralt i skolan, men inte fungera som passage. Man ska bara 

kunna slinka in.
139 

Skolbiblioteket uppfattas som väldigt självklart och eleverna verkar 

inte fundera särskilt mycket kring det. Skolbiblioteket bara finns där. 
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Uppsats 3 

Genom elevernas kommentarer förstås vikten av en fin och inspirerande lokal. Många 

pekar på förbättringar kring just mysfaktorn på biblioteket, både när det gäller 

utsmyckning och möbler.
140

 

 

Ibland upplever eleverna biblioteket som stökigt, framför allt då läraren inte är med. 

Vidare anser många att biblioteket är för litet. Böckerna beskrivs som gamla och tråkiga 

och eleverna uppger att de gärna skulle vilja vara med och bestämma vad som ska köpas 

in till biblioteket. Det efterfrågas även datorer och annan teknisk utrustning till 

biblioteket, många av eleverna menar att biblioteket är en bra plats att tillhandahålla 

dessa på. De påpekar också att alla inte har dator hemma och då är det ännu viktigare att 

det finns på skolan.
141

 

 
”Bibliotek ska vara trevliga, stora, färgglada, finnas musik och datorer, mycket 

blommor, bord och soffor. Det ska vara trevligt, inte så stelt som vårat 

skolbibliotek.”
142 

 

Eleverna tycker att det är trevligare och mindre trångt på folkbiblioteket, dessutom finns 

det bättre och nyare böcker där. Eleverna är inte nöjda med skolbibliotekets interiör och 

tror att många skulle gå dit oftare om det till exempel fanns soffor.
143

 

 

Uppsats 4 

Eleverna beskriver biblioteket som ett rum med många funktioner där flexibilitet och 

frihet är utmärkande.
144

 Eleverna uppskattar friheten med att de kan välja själva hur, var 

och när de ska arbeta eller bara umgås. Oftast besöker eleverna skolbiblioteket på eget 

initiativ. I skolbiblioteket kan de arbeta i sin egen takt och har möjlighet att gå en sväng 

och sträcka på benen när de känner behovet utan att någon lärare hänger över dem och 

vaktar. Eleverna har tid att reflektera över det de läser och där är lugnt och tyst. Någon 

tyckte att ljudnivån var det enda som skiljde biblioteket från klassrummet, eleverna 

upplever sitt skolbibliotek framför allt som ett tyst rum. De är dock uppmärksamma på 

att det, om det skulle bli för hög ljudnivå, snabbt korrigeras av bibliotekets personal och 

det tycks vara något de uppskattar. Eleverna väljer biblioteket för att det är tyst där, så 

att de lättare kan koncentrera sig. De olika avdelningarna i biblioteket gör rummet till en 

flexibel arbetsplats.
145

  

 

Eleverna upplever skolbiblioteket som ett tyst rum, vilket inte enbart uppskattas för att 

det ger studiero utan även för att det bidrar till att skolbiblioteket kan användas som ett 

andrum, en plats för återhämtning. Skolbiblioteket är ett mysigt, lugnt och ”soft” rum 

där eleverna kan ”bara vara”. Många elever säger sig ha ett behov av att besöka sitt 

skolbibliotek då den övriga skolan upplevs som väldigt stökig.
146
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Uppsats 5 

Eleverna upplever att de kan koppla av och ta det lugnt på skolbiblioteket.
147

 En elev 

menar att skolans utformning gör att de är beroende av skolbiblioteket och att det är 

skönt att kunna gå dit och sätta sig efter en hård dag i skolan. Något som upplevs 

negativt är att en del elever ställer tillbaka böckerna på fel ställe vilket gör dem 

omöjliga att hitta.
148

 Ett störande moment som påpekas av en elev är att böckerna upptar 

alldeles för mycket utrymme i skolbiblioteket, eleverna vill istället ha mer fåtöljer. 

Eleverna verkar dock se skolbiblioteket som ett öppet och tillgängligt rum och att det i 

stor utsträckning används som uppehållsrum.
149

 

 

Uppsats 6 

De sköna sittplatserna är mycket uppskattade och flera elever nämner att de skulle vilja 

ha fler. Flera elever upplever skolbiblioteket som stökigt och trångt. Eleverna skulle 

framför allt önska större utrymmen. En av de intervjuade eleverna har kommit på en 

egen idé om hur han skulle vilja ha det på skolbiblioteket. Han skulle vilja ha 

biblioteket mer uppdelat i små rum/hörnor efter vilken aktivitet/funktion som ska vara 

huvudsaklig där, till exempel vill han ha en läshörna och en ”prathörna”. Eleverna 

tycker att det är svårt att prata och umgås över huvud taget i biblioteket eftersom 

reglerna är väldigt hårda. Samtidigt tycker de att det är bra med de hårda reglerna 

eftersom det alltid är möjligt att ha en lugn studieplats i rummet.
150

 Biblioteksrummet 

anses vara en mycket friare plats än klassrummet. Eleverna går gärna dit i sällskap med 

sina kompisar. Det är ofta mycket folk i skolbiblioteket vilket leder till att ljudnivån blir 

mycket hög, en del elever besöker enbart biblioteket för att störa.  

 

Uppsats 7 

Eleverna tycker att skolbiblioteket är ett fint och trevligt rum där de gärna spenderar tid 

under håltimmar. Sofforna som finns är mycket populära.
151

 Atmosfären i 

skolbiblioteket upplevs som lugn och avslappnande. Något som eleverna skulle vilja 

ändra på, är att det ibland, framför allt runt lunchtid, är väldigt hög ljudnivå i 

skolbiblioteket. Det upplevs av många som störande. Vid frågan om vad som skulle 

påverka eleverna att använda biblioteket oftare svarar en stor andel av eleverna att de 

gärna skulle se att det var lugnare i lokalen. Eleverna önskade också att det skulle finnas 

fler grupprum och sittplatser i skolbiblioteket, samt att det borde finnas mer växter.
152 

 

Sammanställning 

 

Eleverna upplever skolbiblioteket som ett resurscenter och en plats för studiero där de 

känner sig friare och mindre bevakade än i klassrummet. För eleverna känns 

skolbiblioteket som ett demokratiskt rum, lärarnas kunskap är inte allenarådande här. 

Det är också lättare att studera i skolbiblioteket än i övriga rum på skolan. I 
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skolbiblioteket finns en slags tyst överenskommelse bland eleverna att där ska vara tyst, 

en kännedom som eleverna uppger sitter i ryggmärgen sedan de var små. Majoriteten av 

eleverna är nöjda med biblioteksrummet som sådant, de flesta önskemål de har handlar 

om en uppfräschning där eleverna vill ha en mer modern prägel på inredningen med 

gladare färger och häftigare skyltning, fler gröna växter samt fler mjuka soffor. 

Önskemålen om fler soffor är något som kommer igen i många uppsatser, det tycks vara 

en mycket uppskattad del av skolbibliotekets interiör. 

 

 

 

5.5 Elevernas uppfattningar om skolbiblioteket som resurs för 
undervisnings- och fritidsrelaterad användning 

 

Uppsats 1 

Den populäraste platsen i skolbiblioteket på den ena skolan är borden, där umgås 

eleverna med skolkamrater eller studerar. Därefter kommer datorplatserna, där eleverna 

använder Internet för informationssökning och för att läsa sin e-post. Många elever har 

också uppgett att de är frekventa besökare i det kombinerade läs- och tidningsrummet. 

På frågan om vad eleverna oftast gör på biblioteket svarar den aktuella skolans elever att 

de mestadels läser sina läxor där. På delad andraplats kommer tidskriftsläsning och 

umgås med kompisar. Informationssökning för skoluppgifter kommer därnäst, både på 

datorer och i böcker. Andra aktiviteter var: kopiera, surfa på Internet, titta på tjejer och 

spela kort. 

 

På den andra skolan som undersökts är datorplatserna och tidskrifterna populärast. 

Därefter kommer skolarbete, både grupparbete eller läxläsning. Även på den här skolan 

utförs de flesta aktiviteterna i skolbiblioteket vid borden.
153   

Skolbiblioteket används 

också i stor utsträckning för materialsökning för skoluppgifter (i detta fall tryckt 

sådant). Många elever besöker skolbiblioteket för att umgås med kompisar. 
154

  

 

Uppsats 2 

Eleverna tycks framför allt se biblioteket som en källa till information, där de söker 

både tryckt och elektronisk media. Biblioteket beskrivs som en plats för studier, både 

enskilt och i grupp. Anmärkningsvärt är att ingen beskrev biblioteket som en 

samlingspunkt, där man träffar kompisar. Däremot uppgavs skolbiblioteket vara bra som 

läsrum, där man kan läsa tidningen. Biblioteket används för att söka information främst 

till arbeten knutna till skolan. Eleverna påpekar att det är viktigt med ett stort och 

varierat bokbestånd för att kunna finna annan information än den som finns exempelvis 

i hemmet. Böcker och Internet är de dominerande informationskällorna.   

Svenska anses vara ett ämne där man behöver mycket kontakt med gymnasiebiblioteket, 

exempelvis för att arbeta med en viss författare eller för att läsa en skönlitterär text. 

Eleverna upplever att behovet av ett bibliotek varierar beroende av vilket ämne man 

läser. Förutom svenska, uppfattades även biologi och samhällsvetenskap som ämnen där 
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eleverna ansåg sig behöva biblioteket.
155

 Eleverna påpekade särskilt att det var viktigt 

med datorer i skolbiblioteket, även om det redan fanns sådana i datasalen. I 

skolbiblioteket ansåg eleverna att det skulle vara mycket strikt; datorerna skulle 

användas enbart till skolarbete och inte till ”chatt” eller spel, för sådana aktiviteter hör 

inte till ett gymnasiebibliotek, menade eleverna.
156

 

 

Uppsats 3 

Den största delen av eleverna uppger att de besöker sitt skolbibliotek för att låna böcker 

och söka information av något slag. Därefter använder sig gärna eleverna av 

skolbiblioteket till att läsa och grupparbeta. En förhållandevis liten del av eleverna 

besöker skolbiblioteket enbart för att umgås med kompisar.
157 

Eleverna upplever 

skolbiblioteket först och främst som en källa till information. De söker fakta och lånar 

skönlitteratur. Det är huvudsakligen lärarna som ser biblioteket som en resurs, men 

ibland kommer eleverna själv på att de vill gå dit. Eleverna använder mest biblioteket 

när de har SO, och uppslagsböckerna utgör den mest betydande källan för 

informationssökning. Eleverna är eniga om att biblioteket är viktigt för deras studier, 

om inte ett skolbibliotek fanns skulle de få mindre information och fakta. Dock menar 

de att om man ska skriva ”mycket” så räcker inte informationen i biblioteket. De går då 

vidare till folkbiblioteket eller Internet. De är överens om att skolbibliotekets böcker är 

för gamla och menar att det inte kommer in särskilt många nya. Sällan hittar de 

skönlitteratur i skolbiblioteket som de vill läsa.
158

 

 

Uppsats 4 

Eleverna använder sitt skolbibliotek till informationssökning för skolarbete, enskilt eller 

i grupp samt för att sitta vid datorerna. Datorerna används till att renskriva uppsatser, 

göra grupparbeten, samt för att spela spel, chatta, skicka e-post och surfa. Möjligheten 

att kunna göra utskrifter och skapa overheadblad i skolbiblioteket är också viktigt för 

eleverna. Eleverna uppskattar även att skolbiblioteket tillhandahåller både tidningar och 

tidskrifter och även att kunna umgås med kompisar i de bekvämare biblioteksmöblerna. 

Eleverna uppger att de själva känner av när de kan umgås med vänner i skolbiblioteket. 

När de ska sitta ner och umgås ganska tyst och kanske småprata och läsa tidningar 

tillsammans träffas de gärna i skolbiblioteket. Men om de vill diskutera mer högljutt vet 

de att skolbiblioteket inte är rätt plats för detta och de väljer då istället cafeterian eller 

uppehållsrummet, där de även kan spela biljard eller bordtennis. Eleverna uppgav i flera 

fall att de utförde flera aktiviteter samtidigt i skolbiblioteket, de kunde sitta med en 

skolbok i händerna och samtidigt titta lite i en tidning och samtala med kompisar mellan 

varven. 

 

Boklån är inte den högst prioriterade aktiviteten i biblioteket, eleverna lånar hellre 

skönlitteratur från stadsbiblioteket, när det är för privat bruk. Om de däremot får i 

uppgift i skolan att läsa något skönlitterärt - då lånar de på skolans bibliotek.
159
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Uppsats 5 

Eleverna på skolan menar att skolbiblioteket är betydelsefullt. De sitter ofta där och gör 

läxor, träffar vänner och söker fakta. Det finns även bra möjligheter till att hitta 

intressanta böcker som eleverna kan läsa och låna hem. Många uppger att det började 

använda skolbiblioteket ”på riktigt” först när de började gymnasiet, flertalet av de 

tillfrågade hade tidigare inte tillgång till något skolbibliotek.
160

 Generellt använder 

eleverna sitt skolbibliotek mycket, men det råder delade meningar om vad 

skolbiblioteket egentligen används till. Bara en av de tillfrågade menar att eleverna 

använder böckerna. Att umgås och att plugga inför prov beskrivs som vanligt 

förekommande aktiviteter. Eleverna är dock överens om att Internet är den främsta 

källan vid informationssökning. De tillfrågade är mest på skolbiblioteket för att umgås 

med kompisar och använda Internet, även för privata syften så som e-post och chatt. 

Flera informanter menar att det nästan alltid är någon kompis som vill ”hänga” när man 

kommer till skolbiblioteket och att det är bättre att ta med informationen som man 

funnit hem. Skolbiblioteket är främst en plats dit eleverna går för att umgås med 

kompisar. 
161

 Det upplevs som betydelsefullt att eleverna kan gå till skolbiblioteket på 

håltimmar och att det håller eleverna sysselsatta vilket, enligt dem själva leder till att de 

klarar av skolarbetet på ett bättre sätt.
162

 

 

De elever som sällan säger sig använda böcker, tycker ändå att det är bra att det finns 

böcker att tillgå på skolan. Många uppger att de besöker det lokala folkbiblioteket för att 

låna böcker till skolarbeten. De tycker att det känns mer seriöst att söka information i 

böcker från folkbiblioteket. Skolbiblioteket beskrivs av flera elever som en plats dit man 

går om man har tid över, exempelvis vid lunch eller om man slutar tidigt. Tiden fördrivs 

då genom tidningsläsning, kortspel och surfande på skolbibliotekets datorer. Flera 

elever tycks också använda biblioteket som en plats att besöka om man är ensam, 

eleverna tar sin tillflykt dit om det är något eller någon de vill undvika.
163

 Eleverna som 

deltagit i undersökningen är överlag positivt inställda till skolbiblioteket. Även de som 

inte upplever att de har någon direkt nytta av skolbiblioteket menar att det är viktigt att 

det finns ett ställe dit man kan gå och söka information. Skolbiblioteket beskrivs som 

det viktigaste som finns på skolan, och eleverna säger att alla skolor borde ha ett. 
164

 

 

Uppsats 6 

Eleverna tycks framför allt se skolbiblioteket som en plats med resurser, därefter 

beskrivs skolbiblioteket som en trivsam och trevlig plats, mycket friare än klassrummet. 

Skolbiblioteket upplevs också som en stökig plats med mycket regler.
165

 Eleverna 

besöker skolbiblioteket för att umgås med kompisar, läsa tidskrifter samt koppla av i de 

sköna sittplasterna. Skolbiblioteket nyttjas också som studieplats om elever ligger efter i 

något ämne och behöver plugga ikapp. På eftermiddagarna uppskattar eleverna att 

kunna gå dit och läsa, men det fungerar bara om det är lugnt. På raster föredrar flera 

elever att istället besöka uppehållsrummet eftersom det ska vara så lugnt på biblioteket. 

De tycker det är en fördel att de får ”stöka” mer när de är i uppehållsrummet. Samtidigt 
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nämner några att de hellre ”hänger” med kompisarna på biblioteket, eftersom det är 

lättare att prata där. Boklån för skolarbete är en av de främsta anledningarna till att 

eleverna besöker sitt skolbibliotek, och böckerna fastställs vara den viktigaste resursen 

skolbiblioteket har att erbjuda.
166

  

 

Eleverna skulle vilja använda datorerna och Internet i mycket större utsträckning än de 

gör men de begränsas av den så kallade ”lappen” som förhindrar all form av 

spontananvändning. Det blir krångligt med datorbokningen då användningen först 

måste godkännas av lärarna och sedan bokas in av bibliotekarien. Detta har lett till att de 

tryckta källorna används i större utsträckning än vad som annars varit fallet. 

Uppslagsverken i hyllorna får ersätta de sökplatser som annars anses mer intressanta av 

eleverna – så som Google och NE på Internet. Skolbibliotekets huvudsakliga 

användningsområden enligt eleverna är att kunna låna böcker, läsa och jobba med 

skolarbete.
167

  

 

Uppsats 7 

En majoritet av eleverna uppskattade att de av tiden de spenderade i skolbiblioteket 

använde ungefär 25 procent av sin tid till skolarbete.
168

 Den största andelen av eleverna 

uppgav att de framför allt umgicks med sina kompisar, när de var i skolbiblioteket, 

därefter kom att sitta och läsa eller plugga. På tredje plats kom att använda datorerna 

och sist hamnade att söka information.
169

 Förekomsten av datorer är mycket uppskattad 

av eleverna, även utbudet av tidskrifter och skönlitteratur ses som positivt. Vidare 

uppskattar elever att det finns tillgång till mycket nytt material på skolbiblioteket. 

Eleverna skulle vilja ha fler datorer och efterfrågar även åtkomst till de sidor som, när 

studien genomfördes, var spärrade av biblioteket. Det framgår dock inte vilka sidor det 

gäller. Några elever nämner att biblioteket borde ha mer äldre böcker samt fler böcker 

på engelska.
170

 Eleverna på den undersökta skolan använder idag sitt bibliotek mycket 

som ett uppehållsrum. Detta har en naturlig förklaring – skolan håller på att renoveras 

och eleverna har ingen annanstans att vara utanför lektionstid men under skoltid. 
171

 

 

 

 

Sammanställning 

I flera studier framgår det att tillgången till tidningar och tidskrifter i skolbiblioteket 

uppskattas mycket av eleverna. Det framkommer att eleverna i flertalet undersökningar 

upplever skolbibliotekets böcker som föråldrade och inaktuella, de väljer då att uppsöka 

folkbiblioteket vilkets bestånd anses vara mer uppdaterat. Många elever använder sitt 

skolbibliotek till att grupparbeta i. Datorer och Internet är en resurs som många elever 

använder sig av, både till skolarbete och mer fritidsrelaterade aktiviteter. 

Skolbibliotekets bokbestånd beskrivs som den enskilt viktigaste resursen, då framför allt 

för lån av skönlitteratur. Vid informationssökning använder sig eleverna helst av 

skolbibliotekets datorer.  
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5.6 Bibliotekspersonalen 
 

Uppsats 1 

På båda de undersökta skolorna anses skolbibliotekarierna vara väldigt hjälpsamma. 

Personalen har av flera elever till och med beskrivits som det bästa med biblioteket.
172

 

 

Uppsats 2 

Eleverna tycker att man kan få bra hjälp med att hitta på skolbiblioteket. Några elever 

påpekade att det är viktigt att det finns en bibliotekarie på plats som kan hjälpa till. 

Denne ska vara välutbildad och ha kunskap inom alla ämnen.
173

 Eleverna anser att det 

är viktigt med ett bemannat skolbibliotek. Några upplevde hotet av att Internet kommer 

att betyda mer än bemanning av lokalen och uttalade att det absolut behövs 

bibliotekarier på biblioteket. Dock varierade det hur mycket eleverna faktiskt vände sig 

till dem för hjälp. Många upplevde att de behövde hjälp när de skulle hitta böcker men 

att de klarar sig lite bättre själva med datorerna. Där upplevdes inte samma behov av 

hjälp eller vägledning.
174

 Eleverna upplever inga brister i sin egen, eller kommande 

generationers, förmåga att handskas med datorer och Internet. Däremot behöver de äldre 

hjälp. Några elever upplevde att det var bra att få hjälp med att sortera och värdera 

information. Eleverna menar att bibliotekarien ska vara där för eleverna när de behöver 

det. Bibliotekarien har även en bred kunskap, ska få tyst på dem som stör och hålla 

allmän ordning. Eleverna förväntar sig även att bibliotekarien ska vara tålmodig, trevlig, 

vänlig, positiv och tillmötesgående. Detta uppges vara extra viktigt om eleven är lite 

irriterad för att denne inte hittar vad hon/han behöver, ”då måste bibliotekarien vara på 

bra humör”.
175 

Bokprat och författarbesök kunde vara roligt ibland, men en elev trodde 

att det nog var få som egentligen hade något intresse av att lyssna på bokprat.
176 

Bibliotekarien var den enda ”service” som eleverna kunde beskriva på 

gymnasiebiblioteket.  

 

Uppsats 3 

Samtliga elever uppger att de vill ha hjälp av personal i skolbiblioteket. Det 

framkommer även flera förslag på vad en skolbibliotekarie ska göra: 

 
”Att hjälpa en hitta böcker” 

”En skolbibliotekarie ska kunna hjälpa till med allt.” 

”Skolbibliotekarien ska bara öppna och stänga” 

”Jag tycker att bibliotekarien ska veta ungefär vad för sorts böcker man letar efter 

när man förklarar.” 

”En skolbibliotekarie ska kunna förklara vad böcker handlar om eller vilka 

uppslagsböcker som är bäst att kolla i” 
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Eleverna efterfrågar mer kunskap om hur man hittar olika böcker i biblioteket. Det slås 

fast att skolbibliotekarien ska vara trevlig och hjälpsam.
177 

Eleverna tycker att det är 

viktigt att det finns personal på biblioteket, dock har de ingen uppfattning om huruvida 

denna personal behöver vara utbildad. De upplever att de får den hjälp de behöver i 

skolbiblioteket och uppfattningen att en bibliotekarie kan allt om böcker dominerar. 

Eleverna upplever sig inte ha fått någon hjälp eller undervisning i varken 

informationssökning eller källkritik. Eleverna är övertygade om att det hade funnits 

datorer på biblioteket om bibliotekarien hade velat det. De upplever inte att de kan 

påverka bokinköpen, även om de hade velat det.
178

 

 

Uppsats 4 

Enligt eleverna är bibliotekspersonalen bra på att hålla ordning i biblioteket. De ser 

snabbt till att korrigera de elever som överskrider den acceptabla ljudnivån. Detta 

uppskattar eleverna. Personalen ses också som viktig och vägledande i sökandet efter 

information och tillförlitliga källor. I synnerhet när eleverna ska söka efter källor och 

material på Internet är bibliotekarien till stor hjälp. Eleverna berättar att bibliotekarien 

snabbt tar fram tillförlitliga källor och detta gör att de gärna utnyttjar bibliotekarien, det 

gäller även när de ska återfinna tryckta källor.  

 

Uppsats 5 

Eleverna tycker att de får bra hjälp i skolbiblioteket.
179

 Flera elever upplever 

skolbiblioteket som en bra studieplats just eftersom de kan fråga bibliotekarien om 

hjälp.
180

 Den genomgående uppfattningen om skolbibliotekspersonalen är att de enbart 

kan leta efter böcker, eleverna tror inte att de har särskilt stora kunskaper om Internet.
181

 

Eleverna tycks ha uppfattningen att bibliotekspersonalen på det lokala folkbiblioteket 

besitter en bredare kunskap än de som arbetar på skolbiblioteket, och att de har kunskap 

om alla böcker i alla olika ämnen. En av eleverna uppger att hon inte skulle ha haft 

några betyg alls om det inte vore för skolbiblioteket, bibliotekariens hjälp upplevs som 

väldigt betydande i just detta fall.
182

 

 

Uppsats 6 

Personalen på det aktuella biblioteket beskrivs som väldigt hård med regler. Ibland 

försöker eleverna ha uppe flera fönster samtidigt på datorerna för att kunna varva 

skolarbete med att spela spel, eleverna påpekar dock hur viktigt det är att inte bli 

avslöjad av personalen, då får man skäll. Samtidigt tycker vissa elever att hårda regler är 

bra eftersom de vet vad som förväntas av dem när de kommer dit, de känner sig 

tryggare med reglerna.
183

 Eleverna väljer att försöka hitta det de söker själva innan de 

frågar bibliotekarien. Skolbibliotekspersonalen ses som en självklarhet och eleverna 

förväntar sig att det finns kunnig personal till deras undsättning som hjälper dem att 

plocka fram böcker de inte hittar. Eleverna framhäver särskilt vikten av att 
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skolbibliotekarien är kunnig i sitt arbete. När skolbibliotekarien inte är på plats i 

biblioteket upplever eleverna det som problematisk att hitta och låna böcker. Däremot 

har de inte särskilt stor tilltro till skolbibliotekariens datakompetens och är tveksamma 

till möjligheterna att få hjälp i informationssökning på Internet av skolbibliotekets 

personal.
184

 När eleverna gick i de lägre klasserna brukade skolbibliotekarien göra 

besök i klassrummen för att hålla bokprat, något som eleverna nu saknar och tror skulle 

påverka deras läsning positivt.
185

 Elevernas respekt, tillit och tilltro till 

skolbibliotekariens förmåga skadas av att hon ger eleverna dubbla budskap då hon 

”säger till ungdomarna att de ska vara tysta men själv sätter på musik och dansar runt i 

skolbiblioteket”.
186

 

 

Uppsats 7 

Större delen av de tillfrågade eleverna upplevde att de får den hjälp de behöver när de 

besöker skolbiblioteket. Bibliotekarierna är även de som visar eleverna hur man 

använder sig av bibliotekets service.
187

 Eleverna anser att de får hjälp när de behöver, 

men att det borde finnas mer personal. Några elever nämner att de bästa med biblioteket 

är bibliotekarierna.
188

 

 

Sammanställning 

Vi konstaterar att bibliotekspersonalen är ett intressant område för eleverna, de allra 

flesta har yttrat sig i frågan. När det är lätt att få respons på en fråga är kritiken inte 

sällan svidande, men i fallet ”åsikter om skolbibliotekarien” är förhållandet det konträra. 

Framför allt kan vi, i uppsatsernas data, läsa oss till att eleverna får den hjälp de behöver 

och att de anser att bibliotekspersonalen är en mycket värdefull resurs som inte får 

försvinna trots att alltmer information står att finna via datorbaserade medier. Däremot 

tror inte eleverna att skolbibliotekarierna är särskilt bra på Internet och datorer.  

Inställningen tycks snarare vara att de kan allting om böcker. Eleverna säger att de fått 

en god introduktion till biblioteket i ett tidigt skede och att de fått den 

användarundervisning de ansett sig behöva, de beskriver i flera fall 

användarundervisningen som uttömmande och tillfredsställande. Vissa elever anser sig 

däremot inte ha fått någon som helst introduktion till biblioteket och dess resurser.  

 

 

 

5.7 Åsiktssammanställning i punktform 

 

Det eleverna uppskattar med sitt bibliotek är: 

 datorerna med Internet, möjligheten till informationssökning. 
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 avkopplingen som biblioteksrummet medger, lokalen beskrivs som trevlig och 

rogivande, ofta med sköna soffor och lugn och fridfull atmosfär. 

 det sociala umgänget, som är så enkelt att ägna sig åt i biblioteket. 

 personalen - bibliotekarierna uppges till och med vara det enskilt bästa med 

biblioteket i flera elevers utsagor, de uppges ofta vara hjälpsamma, trevliga, 

regelupprätthållande och rättvisa. 

 böckerna och tidskrifterna. 

 studieplatserna - 65 enkäter visar att 90 % av eleverna tycker att skolbiblioteket 

behövs för studierelaterade ändamål, 19 intervjuer visar samma sak och att 

biblioteket dessutom är skolans viktigaste resurs. 

 resurserna, som medger ett informations- och faktautbud som uppskattas av 

eleverna. En uppsats data visade att eleverna ansåg att folkbiblioteket hade mer 

och pålitligare resurser än skolbiblioteket men ingen av de andra uppsatsernas 

data anger detta. 

Elevernas önskemål är att biblioteket ska innehålla: 

 fler datorer, vilket värdesätts högst, skrivare samt kopiator är viktigt. 

 mer skönlitteratur och tidningar/tidskrifter och nyare dito (skönlitteraturlån är idag 

inte så vanliga på grund av det dåliga utbudet, uppger elever i drygt hälften av 

uppsatserna), samt utökade resurser för mer djuplodande ämnesarbeten (d v s 

mer facklitteratur). Tillgång till filmer önskades på en skola. 

 mindre buller och fler läsplatser. Även fler grupprum enligt en uppsats - att kunna 

sitta i lugn och ro och läsa eller studera är viktigt för eleverna. 

 mer utbildad personal, eftersom den är så positiv för helhetsupplevelsen av 

biblioteket och bistår med mycket hjälp. 

 större utrymme. 

 utökade öppettider (de flesta uppsatsernas data visar att detta önskemål gäller för 

både morgon och eftermiddag). 

Det som anses vara mindre viktigt i skolbiblioteket är: 

 kontorsmaterial. 

 facklitteratur för fritidsrelaterad användning. 

 skönlitteratur på andra språk än svenska. 
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6 ANALYS & DISKUSSION 
 

Kapitlet Tidigare forskning har vi delat in efter områdena skolbiblioteket som rum och 

skolbiblioteket som resurs, i resultatdelen har vi samma uppdelning. Nu kommer vi att 

arbeta med dessa områden på ett djupare plan, efter Rafstes typologi; rum, resurs och 

tid.  

 

 

 

6.1 Skolbiblioteket som rum 

 

Eleverna talar om skolbiblioteket som en fri plats där de uppskattar luftig inredning men 

med små rum som bildas med hjälp av bokhyllorna. De vill ha ett mysigt rum som de 

blir inspirerade av att visats i. Detta är samma uppfattning som Alexandersson och 

Limberg visat är rådande, att eleverna uppskattar de ”mjukare” delarna av 

biblioteksrummet, det sociala och avslappnade. Eleverna har i flera studier beskrivit 

biblioteksrummet som stelt och lite tråkigt och de skulle önska att där fanns en mer 

modern känsla med ”häftigare” möbler, färggrannare inredning och fler gröna växer.  

 

Rafste kom fram till att skolbiblioteket framför allt användes som en mötesplats, av 

eleverna, och inte så mycket till skolarbete. Trots det tyckte Rafste inte att bibliotekets 

norm skulle förändras utan att det skulle fortsätta vara det porösa rum där samspelet 

mellan klassrummets fasta struktur och skolgårdens friare dito, skulle vara rådande. 

Enligt våra efterforskningar har eleverna inte sett biblioteket som en mötesplats för att 

det finns regler/normer utan deras synsätt har istället varit starkt sammanhängande med 

skolans satsningar på biblioteket i form av anslag och då främst beslut om resurser till 

tider för öppethållande. Vi har sett kopplingen öppethållande – användning, där 

användningen blivit mer fritidsrelaterad ju generösare öppettider biblioteket har. En 

annan viktig faktor för elevernas användning av skolbiblioteket har varit skolans 

beskaffenhet när det gäller tillgången till uppehållsrum/fritidslokaler/café. I skolor där 

tillgången till liknande inrättningar varit god har eleverna föredragit att uppehålla sig 

där när de vill ägna sig åt fritidsrelaterade aktiviteter och skolbiblioteket får då i och 

med detta en starkare roll som resurs för undervisningsrelaterade aktiviteter. Rafste 

menar att skolans förhållningssätt till biblioteket påverkar elevernas användning av 

detsamma. Om skolan lägger resurser på biblioteket som kunskapskälla och lärarna 

använder en pedagogik som stöder användning av biblioteket som resurs i 

undervisningen kommer detta att avspegla sig på elevernas syn på biblioteket som rum 

och resurs. Om skolan satsar på bibliotekets utformning som uppehållsrum, och köper 

in många mjuka möbler och ett varierat utbud tidskrifter, samt erbjuder generösa 

öppettider, t ex efter skoltid, kommer elevernas gensvar bli därefter, d v s användningen 

blir i högre grad fritidsrelaterad. 

 

Oavsett vilken huvudsaklig användning som är aktuell på en skola säger eleverna att de 

vill ha nära till biblioteket, att det ska ligga i mitten av skolan. Både Limberg och Kühne 

talar om biblioteket som ett centralt kunskapscenter och ett slags hjärta i skolan och 

dess organisation. Skillnaden dem emellan är att Limberg ser den sociala funktionen och 

anser att den är viktig medan Kühne framhåller arbetsplatsfunktionen i biblioteket och 
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har en mer strikt traditionell syn på användningen av rummet.  

 

Vi tolkar elevernas utsagor som att biblioteket upplevs som en slags hemmiljö för 

bibliotekarien. De tycker att det känns avslappnat och bra att komma dit eftersom 

miljön där inte är så strikt och sträng som den i klassrummet. Eleverna uppträder enligt 

konventionen av respekt för bibliotekarien, de känner en slags ödmjukhet inför 

bibliotekariens arbetsplats som är så starkt förknippad med bibliotekarien att den 

upplevs som dennes hemmiljö. Detta till skillnad från lärarnas arbetsplats, som dels är 

klassrummet - där det inte finns så mycket hemkänsla eller trivsel eftersom det är en 

strikt undervisningsmiljö, och dels också är resten av skolan, där lärarna möter eleverna 

på mer neutral mark och fungerar lite som upprätthållare av ordning. Denna uppfattning 

stöds av Alexandersson & Limbergs forskning, vilken visar att respekten för 

biblioteksmiljön är mer utbredd än den gentemot klassrummet. Vi tänker att 

biblioteksmiljön har en tydligare profil än klassrummet och det kan vara en anledning 

till detta. Även det faktum att det känns som att eleverna är hemma och hälsar på hos 

någon (bibliotekarien) när de är på biblioteket gör att de visar respekt och ”skärper sig” 

lite mer än när de själva är på hemmaplan, som i skolan kan sägas vara korridorer och 

uppehållsrum. Elevernas känsla av att de är och hälsar på i biblioteket förstärks i de fall 

då biblioteket inte ligger i skolan. Ett integrerat bibliotek som ligger centralt i skolan 

och där bibliotekarien rör sig också i skolans övriga lokaler skulle medföra att eleverna 

upplever biblioteket mer som en del av skolan, tänker vi, och det skulle alltså ändra 

elevernas syn på biblioteksrummet och förmodligen leda till att de känner sig lika 

hemma där som bibliotekarien. Eleverna vill att deras skolbibliotek ska vara mysiga och 

hemtrevliga, inte stelt och tråkigt utan snarare varmt och välkomnande. En modern och 

fräsch plats, långt från den traditionella bilden av ett dammigt bibliotek.  

 

Chambers tankar om att människan anpassar sig till den miljö hon vistas i eftersom hon 

är ett vanedjur och snabbt lär sig vad som förväntas av henne i en viss miljö eller 

situation. Biblioteksmiljön har förknippats med lugn och ro alltsedan eleverna för första 

gången kom dit, detta gör att de uppträder lugnt och sansat där automatiskt. Det är också 

ett skäl för dem att komma dit – att de söker lugn och ro. Det är alltså både något de 

förväntar sig att få när de kommer dit och något de själva bidrar till att upprätthålla 

genom sitt sätt att bete sig där. I de fall det inte är lugnt i lokalen blir eleverna störda 

och de ser gärna att bibliotekarien upprätthåller tystnaden så att de kan arbeta/läsa 

ostört.  

 

 

 

6.1.1 Skolbiblioteket som resurs för undervisningsrelaterad 
användning 

Datorerna och informationssökning är de högst prioriterade resurserna när det gäller 

skolrelaterad användning av skolbiblioteket. Eleverna säger att skolbiblioteket är en bra 

källa till kunskap, det är så de huvudsakligen ser biblioteket när de tänker på hur de 

använder det i undervisningen. De använder skolbiblioteket både till att söka tryckt och 

elektronisk media. 

Resurserna i biblioteket framhålls dock inte lika ofta som något som är bra med 

biblioteket jämfört med möjligheten att sitta i biblioteket och arbeta. Biblioteket som 
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arbetsplats tycks viktigare än biblioteket som resurs. Vi tycker oss se en trend och en 

förklaring till detta. Något som vi märkt, och vilket Kühne också poängterar, är 

nämligen att det är av stor betydelse för bibliotekets utbud av resurser och 

bokbeståndets storlek om skolbiblioteket är ett renodlat sådant eller om det är ett 

kombinerat skol- och folkbibliotek. Vår studie visar att eleverna som har ett renodlat 

skolbibliotek hellre/oftare vänder sig till sitt folkbibliotek när de ska forska om något 

eller vill hitta bra skönlitteratur för fritidläsning eftersom de tycker att det egna 

skolbibliotekets bestånd är alldeles för klent och ofta föråldrat. Det är ju en naturlig 

ekonomiskt följd av att ha ett renodlat skolbibliotek. Samverkan däremot, mellan skol- 

och folkbibliotek, leder naturligt till ett större och kanske framför allt bredare bestånd 

som också måste rikta sig till en större målgrupp. 

Trots att eleverna sällan säger sig använda böckerna tycker de att det är viktigt att de 

finns där, detta är lite motsägelsefullt eftersom eleverna vänder sig till det lokala 

folkbiblioteket när de söker information till skolarbete. Eleverna säger att personalen på 

folkbiblioteket har större kompetens än de som arbetar på skolbiblioteket – eleverna 

upplever att de får bättre hjälp på folkbiblioteket. Vi har kunnat utläsa vissa tendenser i 

vårt material beträffande detta område; de skolor som har satsat mycket på 

skolbiblioteket som resurs och har utbildad personal och generösa öppettider, har också 

lyckats tillfredställa elevernas behov av resurser i större utsträckning än övriga vilket 

lett till att eleverna inte känt något behov av att gå till folkbiblioteket för att få mer hjälp 

eller fler böcker att välja mellan. Någonstans i skolledningens anslagsfördelning och 

prioritering av skolbiblioteket som resurs uppstår en viktig mättnad för eleverna som 

gör att de inte väljer att söka sig bortom denna närliggande tillgång till kunskap, 

läsupplevelser, socialt umgänge och utbyte av information och erfarenheter. I flera 

uppsatser har eleverna även påtalat att skolbibliotekets bokbestånd är föråldrat och att 

eleverna av den anledningen söker mer aktuell och nyutgiven litteratur på 

folkbiblioteket. Detta bör sättas i förhållande till att folk- och skolbibliotek har skilda 

uppdrag och där även anpassar sina inköp efter aktuell målgrupp och deras behov. 

Folkbiblioteket tillhandahåller ett brett bestånd anpassat efter låntagargrupper med stor 

spridning i både intressen och ålder vilket kan leda till att skoleleverna upplever 

beståndet som bredare och modernare jämförelsevis med det som erbjuds på 

skolbiblioteket.  

De undersökningar vi tagit del av slår alla fast att skolbiblioteket har en avgörande 

inverkan på både elevers läskunnighet och deras informationskompetens. Läroplanerna 

Lpf och Lpo förespråkar ett mer problembaserat lärande och undersökande arbetssätt 

där eleverna arbetar mer individuellt än tidigare. De förväntas, med kritiskt tänkande, 

producera något eget och arbeta mer vetenskapligt. Det vetenskapliga tänkandet tycks 

ses som en av grundpelarna i undervisningen. Detta arbetssätt och denna pedagogik 

kräver vägledning av kompetenta pedagoger och informationsvetare, för att eleverna 

inte ska prestera under sin förmåga, ett skolbibliotek med utbildad personal är i detta 

avseende oumbärligt. 

Skolbibliotekets roll har förändrats i och med att läroplanerna har uppdaterats och 

skrivits om. Utan att de styrande har varit medvetna om det har de förändrat villkoren 

för skolbiblioteket som resurs, de har inte skrivit om biblioteket i läroplanerna men den 

nya pedagogiken och styrdokumenten har ändå lett till en ökad användning av 

skolbiblioteket och en förändrad syn på detsamma. Från att ha varit en hylla där lärarna 

kanske hämtade viss litteratur till sitt eget arbete och senare även delgav eleverna denna 
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möjlighet, till att bli en central resurs för en hel verksamhet, med 

informationskompetent personal som kärnan i ett mediecenter och med stor betydelse 

för elevernas både sociala och kunskapande liv på skolan. Våra studier visar att eleverna 

både ser och uppskattar denna förändring. Den sociala kontakten med bibliotekarien är 

viktig för dem både ur undervisningshänseende och också ett mer socialt hänseende där 

elevernas allmänna inställning till biblioteket berörs. De uppskattar skolbiblioteket som 

skolans hjärta och vill gärna ha nära till denna resurs och ha möjlighet att besöka den 

ofta d v s att det ska vara generösa öppettider. 

 

 

 

6.1.2 Skolbiblioteket som resurs för fritidsrelaterad användning 
 

I ett fåtal uppsatser nämner eleverna att de spelar kort och spel på skolbiblioteket under 

lediga stunder. Något som vi har erfarenhet av från vår egen skoltid. Vi tror dock att det 

är en aktivitet som kräver ganska mycket av skolbibliotekarien och att denne sällan har 

tid att övervaka en sådan fritidsrelaterad aktivitet. Det kan lätt bli stökigt när eleverna 

spelar spel och därför hänvisas de oftast till fritidsgård eller uppehållsrum för sådan 

aktivitet. Hur stor ambition skolbibliotekarien än har att tillhandahålla ett resurscenter 

med ett brett utbud av tjänster så begränsas hon/han av arbetet med övervakning och 

planering av verksamheten då skolbiblioteket oftast endast är bemannat av en person. På 

två undersökta skolor fick eleverna t.ex. ta med sig kaffe in på biblioteket. De hade inte 

något uppehållsrum på skolan men en kafeteria, som kunde fungera som dito, fanns. 

Trots detta valde de alltså biblioteket som socialt rum just för att de kunde både fika och 

studera/läsa en tidning där. Ju fler funktioner biblioteket har och ju fler möjligheter som 

erbjuds eleverna, i desto större utsträckning väljer de biblioteket, som rum för 

fritidsrelaterad användning, framför exempelvis uppehållsrum eller kafeteria. 

 

 

 

6.1.3 Skolbiblioteket som arbetsplats 
 

Eleverna tycks uppskatta att kunna vistas på en lugn plats för att göra läxor, plugga inför 

prov samt arbeta ikapp i ämnen de ligger efter i. Datorerna är även här populära att 

använda, men mest eftertraktat är ändå att sitta vid ett bord eller i en fåtölj. Det är 

viktigt att ha någonstans att sitta och plugga, säger eleverna. Elever som önskar studera 

på håltimmar och raster har oftast inte många andra lokaler att välja mellan än 

skolbiblioteket. Sällan finns det studierum på skolorna. Under lektionstid är eleverna 

hänvisade till klassrummet och under fritiden finns biblioteket som erbjuder en miljö 

lämpad för studier. 

Vi har kunnat utläsa att användningen av skolbiblioteket som arbetsplats möjliggörs 

genom att det är generösa öppettider och att det finns tillgång till uppehållsrum på 

skolan. Detta ser vi genomgående i flera av de undersökta uppsatserna. Skolbiblioteket 

är en plats full av regler, där också tyst arbete är en huvudfunktion. Finns inte denna 

möjlighet till att sitta och arbeta i en tyst miljö uppstår irritation hos eleverna. De 

förväntar sig att det är en arbetsplats. Finns ett uppehållsrum tillgänglig på skolan blir 

skolbiblioteket i allt större utsträckning, uppfattat som ett rum där man ska vara tyst och 

arbeta. Många väljer att inte vistas i skolbiblioteket under raster, eftersom möjligheter 
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till stim och prat erbjuds i uppehållsrummet. 

Enligt Kühne ska biblioteket just tjänstgöra som ett rum för arbete och bör inredas 

därefter, inga myshörnor och fåtöljer! Skolbiblioteket ska tillhandahålla material för att 

underlätta för eleverna i deras studiesituation, exempelvis papper, pennor och 

kopiatorer. Biblioteket ska höra till undervisningen på skolan och vara en naturlig del av 

densamma. På den här punkten är Kühne väldigt bestämd. Vi upplever det som att 

skolbiblioteket i större utsträckning ikläds rollen som arbetsplats på skolor där 

öppettiderna är generösa och ett uppehållsrum inbjuder till socialtumgänge på raster och 

håltimmar. Kühne förespråkar just tillgänglighet för att skolbiblioteket ska kunna 

integreras i undervisningen som en plats för arbete, vi tror att det i så fall är viktigt att 

det erbjuds ett substitut där man tillåts prata och umgås annars får skolbiblioteket även 

ikläda sig rollen som uppehållsrum. 

Skolledningen anser att skolbiblioteket är det nya arbetsrummet, ett forum för 

grupparbete och diskussioner, medan eleverna fortfarande ser biblioteket som ett tyst 

rum för enskilt arbete. När eleverna har synpunkter på rummet är det ofta just ljudnivån 

de önskar få ner. De förväntar sig av biblioteket att det ska vara ett rum som inbjuder till 

eller åtminstone möjliggör tyst arbete och läsning. Vi ser att detta är ett nedärvt sätt att 

tänka om biblioteket som rum. Föräldrar som besöker folkbiblioteket tillsammans med 

sina barn och förskolelärare som går med sina barngrupper till skolbiblioteket hyssjar 

barnen när de kommer in på biblioteket eftersom det traditionellt inte varit tillåtet med 

stoj och stim i en sådan lokal. Att det moderna skolbiblioteket ska inbjuda till mer 

umgänge, grupparbete och diskussioner enligt ledning och personal är något som inte 

riktigt landat hos eleverna eftersom det är motsägelsefullt för dem med den fostran de 

fått i unga år. Forskarna är inte helt ense om hur skolbiblioteksrummet ska användas, 

Limberg och Rafste menar att skolbiblioteket balanserar mellan den styrning som 

karaktäriserar skolan och den frihet som biblioteket står för och att biblioteket är en 

slags gråzon mellan skolgård och klassrum. Kühne däremot vill se en mer 

traditionsbunden användning där arbetet är i fokus och kopplingen till klassrummet 

känns betydligt mer nära än skolgårdens lösa struktur. 

Skolbibliotekets funktion som gemensamt arbetsrum för ett stort antal elever leder till 

att upprätthållandet av ordning är viktig. Det har framkommit i intervjuer att eleverna 

upplever det som störande om det inte är ordning i biblioteket. De uppskattar att 

skolbibliotekarien håller ordning och det uppstår en viss irritation hos eleverna när 

böckerna satts tillbaka fel i hyllorna så att de blir svåra/omöjliga att hitta.   

Bibliotekets böcker är en resurs som används ganska sällan. Internet är den mest 

populära källan till information, säger eleverna. Internet är, tillsammans med att umgås 

med kompisar, den främsta anledningen till att besöka biblioteket, för eleverna. 

 

 

 

6.1.4 Skolbiblioteket som social mötesplats 

 

Eleverna beskriver bibliotekets sociala funktion som möjligheten att kunna hänga med 

kompisar, att kunna slå sig ner i sofforna eller vid borden och bara prata. Denna 
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funktion eller dessa aktiviteter är dock inte självklara för alla elever, biblioteket som 

social mötesplats har visat sig få större utrymme om skolbiblioteket har generösa 

öppettider och om uppehållsrum saknas på skolan. I en skola där det finns flera öppna 

rum väljer eleverna uppehållsrum och kafeteria framför biblioteket när de ska umgås 

eftersom eleverna måste ta hänsyn och tänka mer på ljudnivån i biblioteket. Finns det 

uppehållsrum blir biblioteket automatiskt stämplat som tyst rum eftersom de som vill 

prata högt väljer uppehållsrummen i första hand. Detta är något som också Rafste 

uppmärksammat som en möjlig medverkande grund till frekventeringen av biblioteket 

som social mötesplats. 

 

Limberg menar att inbjudan till socialt umgänge är en av skolbibliotekets 

huvudfunktioner. Skolbiblioteket ska kunna användas på raster och håltimmar då 

eleverna ska kunna hitta läsning för fritidsrelaterad användning och annan förströelse 

som gör biblioteket till en trivsam plats att vistas i även på fritiden. 

 

Den sociala funktionen medför också att ljudnivån blir högre på biblioteket än om 

funktionen bara var den som arbetsplats. Detta är något som eleverna ofta påpekar i 

intervjuer och enkätsvar - de tycker i flera fall att det är jobbigt med den höga ljudnivån. 

Både Rafste och Skantze har gjort studier vars resultat visar att bristen på flera sociala 

rum i skolan kan göra bibliotekets situation ohållbar då det ensamt måste tjänstgöra som 

social mötesplats vilket ofta leder till att ljudnivån blir oacceptabelt hög. 

 

Eleverna menar att det är bibliotekariens uppgift att hålla ordning och se till så att 

ljudnivån hålls på en acceptabel nivå. Trots att eleverna alltså uppskattar friheten med 

att kunna vara sociala på biblioteket vill de ha en vuxen person med auktoritet som 

håller ordning och gör att biblioteket ändå skiljer sig från den frizon som exempelvis 

korridorer och skolgård ofta utgörs av. Rafstes undersökning visar att bibliotekarien är 

viktig just som upprätthållare av ordning, för eleverna, och han/hon fyller en funktion 

som en överordnad person som tillser att kommunikationen i biblioteket flyter på 

friktionsfritt – inte så att bibliotekarien styr kommunikationen men att hon/han 

möjliggör kommunikation på en social nivå utan att denna går över styr och blir för 

störande för övriga biblioteksbesökare. 

 

Elevernas användning av biblioteket som social mötesplats beror till stor del på hur de 

mest högfrekventa användarna väljer att använda biblioteket. I de fall de mest 

högfrekventa användarna väljer att handla på ett visst sätt påverkar det övriga elevers 

sätt att agera i rummet. Det bildas en norm. Shilling & Cousins skriver om detta 

fenomen och benämner det då kolonisering. Shilling & Cousins talar om reglering 

vilket är bibliotekariens arbete med att faktiskt styra vilka aktiviteter som är önskvärda i 

biblioteket. Eleverna i vår studie menar att bibliotekarien både kan och vill ingripa när 

en grupp elever blir för stökiga eller styrande i biblioteket, eller när en elev sysslar med 

oönskade aktiviteter så som chattande vid datorer där endast skolarbete är tillåtet. 

 

 

 

6.1.5 Skolbiblioteket som väntrum 

Skolbiblioteket som väntrum är en funktion vars popularitet till stor del beror på 

bibliotekets öppettider. Generösa öppettider medför användning av biblioteket som 
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väntrum, ofta på grund av att det inte finns någon annanstans att vara. Begränsade 

öppettider gör att eleverna ändå fått försöka hitta andra ställen att vara på och detta gör 

att skolbiblioteket då bara används, när det väl är öppet, som en plats att inhämta 

information på d v s som ett resurscenter. Eleverna hinner inte göra mycket mer än det 

när öppettiderna är begränsade. Det är ett sätt att koncentrera användningen av 

biblioteket till just ett resurscenter för undervisningsrelaterade ändamål, det är den högst 

prioriterade användningen i styrdokument och biblioteksplan. Skolbiblioteket kan 

inverka positivt på eleverna: att de uppehåller sig i biblioteket kan leda till att de får 

någonting gjort även på lediga stunder, vilket kanske inte skulle ha skett om eleverna 

istället spenderat sin lediga tid i uppehållsrummet. En informant menar att eleverna på 

detta sett klarar skolarbetet bättre. Atmosfären inbjuder till en användning av 

skolbiblioteket i avkopplande syfte. Eleverna förväntar sig att det ska vara lugnt och tyst 

på biblioteket och det är också det de efterfrågar. Vi har märkt att miljön har stor 

betydelse för eleverna, de vill ha många mjuka soffor, gröna växter och textilier – saker 

som bidrar till en högre mysfaktor. 

 

6.1.6 Sammanfattande kommentarer 

Vi tycker att det är intressant att Kühne och Limberg har diametralt olika åsikter om hur 

och till vad skolbiblioteket bör användas. Limberg är en förespråkare av skolbiblioteket 

som multifunktionell lokal där både fritid och undervisningstid ska fördelas av eleverna 

själva medan Kühne tycker att biblioteket ska vara ett strikt arbetsrum och till och med 

går så långt som att förorda strikta möbler som förhindrar eleverna från att slappa i 

biblioteket. Kühne skriver att biblioteket ska vara skolans hjärta men det är endast i 

undervisningssyfte hon vill tilldela rummet denna benämning, som i våra öron låter mer 

öppenhjärtlig än vad Kühne alltså avser med den. Skolans hjärta borde enligt vår 

mening vara ett rum som fyller en funktion både på elevernas fritid och deras 

undervisningstid och det är också den användning vi i vår undersökning fått fram är den 

aktuella på dagens skolbibliotek. Biblioteket tycks av eleverna uppfattas som en 

självklar del av skolan, något man inte reflekterar kring så mycket utan det ska bara 

finnas. 

 

6.2 Tidsaspekten – fritid respektive undervisningstid 

Eleverna vill ha så generösa öppettider som möjligt, så att de kan besöka biblioteket 

både före och efter skoltid. Skolbiblioteket är en resurs de vill ha tillgång till hela tiden. 

 

Det har visat sig att användningen av skolbiblioteket hänger nära samman med 

bibliotekets öppettider. Vi har kunnat utläsa att på den skola vars skolbibliotek endast 

har öppet tre timmar om dagen har detta medfört att användningen av skolbiblioteket 

blir mer studierelaterad än på skolbibliotek med generösare öppettider. Eleverna hinner 

helt enkelt inte vara där på sin fritid eftersom det oftast är stängt när de är lediga. Endast 

den mest nödvändiga användningen - den undervisningsrelaterade - blir då möjlig. 

 

Datorernas intåg har också påverkat användningen av skolbiblioteket. I de fall där 

skolorna har en datasal, där eleverna kan sitta under sin fritid, kanske inte inverkan 
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blivit så stor. I de fall där datorer enbart finns att tillgå på biblioteket har detta däremot 

medfört att eleverna vistas där i större utsträckning. Därigenom har datorerna medverkat 

till att elevernas användning av skolbiblioteket ökat. Biblioteket har fått en större roll 

som uppehållsrum - eleverna ”måste” helt enkelt slå sig ned och vänta på att en dator 

ska bli ledig, samtidigt passar de då också på att använda bibliotekets övriga resurser. 

 

En uppsats tar upp problemet med att eleverna i många fall har svårt att skilja mellan 

fritids- och undervisningsrelaterad användning av skolbiblioteket. Till exempel kan det 

vara så att eleverna söker information för ett skolarbete på Internet och samtidigt passar 

på att läsa sin privata e-post. En trend är att de högfrekventa biblioteksanvändarna 

använder skolbiblioteket för både undervisnings- och fritidsrelaterade ändamål medan 

de lågfrekventa mest använder det i undervisningsrelaterade syften. Båda grupperna är 

dock överens om att biblioteket borde vara öppet mer. 

 

 

 

6.3 Bibliotekspersonalen 

Frågor som rör skolbibliotekspersonalen har berörts i samtliga undersökta uppsatser. Av 

någon anledning har eleverna självmant uttalat sig om personalen även om forskarna 

inte direkt ställt frågor om denne/dessa. På något sätt har skolbibliotekets personal varit 

en viktig fråga för eleverna och de har ofta gett uttryck för sina åsikter och upplevelser 

av personalen. Personalen har visat sig ha stor betydelse för eleverna. Många har 

framhållit bibliotekariens kompetens i de fall det har varit en utbildad sådan som har 

arbetat på skolans bibliotek. I de fall det är en outbildad har denne ändå haft betydelse 

som ordningshållare och någon att vända sig till med frågor som rör 

informationssökning och åsikter om biblioteket som rum och dess resurser. 

Bibliotekarien sägs till och med vara den enskilt viktigaste resursen som skolbiblioteket 

har enligt flera informanter. Den tydligaste tendensen vi har kunnat utläsa ur vårt 

material är att skolbibliotekarien uppfattas som oerhört kunnig inom områdena böcker 

och litteratursökning men att han/hon har väldigt begränsad kunskap inom nya media – 

enkelt uttryckt datorer! Eleverna säger att de kan hantera datorerna och 

informationssökning på dessa själva men att de behöver hjälp med att hitta bland 

bibliotekets övriga resurser och då är bibliotekarien ovärderlig som hjälp. Detta kan 

tyckas lite märkligt då eleverna samtidigt säger att de inte fått någon utbildning i 

datorkunskap eller informationssökning på Internet. De säger dock, både underförstått 

och uttalat, att de inte har något förtroende för äldre personals kunskaper i ny teknik. Vi 

har även kunnat utläsa skillnader i elevernas uppfattningar om skolbibliotekarien 

beroende av hur skolbiblioteket är bemannat och vilken utbildning denne har. En elev, 

vars skolbibliotek bemannades av en före detta lokalvårdare, uttryckte sig såhär: ”En 

skolbibliotekarie ska bara öppna och stänga biblioteket, någon mer funktion har de 

egentligen inte.” Tidigare hade bibliotekarien monopol på all kunskap som fanns i 

biblioteket. Katalogerna var då ett verktyg enbart förbehållet bibliotekarierna och de var 

också de enda som behärskade dem. Nu kan eleverna själva gå in i katalogen och söka, 

de behöver inte skolbibliotekariens hjälp för att göra detta vilket förmodligen får dem 

att överskatta sin egen förmåga och undervärdera bibliotekariens kunskap. Utifrån 

elevernas åsikter kan man tänka att skolbibliotekarien förlorat kontrollen över katalogen 

och gått från kunskapsmonopol i skolbiblioteket till att i flera fall bara betraktas som en 

vaktmästare. Vidare kan utläsas att de elever som huvudsakligen använder 
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skolbiblioteket som en arbetsplats, tycks uppskatta bilden av den ”traditionella” 

dämpade bibliotekarien med ett ”ständigt varnande pekfinger”. Återkommande i flera 

uppsatser är just önskemålen om att skolbibliotekarien ska vara ännu strängare och få 

tyst på dem som stör. Att skolbibliotekarien ska vara engagerad och ”spexig” tycks 

enbart uppskattas av eleverna när det gäller litteraturförmedling. För skolbibliotekets 

överlevnad och elevernas kunskapsbildning förespråkar forskningen en glad och 

engagerad skolbibliotekarie som får ”snurr på” beståndet och väcker läshunger hos 

eleverna, medan eleverna själva verkar uppskatta ”den surmulna bibliotekarietypen” 

som bringar ordning under bibliotekets öppethållande. Detta ger skolbibliotekarien en 

dubbel roll; han/hon ska ha ett glatt humör för att eleverna ska bli positiva till att ägna 

sig åt böcker och läsning men samtidigt måste han/hon vara sträng för att upprätthålla 

de regler som bidrar till att eleverna ska vilja vistas i skolbiblioteket. I en studie var 

personalen en mycket viktig faktor för hur all användning av skolbiblioteket såg ut, 

berättade eleverna. Nationella skolbiblioteksgruppen förespråkar en aktiv och engagerad 

skolbibliotekarie och menar att böcker inte förmedlar sig själva. Skolbibliotekarien har 

en betydande roll för om beståndet rör sig eller inte.   
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7 SLUTSATSER 
 

Elevernas användning av biblioteket för undervisnings- respektive fritidsrelaterade 

ändamål är relativt jämnt fördelad, men det finns en stark koppling till bibliotekets 

öppettider. Ju generösare öppettider desto mer varierad användning av biblioteket. När 

biblioteket har korta öppettider måste eleverna passa på att nyttja dess resurser vid de 

tillfällen som ges, snarare än att söka lektyr för fritid eller samtala med vänner. Den 

naturliga mötesplatsen prioriteras på så sätt bort. Synen på skolbiblioteket påverkas 

också av hur stora resurser skolledningen har valt att lägga på skolbiblioteket i form av 

öppethållande och personaltäthet. I de fall där skolbibliotekets öppenhållande är 

begränsat försvinner funktionen som väntrum, social mötesplats och användandet av 

dess resurser för fritidsrelaterade ändamål. I de fall där skolbiblioteket är bemannat av 

kompetent personal och har generösa öppettider uppskattas det också i större 

utsträckning av eleverna. På en skola där skolbiblioteket är öppet varje dag från klockan 

åtta till sexton, har en elev sagt att biblioteket är det viktigaste de har på skolan och att 

alla skolor borde ha ett. Det är skönt att kunna gå dit och sätta sig efter en hård dag i 

skolan, uppger eleven.  

 

Eleverna säger att lärarna som regel tycker att biblioteket är viktigt, och ungefär 80 

procent av eleverna säger att deras lärare uppmanar dem att gå till skolbiblioteket. 

Lärarnas inställning till skolbiblioteket och deras inverkan på elevernas val av 

studiemetod påverkar också användningen av biblioteket. Om eleverna inte ges 

möjlighet att på lektionstid besöka biblioteket, eller uppmanas gå dit för att söka 

information, kommer användningen av detsamma snarare att få en mer fritidsrelaterad 

inriktning. Både skolledningen och lärarnas syn på skolbiblioteket har alltså stor 

betydelse för hur eleverna uppfattar detta resurscenter. De kan inte undgå att påverkas 

eftersom lärarna har makten över vad de tillåts göra och vara under sin undervisningstid.   

Biblioteket fungerar också som en kompletterande resurs för uppfattningar i olika 

ämnen, lärarna har inte kunskapsmonopol, enligt eleverna. Eleverna har källkritisk 

medvetenhet och granskar gärna lärarnas påståenden, på biblioteket. De tycks även lita 

mer på bibliotekariernas kunskap och söker gärna alternativa uppfattningar hos dem. 

 

Resurserna påverkar i stor utsträckning användningen av skolbiblioteket. Fler datorer 

lockar fler elever och därför är det viktigt att skolbiblioteket är ett multiresurscenter, för 

att locka en så stor och bred grupp användare som möjligt. 

 

Många faktorer påverkar hur eleverna använder sitt skolbibliotek. Vi har nämnt lärarna, 

skolbibliotekarierna, miljön och resurserna. Men något som också påverkar 

användningen och som är intressant att notera är eleverna själva. Den högfrekventa 

dominerande besöksgruppen, sätter en slags norm för hur man ska vara på 

skolbiblioteket och även för hur det ska användas. De som är där mest påverkar alltså de 

som inte besöker biblioteket särskilt ofta när det gäller hur man skall vara, uppträda och 

vad man gör på biblioteket. Detta sker oavsett skolbibliotekariens och lärarnas intention 

med elevernas besök- och användning av skolbiblioteket. Detta betyder att det är viktigt 

att uppmärksamma vad den högfrekventa användargruppen gör i biblioteksrummet, hur 

de rör sig och hur de upplever och använder skolbiblioteket, något som också 

överensstämmer med Rafstes forskningsresultat. 
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En del elever ser skolbiblioteket som ett poröst rum. Skolbiblioteket upplevs som en 

bakre region, men det uppfattas som tryggare än det vanliga uppehållsrummet. 

Skolbiblioteket ses över lag, av eleverna, som en trygg plats, en plats som anses vara 

bra när eleverna vill prata och umgås, både i den bakre regionen och i det porösa 

rummet. 

 

En majoritet av eleverna använde skolbiblioteket på lektionstid, det upplevs som friare 

än klassrummet – anledningarna var både att slippa klassrummet och att komma åt 

resurserna i biblioteket i arbetet med skoluppgifter samt att få en bra arbetsplats. 

 

Vad både Rafstes och våra studier visar är att eleverna helt klart uppskattar sitt 

skolbibliotek men att de kanske inte gör det av den anledningen som bibliotekarien eller 

bibliotekscheferna skulle önska, vilket vi tror är att biblioteket skall ses och nyttjas som 

en resurs för informationssökning. Istället tycks elevernas största utbyte och glädje av 

biblioteket vara dess funktion som social mötesplats. 
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8 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att generalisera elevers uppfattningar om sitt 

skolbibliotek eftersom deras åsikter, tankar, erfarenheter och användning till så 

övervägande stor del beror på faktorer utanför deras kontroll – bibliotekets öppettider 

och skolans satsningar på biblioteket i form av resurser och uppbyggnad av miljön samt 

biblioteket placering i skolan. Det finns ingen generell allenarådande uppfattning om 

skolbiblioteket, hos Sveriges elever, men det finns mönster i deras uppfattningar som 

visar vad som har betydelse för deras användning och uppfattning om denna institution. 

 

För oss, som båda arbetar på skolbibliotek, känns resultatet av vår studie inte särskilt 

överraskande. När vi hade färdigställt vår analys- och diskussionsdel kändes slutsatsen 

av vår studie självklar. Naturligtvis är det såhär, elevernas inställning och upplevelse av 

skolbiblioteket är beroende av faktorer som är utanför deras kontroll. Resultatet av vår 

studie bekräftar också det som sagts så många gånger förr; det är dags att prioritera 

skolbiblioteken för att eleverna ska få ut maximalt av allt det skolbiblioteket har att 

erbjuda dem. Det är inte på eleverna framgångsreceptet hänger, de är inte sena att 

utnyttja de faciliteter och resurser som erbjuds dem, det är skolledningen som måste 

agera och prioritera. 

 

 

 

8.1 Reflektioner kring studiens metodologiska genomförande 

 

Vår empiri är hämtad från olika magisteruppsatser. Olika uppsatser har olika sätt att 

presentera data. Det var därför nödvändigt för oss att bearbeta informationen på något 

sätt för att kunna aggregera data. Vi tog fram kriterier för urval av, för vår studie 

användbara, uppsatser. Efter att ha valt ut sju magisteruppsatser utarbetade vi kategorier 

under vilka vi avsåg att dela in uppsatsförfattarnas insamlade empiri. Detta var ett 

arbetsamt moment och vi hade till en början bekymmer med att klara ut hur vi skulle 

organisera materialet och göra det överskådligt.  

 

Vår ambition har varit att sammanställa forskning på magisternivå utkommen under 

huvudsakligen 2000-talet, för att kunna ge en bild av hur elever uppfattar sitt 

skolbibliotek. Uppsatserna har haft olika syften och inriktningar men i dem har vi 

kunnat utvinna uppgifter om elevers uppfattningar och upplevelser samt åsikter om 

skolbiblioteket. Vi kunde, efter aggregeringen, konstatera att elevernas uppfattningar 

styrs av hur resurser fördelas till skolbiblioteket och vilka andra möjligheter som finns 

på den aktuella skolan, framförallt tillgången till uppehållsrum. Även Elisabeth 

Tallaksen Rafste har visat detta samband, varför vi blivit styrkta i vår tro att vårt 

metodologiska förfaringssätt varit riktigt för utvinning av giltiga forskningsresultat.  

 

Vi tror att det är förbundet med risker att uttala sig generaliserande om hur dagens 

gymnasieelever uppfattar sitt skolbibliotek eftersom åsikterna skilde sig åt mellan de 

olika skolorna, beroende på vilka satsningar och andra möjligheter som fanns för elever 

i skolmiljön. Däremot har vi vågat slå fast att skolbibliotekets utbud och resurser, 

implicit alltså de anslag och de prioriteringar som fördelas till skolbiblioteket, har en 
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stor inverkan på vilken betydelse eleverna tillmäter sitt skolbibliotek. Konklusionen har 

varit möjlig i och med jämförandet av de skolbibliotekskontexter som vi kunnat utläsa i 

magisteruppsatserna och som vi sedan ställt i relation till elevernas utsagor. Detta tror vi 

kan vara en god grund till studiens användbarhet. 

 

Vi betraktar vårt resultat som pålitligt i det att det bygger på flera, av varandra 

oberoende, undersökningar vars primära syften inte har varit att undersöka samma 

problem men som ändå pekar i samma riktning i den fråga vi valt att studera. Vår 

studies huvudfråga har endast undantagsvis besvarats i den huvudsakliga 

frågeställningen i de undersökta uppsatserna. För att med högre reliabilitet kunna 

bekräfta det vi har kommit fram till krävs ett mer omfångsrikt material både i mängd 

informantdata och i kontext. Vår studie säger ändå något värdefullt om det vi har haft 

för avsikt att undersöka eftersom den bygger på flera tidigare studier och empirin i de 

olika studierna pekar huvudsakligen konsekvent åt samma håll. Vi har inte funnit att 

uppgifterna varit motsägelsefulla i någon betydande omfattning. Vi tror på arbetssättet 

att aggregera en målgrupps upplevelser, iakttagelser, åsikter och beteenden för att nå ett 

resultat som tål att prövas. 

 

 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 
 

Vi valde att inte fokusera på om eleverna var pojkar eller flickor i vår studie, utan såg 

dem odelat som elever. Däremot tycker vi att det i en annan studie skulle vara intressant 

att undersöka om, och i så fall hur, skolbiblioteksanvändningen skiljer sig mellan könen. 

Detta särskilt med tanke på att flickor överlag har en bättre läsförståelse och går ut 

skolan med högre betyg än pojkarna. Det skulle vara intressant att se om det även finns 

en koppling till skolbiblioteksanvändningen. 

 

Det vore också mycket intressant att undersöka om, och i så fall hur, Norges utbildning i 

biblioteks- och informationsvetenskap skiljer sig från Sveriges. Mot bakgrunden att 

eleverna i Rafstes studie, som genomförts i Norge, inte upplevde sig behöva 

skolbibliotekarien i någon större utsträckning och att resultatet av vår studie säger en 

helt annan sak, så vore det också spännande att undersöka vilka likheter och skillnader 

som finns i det praktiska arbetet på ett skolbibliotek. Kan bibliotekarien göra sig 

oumbärlig för personal och elever på en skola genom att arbeta/uppträda på ett visst 

sätt? Vi tycker att det är intressant att norska bibliotekarier inte tillmäts lika stor 

betydelse som svenska dito. Det behöver inte vara en tillfällighet och kan vara nog så 

intressant att undersöka.  
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9 SAMMANFATTNING 
 

Vårt samhälle har utvecklats till ett informationssamhälle där vi behöver hjälp med att 

navigera i det väldiga informationsflöde vi dagligen utsätts för. Skolans läroplaner har 

skrivits om och den traditionella klassrumsundervisningen har blivit ersatt av en mer 

individcentrerad pedagogik där varje enskild elev förväntas klara av att göra egna 

fördjupningsarbeten, att arbeta undersökande och att tänka källkritiskt. Detta har också 

medfört att skolbibliotekets roll har förändrats. Från att ha varit en boksamling har nu 

skolbiblioteket övergått till att bli en resurs att räkna med, dock erkänns inte dess 

betydelse av styrdokumenten som samtidigt tillskrivit skolbiblioteken denna uppgift. 

Forskningen inom ämnet pekar entydigt på att skolbiblioteket har stor betydelse för 

elevers inlärningsresultat, både när det gäller läsning och informationssökning. Från vår 

egen skoltid minns vi mest biblioteket som ett bra ställe att umgås med kompisar på och 

att det var skönt att hänga i sofforna. Vi förmodade att det fanns ett glapp mellan hur 

forskarna anser att skolbiblioteket bör användas och hur det faktiskt används. Vi valde 

därför att undersöka gymnasie- och högstadieelevers åsikter om och användning av sitt 

skolbibliotek. Detta mot bakgrund att elevernas egna åsikter sällan representeras och vi 

upplever att forskningen går dem lite över huvudet. Vårt syfte var att ge röst åt den 

grupp av individer som har tillgång till ett skolbibliotek. Vi formulerade därför följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka uppfattningar, tillhörande elever, om skolbibliotek kan utläsas ur de 

senaste årens magisteruppsatser inom Biblioteks- och Informationsvetenskapen? 

 Hur kan elevernas utsagor relateras till Elisabeth Tallaksen Rafstes 

skolbibliotekstaxonomi? 

 

För att ge läsaren en introduktion i ämnet presenterade vi, i kapitel 2, studier och 

utredningar som har haft betydelse för vår undersökning. Vi valde också att göra läsaren 

bekant med styrdokument som visar på hur skolbiblioteket framställs och förväntas 

fungera samt relevanta läroplaner, för att tydliggöra vad som begärs av högstadie- och 

gymnasieelever i dagens skola. Genomgående uttrycker läroplanerna att ett 

vetenskapligt arbetssätt är eftersträvansvärt samt att eleverna skall utveckla sitt kritiska 

tänkande. Bland den forskning som presenteras i kapitel 2 kan nämnas att 

skolbibliotekets roll som både pedagogisk, social och fritidsrelaterad resurs presenteras 

samt en liten kort historisk tillbakablick de senaste 100 åren för att kunna relatera till 

den omvandling skolbiblioteket gått igenom. Vidare presenteras även skillnader mellan 

skolbibliotek och folkbibliotek, både vad det gäller mål för verksamhet och inköp av 

litteratur. 

 

Vår teoretiska utgångspunkt har varit den norska skolbiblioteksforskaren Elisabeth 

Tallaksen Rafstes teoriutveckling, där hon utvecklat tre begreppsområden för att 

förklara hur skolbiblioteket används och vem som använder det. Dessa tre områden är: 

undervisnings- och fritidsrelaterad användning av skolbiblioteket, skolbiblioteket som 

främre och bakre region samt in- och utgrupper. Rafste har även utarbetat en 

användartypologi där betydelsen skolelevernas själva tillskriver skolbiblioteket 

framkommer. Följande användningsområden av skolbiblioteket har Rafste presenterat i 
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sin användartypologi: resurscenter för undervisningsrelaterad information, arbetsplats, 

resurscenter för fritidsrelaterad information, social mötesplats och väntrum. 

 

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att genomföra en litteraturstudie. Vi 

har tagit del av sju magisteruppsatser från åren 1998 till 2006 där elever på gymnasie- 

och högstadienivå, ur olika infallsvinklar lämnat utsagor, om skolbibliotek, i författarnas 

insamling av empiri. Vi har ur uppsatsernas datadelar kunnat utläsa elevernas tankar om, 

och förväntningar på, sitt skolbibliotek, även om den aktuella studiens syfte inte haft 

direkta likheter med vårt eget. Vid urvalet av uppsatser att granska utarbetade vi olika 

kategorier/teman som fanns med i samtliga undersökningar, exempelvis utsagor 

gällande skolbiblioteksanvändning, hur ofta besöken inföll och hur eleverna upplevde 

sitt bibliotek. I samtliga studier valde eleverna dessutom självmant att uttala sig om 

bibliotekspersonalen vilket ledde till att vi valde att lägga till det som ett nytt område för 

analys vid sidan av de begreppsområden Rafste utarbetat. Uppsatserna numrerades och 

behandlades i de kommande kapitlen efter dessa nummer för att undvika fokus på 

uppsatsförfattarnas undersökningar.      

 

De valda uppsatsernas sammanlagda utsagor om elevers perspektiv på skolbibliotek 

presenterades tematiskt i kapitel 5. Under rubriken Skolbibliotekskontext presenteras 

särskilda förhållanden som råder på de aktuella skolorna. Därefter valde vi att 

presentera elevernas utsagor utifrån följande ämnesområden: elevernas biblioteksbesök, 

lärarnas inverkan, elevernas uppfattningar om skolbiblioteket som rum, elevernas 

uppfattningar om skolbiblioteket som resurs för fritids- och undervisningsrelaterad 

användning samt bibliotekspersonalen. Under varje tema presenteras data under varje 

respektive uppsats, med en efterföljande kort sammanställning. För att åskådliggöra 

åsiktsmaterialet ytterligare gjorde vi därefter en kort presentation i punktform, av 

intressanta aspekter som framkommit ur elevernas utsagor.  

 

I analysen och diskussionen av vårt material har vi utgått från Rafstes användartypologi, 

vilken även känns igen från rubriksättningen i kapitel 2, och har då diskuterat varje 

typologi med koppling till respektive ämnesområde i den forskning vi inledningsvis 

presenterade i kapitel 2. Vi kom fram till att elevernas användning av skolbiblioteket är 

starkt kopplat till vilka resurser som läggs på skolbiblioteket, helt enkelt vilka 

möjligheter skolbiblioteket som står till buds för eleverna. Om skolbiblioteket hade 

begränsade öppettider ledde det vanligtvis till att biblioteket enbart fick tjänstgöra som 

resurs för skolrelaterad användning, eftersom eleverna då inte hann spendera mer tid där 

än den tid det tog dem att i stort sett bara hämta böcker. Om skolbiblioteket däremot 

erbjöd ett generöst öppethållande kunde eleven spendera mer tid där och skolbiblioteket 

kunde även ikläda sig rollen som social mötesplats och ge utrymme för mer 

fritidsrelaterad användning. Om uppehållsrum saknades på skolan fick skolbiblioteket 

även ta på sig rollen som social mötesplats under raster och håltimmar. Vid 

motsatsförhållandet - att uppehållsrum fanns att tillgå - tillskrevs skolbiblioteket 

vanligtvis rollen som arbetsplats, där man ska vara tyst. Sammanfattningsvis skiftar 

alltså användningen av skolbiblioteket beroende av hur situationen på skolan ser ut. 

Mycket resurser på skolbiblioteket, som leder till bra öppethållande, bra bestånd och 

bemanning resulterar i en bredare användning och att eleverna uppskattar 

skolbiblioteket i högre grad. 
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