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premises with the goal of making the school library more available 
for all students at the school. The purpose of the study was to gain 
knowledge about primary school students access to the library 
room, its role and how the room is used for pupils learning by 
teachers. The method used was semi-structured interviews with the 
librarian and two teachers from each of the three primary school 
stages. In the study I adapted Elisabeth Tallaksen Rafste's theory of 
school libraries as social systems and structures. I related to the 
influence of teachers and libraries on how they affect the role of the 
library room through their view of the library. The study shows that 
the library room is kept in high regard by the teacher, as well as 
being more available to the pupils than before. Due to 
circumstances at the school, only the older student had individual 
access to the library while the younger had to be accompanied by a 
teacher. None of the teachers use the room for pedagogic activities, 
though some see pedagogic roles in the room, such as student 
learning through social interactions. The room has both a learning 
and leisure role. An unexpected result was the teachers appreciation 
for and close bond to the librarian. 
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1. Inledning 
Under min grundskoletid för nära 15 år sedan upplevde jag skolans bibliotek som en 
välkomnande plats som bjöd in till diskussioner, avkoppling, läsning och mycket annat. 
Skolbiblioteket var alltid öppet och bemannat under skoltid och bibliotekarien befann 
sig i det öppna rummet och mötte eleverna. På denna tid låg skolbiblioteket i mitten av 
högstadieskolan och blev således en naturlig mötesplats och studieplats för 
högstadieelever, men inte mycket mer. Såvitt jag visste så användes biblioteksrummet 
inte i något pedagogiskt syfte eller verksamhet utan utgjorde ett bemannat bokrum och 
mötesplats. Eleverna från låg- och mellanstadieeleverna hade en nära obefintlig tillgång 
såvitt jag visste. 

Ett skolbibliotek med en bibliotekarie på heltid hör till ovanligheterna. Enligt Kungliga 
Biblioteket (2018) har drygt hälften av Sveriges 1,4 miljoner elever tillgång till ett 
skolbibliotek med halvtidsbemanning, något som påverkar tillgången till rummet och 
dess pedagogiska roll. Skolinspektionen (2018) skriver att skolbiblioteket sällan eller 
aldrig används som en pedagogisk resurs som är integrerad i skolans undervisning. 
Obemannade skolbibliotek används ofta som ett grupprum eller ett förråd utan att ha en 
pedagogisk roll. Skolbiblioteket blir en “ö för sig” som inte är integrerad i den övriga 
skolverksamheten och rummet förblir obrukat (s. 26). 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever i svenska skolor ha tillgång ett 
skolbibliotek. Skolinspektionen (2019) ställer krav på att skolbibliotek ska finnas i eller 
i nära anslutning till skolor samt ska förse elever med resurser som hjälper dem genom 
deras skolgång. Cecilia Gärdén (2017) skriver att det finns ingen närmare definition om 
vad ett skolbibliotek ska inbegripa och vad gäller biblioteksrummet finns inte heller 
tydliga riktlinjer eller styrdokument som dikterar vad de ska innehålla. Enligt läroplanen 
står det inte mer än att skolbiblioteket ska ha “resurser som hjälper eleverna genom 
[deras] skolgång” (Skolverket, 2018, s. 17). Aspekter som lokalens dimensioner, 
möblemang och bemanning av skolbiblioteket blir beslut som lämnas hos de som 
ansvarar för skolbiblioteket och detsamma gäller vad biblioteksrummet skall användas 
till. 

År 2016 byggandes nya lokaler till skolbiblioteket på min gamla skola. Med bytet till 
nya lokaler kom skolbiblioteket närmare låg- och mellanstadieeleverna som tidigare inte 
hade samma tillgång till skolbiblioteket då det låg inne i högstadieskolan. Biblioteket 
har ett demokratiskt uppdrag att upprätthålla och bör i den mån det går ge alla lika 
tillgång (Bibliotekslag, SFS 2013:801). De nya lokalerna gav också möjlighet att utrusta 
biblioteksrummet så att det ska kunna användas till pedagogiska verksamheter och 
stärka den pedagogiska rollen. Skolbiblioteket spelar en betydande roll för elevers 
lärande och rummet har en stor potential att utgöra en pedagogisk resurs 
(Skolinspektionen, 2018). Vikten av att skolbiblioteket skall släppas in i klassrummet är 
något som poängteras av Gärdén (2017). Medan detta onekligen är en viktig del av 
integreringen mellan skolverksamheten och skolbiblioteket för att skapa ett bättre 
samarbete så bör det motsatta också vara viktigt; att skolverksamheten kommer in i 
skolbiblioteket för att ge biblioteksrummet en pedagogisk roll. 
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Nu har det gått mer än två år sedan det nya skolbiblioteket stod klart. I denna studie 
undersöker jag hur låg-, mellan- och högstadieelevers tillgång till biblioteksrummet ser 
ut och varför, samt vad rummets pedagogiska roller är. Genom att undersöka låg-, 
mellan- och högstadieelevers tillgång till biblioteksrummet samt skolverksamhetens 
användning av rummet, får jag kunskap om skolverksamhetens syn på 
biblioteksrummets och dess pedagogiska roll. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få kunskap om grundskoleelevers tillgång till 
biblioteksrummet, hur rummet används av lärare för elevers lärande och vilka strukturer 
som påverkar detta. Studien är genomförd på en skola med elever i förskoleklass upp till 
nionde klass (F-9). Studien bidrar med kunskaper om hur grundskoleelevers tillgång till 
skolbiblioteket kan se ut och hur biblioteksrummet kan användas för pedagogisk 
verksamhet. Mina frågeställningar är: 

- Hur ser strukturen ut kring tillgången till biblioteksrummet? 

- Hur används biblioteksrummet i pedagogiskt syfte? 

- Vad för pedagogiska roller ser lärare i biblioteksrummet? 

Genom intervjuer med bibliotekarien och lärare får jag kunskaper kring låg-, mellan- 
och högstadieelevers tillgång till biblioteksrummet och om skolverksamhetens syn på 
rummets pedagogiska roller. 
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2. Litteraturöversikt och tidigare studier 
I detta kapitel presenterar jag tidigare litteratur, forskning och studier som förhåller sig 
till mitt syfte och jag finner relevant. 

 
2.1 Tillgång och den pedagogiska rollen 
I min studie förhåller jag mig till elevernas tillgång till biblioteksrummet när jag syftar 
på tillgång och de resurser som innefattas i rummet. Begreppet ”tillgång” är väl 
förknippat med skolbibliotek och innefattas i både Skollagen (SFS 2010:800) och 
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018). En 
tolkning av begreppet kan urskiljas från Skolinspektionens (2019) krav på vad ett 
skolbibliotek ska innefatta; att eleverna skall ha tillgång till ett faktiskt 
skolbiblioteksrum som är försett med böcker och medier, samt utgör en pedagogisk 
resurs för elevernas lärande. Begreppet ”pedagogik” har att göra med processer och 
metoder som används för undervisande, utbildning och uppfostran, både inom skolan 
men även utanför (Nationalencyklopedin, 2019). Således är begreppet mycket brett, 
men handlar i grunden om lärande i olika former. Skolinspektionen (2018) skriver att: 

”Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till 
elevers lärande i många ämnen. Att kunna läsa, skriva och ha digital kompetens 
är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet och viktigt för att kunna 
vara en aktiv samhällsmedborgare.” (s. 5). 

I sin rapport gör Barbro Thomas (2013) en tolkning av Skollagens krav på skolbibliotek 
och skriver att elever ska ha tillgång till skolbibliotek men att det varierar beroende på 
samarbetet mellan skolverksamheten och skolbiblioteket. Hon menar att skolor ofta har 
en flexibel skolbiblioteksverksamhet beroende på vilka regler/överenskommelser som 
finns om hur och när elever får vara i skolbiblioteket. Louise Limberg och Anna 
Hampson Lundh (2013) skriver i sin forskningsantologi att skolbibliotekets pedagogiska 
roll handlar om att fokusera på de verksamheter som sker i skolbiblioteket och inte bara 
det fysiska beståndet. De menar bland annat vad skolbiblioteket gör, men också vad 
elever och lärare gör i skolbiblioteket för att stödja elevernas lärande. Limberg och 
Lundh menar således att begreppet “tillgång till biblioteket” som står i Skollagen kan 
tolkas som: 

“möjlighet för elever och lärare att i samverkan med bibliotekets personal i det 
dagliga arbetet i skolan kunna använda biblioteket för att systematiskt söka, 
finna och använda medier och tillgodogöra sig verksamheter som är ägnade att 
stödja det lärande och den undervisning som pågår i den egna skolan.” (s. 7). 

Enligt denna tolkning är just samarbetet mellan skolan och bibliotekarien en 
förutsättning för en god tillgång till skolbiblioteket, och att tillgången ska leda till en 
pedagogisk roll för skolbiblioteket. En förutsättning för tillgången och den pedagogiska 
rollen är enligt Limberg och Lundh (2013) att skolbiblioteket är öppet och bemannat, 
med en inriktning på läsfrämjande arbete och ett stöd för lärare vad gäller 
informationskompetens, källkritiskt granskande och lässtimulans. 
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2.2 Samarbete 
Limberg och Mikael Alexandersson (2003) undersökte skolbibliotekets betydelse som 
en plats för lärande genom intervjuer, observationer och enkäter på runt 90 skolor. I sitt 
resultat finner de bland annat att på många skolor hade äldre elever större friheter till 
skolbiblioteket som att gå dit ensamma eller sitta i det och arbeta, som gjorde 
biblioteksrummet mer konkret för dem. De yngre eleverna fick inte samma tillgång till 
skolbiblioteket, utan en lärare lånade böcker och tog dem till klassrummet. Därav hade 
äldre elever en större koppling till själva biblioteksrummet medan de yngre endast hade 
koppling till böckerna. Detta visar att lärares användning av och syn på skolbiblioteket 
påverkar elevernas uppfattning av det. 

Skolinspektionen (2018) skriver i sin rapport Skolbiblioteket som pedagogisk resurs att 
en förutsättning för att skolbiblioteket ska kunna ha en betydelsefull pedagogisk roll och 
bidra till elevers lärande måste det finnas tillgång till en skolbibliotekarie, ett samarbete 
mellan bibliotekarien och läraren samt att skolbiblioteket är en etablerad verksamhet 
med ett erkänt syfte från skolans sida. Gärdén (2017) skriver i sin forskningsöversikt att 
skolbiblioteket har en viktig roll för elevers lärande, om skolbiblioteket är försett med 
tillräckliga resurser och har ett samarbete med övriga skolverksamheten. Integrering 
mellan skolbiblioteket och den övriga skolverksamheten ses som en stor utmaning för 
många skolbibliotekarier, skriver Gärden. Ofta sker samarbeten mellan lärare och 
skolbibliotekarier på eget initiativ utan att rektorn eller skolledningen blir inblandade. 
Skolinspektionen (2018) skriver att samarbeten mellan skolpersonal och bibliotekarien 
sker i liten utsträckning. Orsaken till detta kan oftast härledas till att båda parter har lite 
tid för att samverka på ett strukturerat sätt. Skolinspektionen menar att samarbeten 
oftast sker spontant. 

Limberg (2002) skriver att en aspekt av samarbete och biblioteksrummets bruk är frågan 
om när elever och lärare ska besöka skolbiblioteket, och hur man kan planera det. 
Limberg tar upp forskning om schemaplanering av skolbiblioteksbesök. 
Schemaplaneringen är antingen fast, som innebär en bestämd tid avsatt varje vecka för 
besök eller flexibel, där besöken hålls mer spontana och fria. Flexibla tider är att föredra 
för biblioteksundervisning, skriver Limberg, men i kombination med andra metoder 
som gemensam verksamhetsplanering mellan bibliotekarien och läraren. 

 
2.3 Rummets utformning och resurser 
Limberg (2002) hänvisar till forskning som pekar på problematiken som kan uppstå i 
skolbiblioteket när rummet används på olika vis. Olika aktiviteter kan komma i konflikt 
med varandra på grund av hur skolbiblioteket är utformat. Till exempel att 
biblioteksrummet används till gruppaktiviteter samtidigt som det används till enskilt 
arbete. De som arbetar enskilt kan i detta läge störas av gruppen beroende på hur 
rummet är utformat. 

Skolbiblioteksrummets resurser har också en inverkan på hur det används och var 
medier är placerade. David Streatfield och Sharon Markless (1994) skriver att 
skolbiblioteket antingen kan utgöra en resursstark samling där skolan samtliga böcker 
och informationsbärande medier finns för att göra det tillgänglig för hela skolan, eller 
att böcker medier delas upp till respektive ämne för att finnas direkt tillgängligt i 
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klassrummet. I Streatfield’s och Markless’ undersökning såg de att skolbibliotek där 
litteratur delades upp hade en inverkan på hur man såg skolbiblioteket. I ett exempel 
fanns skönlitteraturen i klassrummen och skolbiblioteket innehöll endast facklitteratur, 
och därav associerades skolbiblioteket endast med skolarbete utan att skolbiblioteket 
fick en roll för nöjesläsning. 

I Limberg och Alexanderssons (2003) undersökning presenterade de aspekter av 
datoranvändande i skolbiblioteket. I de skolbibliotek som hade datorer sågs datorerna av 
eleverna som sitt eget redskap och inte en utsträckning av skolbiblioteket resurser, 
skriver Limberg och Alexandersson. Nu för tiden har flera skolor introducerat 
arbetssättet 1:1 för eleverna, som innebär att varje elev är utrustad med en egen dator 
eller surfplatta (Skolverket, 2019). I Skolinspektionens (2018) rapport skriver de att 
detta arbetssätt ställer nya krav på hur skolbiblioteket arbetar med digitala verktyg och 
att skolbiblioteket idag inte nödvändigtvis är utrustade med datorer eller dylikt. 
Skolinspektionen skriver att flera skolor och skolbiblioteket ännu inte har utformat 
något sätt att arbeta utifrån dessa nya förutsättningar. Limberg och Alexandersson 
(2003) skriver att i de skolor där skolbiblioteket inte hade datorer eller där lärare inte 
använde skolbibliotekets digitala kompetens fick eleverna uppfattningen av 
skolbiblioteket som en plats där man informationssökte fysiskt och inte digitalt, även 
om datorer fanns i rummet. Detta tillsammans med Streatfield’s och Markless’ (1994) 
forskning visar att en begränsning av rummets resurser påverkar synen på rummets 
pedagogiska roll. 

 
2.4 Biblioteksrummets roll och verksamheter 
Limberg (2002) tar upp forskning som relaterar till dynamiken mellan klassrummet och 
biblioteksrummet. Klassrummet beskrivs som en reglerad plats där eleverna har krav att 
nå upp till, medan biblioteksrummet beskrivs mer som en inbjudande plats med mindre 
strukturer. Samtidigt utgör de inte motsvarigheter till varandra, utan att de kan lära av 
varandra. Således kan biblioteksrummet utformas som en plats för lust och för 
undervisning, skriver Limberg. Rummet är en del av dessa resurser och har potential till 
att användas i pedagogiska syften. Nina Frid (2012) skriver att genom användningen av 
skolbiblioteksrummet till aktiviteter som bokprat eller bokcirklar framhävs rummets 
funktion inte bara som mötesplats och socialt rum, utan även som en plats för 
pedagogisk verksamhet. 

Studier har gjorts på elevers, lärares och ansvarigas syn på undervisning i 
skolbiblioteksrummet och dess användningsområden. Kerstin Nilsson (2013) 
undersökte hur högstadieelever såg på läsning och hur skolbiblioteket kan stimulera till 
att eleverna läser mer. I studien frågade Nilsson eleverna hur mycket de läser och hur de 
besöker biblioteket, men även var de ville att läsrelaterade aktiviteter skulle ske. 
Eleverna hade de en positiv syn på skolbiblioteket som en plats att spendera tid i för att 
läsa och umgås, men också för att ha lektionsliknande aktiviteter i. Flera av eleverna var 
öppna för att ha bokprat eller bokcirklar i skolbiblioteket snarare än i klassrummet. 
Nilsson skriver att hennes uppfattning från eleverna är att de vill och är öppna för att ha 
lektioner i skolbiblioteket och menar att det är “mysigt och trevligt att sitta i” medan 
klassrummet beskrivs som “fyrkantigt att sitta i” (s. 34-35). 
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Robert Hütten och Mats Johansson (2013) undersökte rektorers syn på skolbiblioteket i 
förhållande till skolbiblioteket som en pedagogisk resurs. Läsfrämjande verksamhet var 
en av de uppgifter som skolbiblioteket värderades för i studien, men även undervisning i 
bland annat informationssökning som kunde hållas av bibliotekarien i samverkan med 
lärare. Rektorerna betonar att samarbete mellan skolbiblioteket och lärarna är den 
främsta källan till ett välfungerande skolbibliotek med en pedagogisk roll. Om lärandet 
sker i klassrummet eller skolbiblioteket spelar mindre roll, menar rektorerna. Annette 
Aronssons (2004) studie om skolledares och lärares attityder till skolbiblioteket visar på 
ett liknande tankesätt. Informanterna menade att det var viktigt att läraren var i 
skolbiblioteket med eleverna och att läraren och bibliotekarien hade en pedagogisk 
verksamhet tillsammans. Vidare anser informanterna att “klasslärartraditionerna” - att 
skolbiblioteket och klassrummet hålls separat och har sina bestämda roller - kan vara 
stoppande för samverkan mellan bibliotekarien och lärare. 

Limberg och Alexandersson (2003) skriver att biblioteksrummet blir det man formar det 
till och värdesätter i rummet. De menar att detta är något som lärare och bibliotekarier 
har en inverkan på. En av slutsatserna av studien är att skolbiblioteket som en 
pedagogisk resurs erbjuder utrymme och materiella resurser som kan användas för att 
kommunicera värderingar och attityder till elever. Ytterligare en av slutsatserna är att 
rummet har mer än en användning, både till strukturerat lärande och till avkoppling. 
Skolbiblioteket ska använda dessa två aspekter i harmoni med varandra för att förbättra 
elevers lärande och göra skolbiblioteket till mer än ett bokrum. 

Sammanfattningsvis går det att säga att tillgången till skolbiblioteket och dess 
pedagogiska roll hör samman. Skolbiblioteket ska vara tillgängligt för användning av 
skolverksamheten och således utgöra en pedagogisk resurs för elever och lärare 
(Skolinspektionen, 2018). Skolbiblioteket ska vara tillgängligt och utgöra en pedagogisk 
resurs, och således bör rummet det med. Den tidigare litteraturen visar att 
skolbiblioteket har en pedagogisk roll i skolan och vikten av att det är bemannat med en 
bibliotekarie (Limberg och Lundh, 2013). Det framstår även som viktigt att det finns ett 
samarbete mellan skolbibliotekarien och lärarna som leder till gemensam verksamhet 
som kan stötta eleverna i deras lärande (Gärdén, 2017). Vidare framstår även rummet 
som en viktig komponent för biblioteksverksamheten, och inte bara för att husa medier. 
Hur elever och lärare uppfattar rummet beror just på vilka resurser skolbiblioteket har 
och rummet kan appliceras för pedagogiska syften, dock i de lägen resurser finns 
tillhands (Streatfield’s och Markless, 1994; Limberg och Alexanderssons, 2003). 
Verksamheter i rummet kan leda till både en ökad tillgång för eleverna men även en 
integrering mellan skolan och skolbiblioteket (Frid, 2013; Gärdén, 2017). Pedagogisk 
verksamhet som sker i rummet kan påverka rummets roll och leda till mer pedagogisk 
verksamhet, men även framhäva skolbibliotekets som en plats för socialisering. 
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3. Teori 
I min analys använder jag en teori som är baserad på forskningen av Elisabeth Tallaksen 
Rafste (2001) om hur användare förhåller sig till skolbiblioteket och rummets struktur. I 
sin forskning använder sig Rafste av sociologen Anthony Giddens (1984) 
struktureringsteori som handlar om hur människor förhåller sig till sin närhet och vilka 
sociala strukturer som framstår. Giddens menar att struktureringsteorin förhåller sig till 
hur människor använder sig av och förändrar de sociala systemen de befinner sig i 
genom sina handlingar. Struktureringen leder således till förändringar och samspel 
mellan människor i sociala system samt att nya normer och regler kan uppstå. 

”Lokal” är ett begrepp inom struktureringsteorin som hänvisar till den fysiska miljön, 
som rummet och platsen. Giddens (1984) skriver att lokalen som utgör det sociala 
systemet kan delas upp i regioner beroende på strukturen i lokalen. Lokalen kan utgöra 
en främre och/eller en bakre region. Den främre regionen utgör en central del i det 
sociala systemet och den bakre regionen utgör en ytterzon. Struktureringsteorin 
förhåller sig även till lokalens utformning, läge, dimensioner och materiella resurser 
som alla signalerar rummets roll till individen, skriver Giddens. Således kan sociala 
system som platser möjliggöra och begränsa användningen beroende på vad som 
kommuniceras genom lokalens struktur, men även av vad människor kommunicerar om 
platsens struktur. 

Doktorsavhandlingen Et sted å lære eller et sted å være? är skriven av Rafste (2001) 
och har undersökt elevers användning och upplevelser av skolbiblioteket. I sin 
avhandling använde sig Rafste av Giddens teorier. Rafste menar att skolbiblioteket är ett 
anpassningsbart socialt system där innebörden av den sociala strukturen och 
traditionerna kan skifta mellan olika användningsområden, beroende på vem som brukar 
rummet. I Rafstes mening utgör skolbiblioteket och klassrummet olika men 
bredvidliggande sociala system inom det större sociala systemet som utgörs av skolan. 
Således utgör de ett hierarkiskt system med skolan som överordnad och skolbiblioteket 
och klassrummet under. Strukturen i skolbiblioteket består av hur det används, lokalens 
utformning och hur individer förhåller sig till det. 

I förhållande till skolan utgörs den främre regionen av undervisningsrelaterade 
aktiviteter, till exempel lektioner där eleverna ska arbeta och har krav på sin insats. Den 
bakre regionen i skolan kan till exempel vara fritidsaktiviteter på skolgården eller 
avkoppling i ett gemensamt uppehållsrum. Skolbiblioteket beskrivs som ett poröst rum 
av Rafste som menar att biblioteket kan utgöra båda dessa regioner. Hon menar att 
skolbiblioteket som plats med färre regler och ramar leder till fler möjliga 
användningsområden för lokalen, både som en främre och en bakre region. 

Rafste (2001) jämför normerna i skolbiblioteket med de som finns i klassrummet och 
menar att skolbibliotekets friare sociala system gör det enklare för individer att påverka 
strukturen, detta i jämförelse med klassrummet som har ett mycket tydlig socialt system 
där läraren bestämmer strukturen. Rafste beskriver skolbibliotekets svagare struktur som 
en gråzon som befinner sig mellan klassrummets bestämda struktur och den av 
skolgårdens friare struktur. Rafste menar att lärares, bibliotekariens och skolledningens 
handlingar har en inverkan på vilka strukturer som kan förekomma i skolbiblioteket 
genom sin inställning till platsen och lokalen. Således har skolverksamhetens syn på 
skolbiblioteket en inverkan på dess roll och i förlängningen normerna i lokalen. 



8  

4. Metod 
Nedan följer redogörelsen av de empiriska insamlingsmetoderna och hur materialet har 
bearbetats och analyserats. Studiens etik, urval och avgränsningar innefattas också i 
kapitlet. Sist presenteras kommunen, skolan och skolbiblioteket där min studie ägt rum. 

 
4.1 Semistrukturerad intervju 
Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med skolans 
bibliotekarie och två lärare från varje stadie. Semistrukturerad intervju är en form av 
kvalitativ intervju som ligger mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. 
Intervjuformen beskrivs som en mer lättsam intervjuform som tillåter intervjuaren mer 
frihet (Bryman, 2011; Wildemuth, 2009). Intervjuerna skedde med den verksamma 
bibliotekarien och två lärare vardera från låg-, mellan- och högstadiet. Dessa utgör mina 
informanter; de som informerar i intervjuerna. 

Inför intervjuerna bör diverse förberedelser vidtas, skriver Wildemuth (2009). Jag 
kontaktade alla mina informanter via mail och bokade möten med dem, förutom 
bibliotekarien som jag kunde prata med direkt. Intervjuerna skedde i skolan, med 
bibliotekarien i dennes arbetsrum och med lärarinformanterna skedde intervjuerna i 
deras lärarrum. Som inspelningsapparat använde jag appen “ljudinspelare” på min 
telefon och anteckningar fördes med penna och papper. Vid intervjuerna använde jag 
mig av en intervjuguide. Min intervjuguide omfattar de övergripande teman som knyter 
an till min studies syfte och vad som skall beröras under intervjuernas gång (Bryman, 
2011). Som Wildemuth (2009) skriver så är intervjuguiden inte menad som något 
manus utan är avsedd som en minneslista och ett stöd för intervjuaren att utgå från. 
Under mina intervjuer kunde frågor variera och anpassas efter behag, till exempel att 
hoppa över en fråga om den redan besvarats eller om jag behöver ställa följdfrågor för 
att utveckla. 

Innan de officiella intervjuerna påbörjas rekommenderar Wildemuth (2009) att en 
behörig expert inom det aktuella forskningsämnet granskar intervjuguiden. Detta för att 
säkerhetsställa att frågorna är relevanta och begripliga för den som potentiellt ska bli 
intervjuad. Detta ger ytterligare ett tillfälle att revidera och förbättra potentiella brister 
som uppstår. Min intervjuguide granskades av mina handledare innan jag genomförde 
intervjuerna och jag genomförde en testintervju för att kontrollera att min guide var 
begriplig och inspelningen fungerade. 

Semistrukturerad intervju är den metod som passade mitt ändamål bäst, då den tillåter 
flexibilitet och anpassning när jag gjorde mina intervjuer och ger möjlighet till 
följdfrågor. En helt strukturerad intervju är för strikt medan den ostrukturerade intervjun 
är för lös och liknar mer ett samtal. Bägge dessa hade potential att ge intressant respons 
från mina informanter om tillämpade, men semistrukturerad intervju anser jag som den 
metod som gett mig säkrast information som är relevant för mitt syfte i och med dess 
anpassningsbarhet. 
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4.2 Bearbetning och analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades genom att jag förde över ljudfilerna till min 
dator och spelade upp intervjuerna samtidigt som jag skriver ned dem i ett 
textdokument. Enligt Bryman (2011) varierar det ofta hur lång tid en kvalitativ intervju 
kan ta och transkriberingsarbetet kan vara mycket omfattande med uppåt fem till sex 
timmar för att skriva ut en intervju på en timme. Mina intervjuer var omkring en 20 
minuter vardera, och transkriberingsarbetet höll sig relativt väl till Brymans 
uppskattning. Efter att alla intervjuer transkriberats skrev jag ut dem och granskade 
innehållet. Jag markerade återkommande begrepp och teman som förhöll sig till mina 
forskningsfrågor. Bryman skriver att denna typ av kodning är vanligt förekommande i 
analys av kvalitativ data. I analysen av mitt empiriska material förhåller jag mig till min 
tolkning av struktureringsteorin och mina forskningsfrågor. I min teori förhåller jag mig 
till: 

 

- Regler och bestämmelser (struktur) som finns runt tillgången till lokalen; och 
- lokalens roller i förhållande till den främre och bakre regionen. 

I min tolkning av teorin ser jag på de strukturer, det vill säga regler och bestämmelser, 
som förekommer på skolan samt bruket av lokalen som en bakre och främre region. 
Tillgången till skolbiblioteket påverkas av de olika strukturer som finns både kring 
bruket av biblioteksrummet, men även i skolan. I denna tolkning förhåller jag mig till 
struktureringsteorin med relation till lärarnas och bibliotekariens syn på 
skolbibliotekrummets pedagogiska roll, tillgången till lokalen och strukturer som 
påverkar detta. 

 
4.3 Etik 
För att genomföra forskning där individer berörs krävs att man tar hänsyn till 
personuppgifter. Detta för att de individer som innefattas och vars data eventuellt 
bearbetas hanteras korrekt och med hänsyn till dennes rättigheter (Datainspektionen, 
2019a). Vid behandling av personuppgifter i forskningssyfte krävs någon form av 
samtycke från den vars uppgifter behandlas. Datainspektionen beskriver en 
personuppgift som en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person 
(Datainspektionen, 2019b). Mitt insamlade material används endast för denna studies 
syfte och informationen som insamlats hanteras konfidentiellt i enlighet med de 
forskningsetiska principerna (Bryman, 2011). Alla informanter informerades om detta 
och rätten att dra sig ur studien i samband med intervjuerna och innefattades i de 
samtyckesblanketter de signerat. 

Samtycket samlades in genom att lärarna och bibliotekarien skrivit under Högskolan i 
Borås samtyckesblankett. Lärarinformanterna är anonyma i studien. Bibliotekarien 
arbetar ensam på skolan och kunde därav inte anonymiseras såvida jag inte avstår från 
att namnge skola och kommun. I och med det innefattar hans samtyckesblankett inte 
stycket om anonymisering. Detta godkände han med underskrift. 
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4.4 Urval och avgränsningar 
Skolbibliotek som valts utgör ett bekvämlighetsurval då studien genomförs i kommunen 
jag vuxit upp i och jag redan har en etablerad kontakt med (Bryman, 2011). 
Bibliotekarien har även varit min mentor under biblioteksutbildningen och jag har haft 
ett vikariat i kommunen som innebär att vi i praktiken även är kollegor. Däremot har jag 
inte arbetat på samma skolbibliotek som honom. Skolan har det enda nybyggda 
skolbiblioteket i kommunen som är utrustat med resurser för att pedagogisk verksamhet 
ska kunna brukas i rummet, och därav väljer jag ingen av de andra skolbiblioteken i 
kommunen. 

Sammanlagt har jag genomfört fyra intervjuer med sju informanter; en med 
bibliotekarien och tre parintervjuer med två lärare från var stadie. Jag valde informanter 
utifrån bibliotekariens rekommendationer då mitt syfte är att se hur skolbiblioteket 
används för elevers lärande. Informanterna har en god kontakt med bibliotekarien och är 
således bland dem som är mer insatta i skolbibliotekets verksamhet och kan besvara 
frågor om biblioteksrummets pedagogiska roll. Lärarna har en insyn i sin verksamhet 
och vilka samarbeten som finns mellan det och skolbiblioteket, dock kan de inte tala för 
alla sina kollegor eller eleverna. Samarbete mellan skolan och skolbiblioteket är 
verksamhetsrelaterat och något som endast kan besvaras av de som är bekanta med 
skolverksamheten, därav har inga intervjuer skett med elever. 

Jag kunde inte få tag på någon av rektorerna att intervjua då dessa var upptagna. I och 
med det utesluter jag också att intervjua huvudmannen för biblioteksverksamheten då 
jag inte kan intervjua någon som kan representerar skolledningen, och håller jag mig till 
verksamhetsnivåer av lärare och bibliotekarier snarare än ansvariga i chefsposition. 

 
4.5 Bollebygd kommun och Bollebygdskolan 
Min studie är genomförd på Bollebygdskolan. I detta avsnitt förs en generell 
presentation av Bollebygd kommun, Bollebygdskolan och en mer ingående beskrivning 
av skolbiblioteket och biblioteksrummet. Detta för att ge en inblick i skolans och 
skolbibliotekets verksamhet och belägenhet. 

Bollebygd kommun ligger i Västra Götalands län mellan Göteborg och Borås. 
Kommunen har omkring 9 300 invånare och är klassad som en pendlingskommun nära 
storstad, enligt Sveriges Kommuner och Landstings (2017) kommungruppsindelning, 
vilket innebär att minst 40 procent av kommunens nattbefolkning - andelen personer 
med en bostad i kommunen (Tillväxtverket, 2019) - pendlar till sitt arbete i en större 
stad. 

Ungefär 86 % av alla folkbokförda elever i kommunen som går i förskoleklass och 
grundskolan går på skolor i kommunen (Kolada, 2018). Bollebygdskolan har omkring 
720 elever. Av dessa elever är omkring 200 förskoleklass- och lågstadieelever, 180 
mellanstadieelever, och 340 högstadieelever (Skolverket, 2017). Förskoleklass är inte 
detsamma som förskola, utan är en skolform mellan förskolan och skolan som skall 
förbereda barnen inför fortsatt utbildning (Skolverket, u.å.). Lågstadiet innefattar 
årskurserna 1-3, mellanstadiet innefattar årskurserna 4-6. och högstadiet innefattar 
årskurserna 7-9. Det finns tre andra skolor i kommunen: de kommunala skolorna 
Töllsjöskolan och Örelundskolan; och Föräldrakooperativet Gadden. Alla tre skolorna 
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har årskurserna 1-6 och omkring 150-200 elever vardera. Vissa av dessa elever placeras 
på Bollebygdsskolan när de ska börja högstadiet, därav det högre elevantalet bland 
högstadieelever. Sedan 2011 används arbetssättet 1:1 på Bollebygdsskolan. 
Grundskolan består av ett stort skolkomplex med låg- och mellanstadieverksamhet i en 
gren av skolan och högstadieverksamhet i den andra. Lokalerna för låg- och 
mellanstadieverksamheten byggdes 2016 och kopplades ihop med högstadieskolan 

När den nya låg- och mellanstadieskolan stod färdig var bygget billigare än beräknat 
och det fanns ett överskott av pengar. Detta överskott användes för att bygga en ny entré 
till skolan med tillhörande lobby samt det nya skolbiblioteket. Alla verksamheterna har 
dörrar till lobbyn och således anslutning till skolbiblioteket med gemensamma dörrar 
för låg- och mellanstadieverksamheten. Dock har låg- och mellanstadiedelen av skolan 
en historia av lågstadieelever som lämnar skolan utan tillåtelse. På grund av detta hålls 
låg- och mellanstadiedelen av skolan sina dörrar låsta till lobbyn. Högstadiedelen har 
inga sådana riktlinjer, utan högstadieeleverna har fri tillgång in och ut från skolan. 

 
4.5.1 Skolbiblioteket och rummet 

De nya lokalerna för skolbiblioteket byggdes där den tidigare skolmatsalen låg, vid 
sidan av skolans entré. Idén för det nya skolbiblioteket från bibliotekariens sida var att 
det skulle bli en mötesplats för alla skolans elever och komma närmare låg- och 
mellanstadieeleverna, som tidigare inte brukade besöka det gamla skolbiblioteket. 
Utöver detta är det nya skolbiblioteket utrustat med fler möjligheter för pedagogisk 
verksamhet genom sitt möblemang. Möblemanget möjliggör pedagogisk verksamhet 
som bokcirklar, bokprat, skaparverksamhet och andra pedagogiska aktiviteter 
(Bollebygds kommun, 2018). I december 2017 invigdes skolbiblioteket. Enligt 
Bollebygds biblioteksplan är skolbiblioteket öppet och bemannat av en bibliotekarie alla 
skoldagar (Kultur- och fritidschef, 2017). 

Enligt Bollebygds kommuns organisationsskiss är skolbiblioteken och den övriga 
biblioteksverksamheten i kommunen placerad i enheten för Kultur, fritid och turism. 
Enheten ligger under Utbildningsförvaltningen, som i sin tur ligger under 
Utbildningsnämnden (Bollebygds kommun, 2019). Bollebygdskolan är också placerad i 
Bildningsförvaltningen men under sin egen enhet som hanterar låg-, mellan- och 
högstadieverksamheten på skolan. Kultur- och fritidschefen ansvarar för 
skolbiblioteksverksamheten och resterande biblioteksverksamhet i kommunen. 
Kommunen har i dagsläget fem bibliotek: Två folkbibliotek - huvudbiblioteket och 
filialbiblioteket i Töllsjö; samt tre skolbibliotek - Örelundskolans bibliotek, 
Töllsjöskolans bibliotek och Bollebygdsskolan bibliotek. 

Skolbiblioteket består av två rum; bibliotekariens arbetsrum och det allmänna 
biblioteksrummet dit eleverna har tillgång. Min studie behandlar det allmänna 
biblioteksrummet. Biblioteksrummet består av ett stort rum med öppen planlösning och 
högt i tak. Ena väggen består av stora fönster mot den främre skolgården. 
Skolbiblioteket har tre dörrar; två in- och utgångar till skolans lobby och en nödutgång 
som leder ut på skolgården. Väggarna i skolbiblioteket är försedda med hyllor och i det 
öppna rummet finns flera hyllor på hjul som kan flyttas efter behov, samt en lång hylla 
på som används för att skärma av två delar av rummet. Allt som allt finns det ca 380 
hyllmeter. 
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I planeringen av de nya lokalerna designades den främre delen av skolbiblioteket för att 
tillgodose låg- och mellanstadieelevers behov och förse dem med böcker. Skönlitteratur 
som passar låg- och mellanstadiet är placerad längs väggarna på var sin sida av entrén. 
Längre in i skolbiblioteket finns skönlitteratur som passar bättre för högstadieelever. All 
skönlitteratur är märkt med ett genre-klistermärke. Övrig litteratur som facklitteratur 
med fakta och information om olika ämnen som är anpassade för barn och unga, 
pedagogiska böcker för skolpersonal, fysiska läromedel i form av läroböcker för olika 
skolämnen avsedda för elever, och tidningar har placerats i de flyttbara hyllorna samt 
den avskärmande hyllan. Skolbiblioteket har inga datorer eller andra digitala medier i 
rummet. Detta för att eleverna har dator 1:1 och skolan förser dem med digitala 
läromedel, så behovet fanns inte när det nya rummet planerades. I form av möblemang 
och övriga medier är rummet försett med flera soffgrupper, fåtöljer, “pölar”, en sorts 
stor vadderad pall som är stor nog att sitta flera på, samt flera små och stora bord med 
tillhörande stolar. En projektor finns med tillhörande duk i taket. Brädspel och kortspel 
finns också att tillgå, men dessa är placerade i bibliotekariens arbetsrum och är endast 
tillgängliga vid förfrågan. Bibliotekarien har placerat sig i mitten av skolbiblioteket 
utanför sitt arbetsrum för att kunna ha uppsyn över hela rummet och få en bättre kontakt 
med eleverna. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av det empiriska materialet efter bearbetning och 
analys. Syftet med studien har varit att få kunskap om låg-, mellan- och 
högstadieelevers tillgång till biblioteksrummet, samt rummets pedagogiska roll. I 
resultatets första del skriver jag om informanterna. Efter detta presenterar jag det 
bearbetade empiriska materialet från intervjuerna efter analys i förhållande till mina 
forskningsfrågor och teori. 

 
5.1 Informanter 
Här skriver jag om informanterna som intervjuats i studien. Dessa består av 
bibliotekarien på skolan och två lärarinformanter från varje stadie. Alla informanter är 
anonyma förutom bibliotekarien då denne är den enda med sin roll på skolan och kan 
därav inte anonymiseras. 

Bibliotekarien har arbetat på Bollebygdskolans bibliotek sedan 2001 och arbetar på 
heltid i skolbiblioteket. Lärarinformanterna består av två lärare från varje stadie. Jag 
specificerar inte närmare vad för årskurser lärarinformanterna är ansvariga för, vilka 
ämnen de undervisar eller hur länge de personligen arbetat på skolan, men alla har 
mellan 10-25 års erfarenhet inom läraryrket. Samtliga lärare har arbetat på skolan allt 
från det aktuella läsåret till uppåt 25 år. Lärarna benämns med alias för att skydda deras 
identitet. Lågstadielärarna benämnas som L1 och L2, mellanstadielärarna benämns som 
M1 och M2 och högstadielärarna benämns som H1 och H2. Bibliotekarien har ingen 
alias och benämns oftast vid sitt förnamn ”Olle” av lärarinformanterna. Jag benämns 
som ”Henrik” i citat från intervjuerna. 

 
5.2 Läget och lokalen 
Inledningsvis i intervjuerna frågade jag informanterna om det nya skolbiblioteket och 
vad för tankar de hade om lokalen och läget. Endast en av mina informanter hade inte 
arbetat på skolan när skolbiblioteket låg inne i högstadieskolan. Återkommande begrepp 
hos informanterna när de beskrev skolbibliotekets lokal var ”stor”, ”öppen”, ”luftig”, 
och ”högt i tak”. Både bibliotekarien och lärarna uttryckte att rummet var inbjudande 
och välkomnande med flera sittplatser för eleverna att arbeta eller umgås på. 
Bibliotekarien i synnerhet är nöjd över lokalen, men mindre med läget. 

Bibliotekarien: Det är ett fantastiskt rum med många möjligheter. Det är 
spatiöst, det är ju stora ytor, det är högt i tak det är väldigt väl - det är- 
ljudisolering är väldigt bra. Fast, jag tycker att det ligger lite långt från eleverna, 
jag vill komma närmare eleverna bättre. 

Lokalens läge är, enligt alla informanter, en punkt med positiva och negativa sidor. 
Bibliotekarien anser att han kommit närmare låg- och mellanstadiet, men att 
omständigheter hindrar tillgängligheten för låg- och mellanstadieelever. 

Lågstadielärarna menar att läget för skolbibliotekets blivit mycket bättre i jämförelse 
med när det låg inne i högstadiedelen av skolan som då innebar att de behövde gå in 
med lågstadieeleverna i högstadieskolan, något de menar kunde bli problematiskt. De 
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beskriver skolbiblioteksrummet som en öppen och inbjudande atmosfär och betydligt 
närmare i jämförelse med innan. Samtidigt framstår en önskan om att ha ett 
skolbibliotek centralt inne i deras verksamhet som en ”nav”. Detta för att lärarna och 
eleverna idag inte passerar skolbiblioteket naturligt under skoldagen, utan snarare när de 
är på väg in och ut från skolan. Mellanstadielärarna finner att det nya läget är fantastiskt 
och att de nya lokalerna är inbjudande med större rymd än tidigare. Dock berättar även 
mellanstadielärarna att de gärna vill att det ska finnas ett skolbibliotek inne ”i hjärtat av 
låg- och mellanstadiet”, som de uttrycker det. 

M2: Vi som har- … Genom att låg och mellan ligger snäppet bort så är det ju 
skolans byggnation som har gjort att det är lite längre bort då. Att det inte ligger 
som i hjärtat av låg - mellanstadiet. men det är för att vi har en 1-9 skola. 

Högstadielärarna som tidigare haft närmare till skolbiblioteket beskriver lokalen som en 
luftig och öppen plats med mycket resurser som böcker. Dock uttrycker de en saknad av 
det gamla läget och att tillgången har försämrats, både i avseende till elevernas tillgång 
men även från sin egen sida som lärare. 

 
5.3 Tillgången till rummet 
Bibliotekarien menar att det är han och kulturchefen som bestämmer över tillgången till 
skolbiblioteket och i dagsläget är målsättningen att skolbiblioteket skall vara öppet så 
mycket som möjligt. Då bibliotekarien arbetar heltid innebär detta att skolbiblioteket är 
öppet alla skoldagar i veckan. Han nämner däremot att han låser skolbiblioteket om han 
ska iväg. Bibliotekarien resonerar att faktumet att han är ensamt anställd påverkar 
skolbibliotekets tillgänglighet eftersom han inte alltid kan vara i rummet. 

Bibliotekarien berättar om de låsta dörrarna till låg- och mellanstadiedelen av skolan 
som ett hinder för de elevernas tillgång. Han uttrycker en förståelse för orsaken till att 
dörrarna är stängda, men menar att de låsta dörrarna förhindrar låg- och 
mellanstadieeleverna att besöka skolbiblioteket själva, utan eleverna måste komma med 
en lärare eller med en nyckel. I teorin kan låg- och mellanstadieeleverna gå utevägen 
runt skolan till entrén, men i praktiken sker inte detta, berättar bibliotekarien. 

Skolbibliotekets som ett socialt system påverkas av de regler och strukturer som gäller 
för de associerade sociala system som ligger i skolan samt det sociala system skolan 
utgör. På Bollebygdskolan visas detta genom att bestämmelser på skolan, som de låsta 
dörrarna till låg- och mellanstadieverksamheten påverkar skolbibliotekets tillgänglighet 
och roll för dessa elever och lärare. Denna struktur tycks ha förekommit genom elevers 
handlingar i skolan som lett till regler kring hur de får röra sig genom skolan. Trots att 
detta är en förändring i skolans struktur har det en inverkan på både skolbiblioteket som 
socialt system och på tillgången till lokalen. 

 
5.3.1 Låg-, mellan- och högstadieelevers tillgång 

Lågstadieeleverna har ingen tillgång alls till skolbiblioteket i lågstadielärares mening 
såvida lärarna inte följer med eleverna. Detta på grund av att de dels anser att vissa 
elever inte kan ta det ansvaret och dels på grund av de låsta dörrarna. Om de ska gå till 
skolbiblioteket går alltid en lärare med dem, och då är det i helklass. 
Mellanstadielärarna anser inte att de låsta dörrarna är ett hinder på samma sätt som 
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lågstadielärarna, utan menar att mellanstadieeleverna är så pass stora att de antingen kan 
gå runt skolan för att gå in via entrén för att komma till skolbiblioteket, eller få låna 
lärarens nyckel för att ta sig igenom dörren om läraren inte kan följa med. 

M1: Antingen går dom utevägen på rasten [till skolbiblioteket], annars får de 
låna min nyckel om de går iväg själva och jag inte kan följa med. De är så stora 
nu så att det ansvaret kan dom ha. 

Högstadieeleverna har inga fysiska hinder i sin tillgång. “De kan vara där från 8 till 
fyra, skulle jag tippa.” menar H1 och går vidare med att säga att tillgången är mycket på 
grund av att bibliotekarien har det öppet så mycket som han kan för att upprätthålla 
biblioteket som en mötesplats. Strukturen som bibliotekarien och lärarna skapar kring 
tillgången till skolbiblioteket för låg- och mellanstadiet gör att de endast har tillgång till 
lokalens resurser, medan högstadieeleverna har en tillgång till hela lokalen. Bidragande 
är även högstadielärarnas syn på skolbiblioteket som en bakre region där de kan umgås. 

Det fanns en aspekt angående tillgången när elever från låg-, mellan- och/eller 
högstadiet befann sig i skolbiblioteket samtidigt. Lågstadielärarna berättar om tillfällen 
då lågstadieeleverna varit i skolbiblioteket samtidigt som äldre elever, som i sin tur lett 
till möten mellan stadierna och i vissa lägen till att de äldre eleverna hjälper de yngre 
med att hitta böcker. Lågstadielärarna menar att sådana här möten mellan åldrarna är 
viktiga för barnen och säger att “vi är ju lite isolerade där borta”. 

 
5.3.2 Planerad tillgång 

Den planerade tillgången till skolbiblioteket som förekommer i intervjuerna är i första 
hand schemaplanerade klassbesök för att låna böcker från skolbiblioteket. Flera av 
lärarna och bibliotekarien beskriver ett flexibelt förhållningssätt till planeringen av 
klassbesök till skolbiblioteket. Lärarna upplevde att bibliotekarien alltid vill att de ska 
komma på besök. Begrepp som “spontan” och “flexibel” används av alla informanter 
när planeringen beskrivs. Dock varierar strukturen av planeringen, dels beroende på 
stadiet men även på läraren. 

Lågstadiet besöker skolbiblioteket nästan uteslutande i klasser då lågstadieeleverna inte 
har tillgång till skolbiblioteket utan en lärare. L1 har ingen bestämd tid med 
bibliotekarien om när de ska komma dit för att låna, utan besöker skolbiblioteket när det 
är lägligast under skolveckan. L2 har en avsatt tid en lektion i veckan då de kommer dit, 
men även denna tid beskrivs som oregelbunden. 

L1: Det är mer det att man meddelat honom att ‘vi kommer att komma den 
tiden’. Att det passar sig då. 

L2: Men jag upplever inte heller så att Olle skulle säga nej, utan han vill ju att vi 
ska komma. 

Mellanstadielärarna säger att de sällan besöker skolbiblioteket i helklass, men gör det i 
så fall för att låna böcker och meddelar bibliotekarien innan för att bestämma en läglig 
tid. M2 berättar att de snarare brukar ringa bibliotekarien och skicka ner elever själva 
eller i grupp för att hämta böcker istället för att planera ett klassbesök. De kan också bli 
inbjudna av bibliotekarien, säger de. Om de frågar honom efter boktips ber han dem 
komma ner med klassen så hjälper han dem i med böcker i skolbiblioteket. 
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Högstadielärarna har inte heller några tider där de besöker skolbiblioteket, utan brukar 
gå på ett sorts rutinbesök till skolbiblioteket när de nya eleverna har börjat sjuan för att 
de nya ska bekanta sig med skolbiblioteket. I övrigt överlåter de ansvaret av att låna 
böcker till eleverna. Elever kan få sitta i skolbiblioteket och arbeta istället för 
klassrummet, berättar högstadielärarna. I dessa lägen kontaktar högstadieläraren 
bibliotekarien för att försäkra sig om att det är passande och om han kan hålla ett öga på 
eleven i fråga. 

Bibliotekariens inställning överensstämmer med lärarnas att hålla schemaplaneringen 
spontan och flexibel. Han vill helst inte binda upp sig med avsatta tider och beskriver 
det som “ofritt”. Alla lärare hör däremot inte av sig innan, berättar han, och det kan leda 
till att flera klasser kommer samtidigt. Detta beskriver bibliotekarien som lite kaotiskt. 
Samtidigt prisar han lärarnas förmåga att styra upp vid dessa tillfällen och samverka 
med varandra. 

Bibliotekarien: Det har hänt att det kommer in 2-3 klasser samtidigt, och det 
kanske inte är så jättebra men det brukar gå väldigt bra. 

Henrik: utan att kontakta dig heller? 

Bibliotekarien: Ja (skratt), men det gör inget. Visst, det blir lite kaotiskt och 
sådär, men nja, det brukar lösa sig väldigt bra, det får jag säga, och det är 
jätteduktiga pedagoger. Dom brukar nypa upp - ta tag i det där fint och se till att 
hjälpa varandra och göra det till en bra stund för alla. Det brukar funka bra. 

Genom samarbetet mellan bibliotekarien och lärarna förekommer nya möjligheter till 
strukturer kring tillgången som grundar sig i läsfrämjande verksamhet. Bibliotekarien 
säger att han är öppen för att ha det mer strukturerat schema om frågan kommer upp 
från någon av lärarna, men är i dagsläget nöjd med den planering som är. 

 
5.3.3 Lärarnas tillgång 

Alla lärarinformanter anmärker att de vill ha skolbiblioteket närmare sina respektive 
verksamheter, men en del av detta tycks vara för att få bibliotekarien närmare lika 
mycket som att få skolbiblioteket närmare. Även bibliotekarien menar att han saknar 
tiden när lärare besökte honom regelbundet när skolbiblioteket låg inne i 
högstadieskolan. Det framstår av informanterna att en del av det samarbete som finns 
mellan skolbiblioteket och övriga skolverksamheten har förändrats genom det nya läget. 

Lärarna berättar att de inte besöker skolbiblioteket särskilt ofta just på grund av läget, då 
det inte faller sig naturligt att gå förbi skolbiblioteket när man rör sig i skolan. M2 
berättar att de hellre går till bibliotekarien än till kommunens huvudbibliotek när hen 
lånar böcker till sig själv, just för sin närmare relation till bibliotekarien. 
Högstadielärarna berättar att tidigare när skolbiblioteket befann sig i högstadieskolan så 
kunde lärarna passera igenom skolbibliotekets båda ingångar för att gå till lektioner eller 
lärarrummet som låg intill. 

H1: I och med att det gamla biblioteket ibland hade två dörrar öppna så blev det 
naturligt att man nästan passerade igenom där när man skulle till lektioner och 
sådär. Det var mer naturligt att man var mer i biblioteket och att eleverna gick 
ner till biblioteket och jobbade. 



17  

5.3.4 Andra aspekter av tillgången 

Bibliotekarien menar att idag är eleverna “ett klick bort hela tiden” från information, 
och därav har skolbibliotekets pedagogiska roll förändrats. Strukturen i klassrummet 
påverkar också tillgången genom att resurser redan finns tillgängliga där i form av 
elevers datorer som används istället för att besöka skolbiblioteket. Alla lärarna berättar 
att i och med tillgången till nätbaserade källor som eleverna har genom datorerna 
behöver de inte besöka skolbiblioteket med eleverna varje gång för att hitta information 
om ämnen. 

Låg- och mellanstadielärarna säger att de inte besöker skolbiblioteket om det handlar 
om att hitta fakta utan håller sig till nätet, såvida de inte ska fördjupa sig i något 
speciellt ämne. Högstadielärarna menar att datorerna har ersatt funktionen av att gå till 
skolbiblioteket och slå i uppslagsverk och lexikon. H1 berättar att hen använt sig av 
skolbiblioteksrummet för undervisning, innan skolbiblioteket flyttade och innan 
arbetssättet 1:1. Då kunde hen ge eleverna i uppgift att hitta fakta om något och placera 
dem i skolbiblioteket för att slå upp det i uppslagsböcker. Nu för tiden menar hen att de 
kan hitta allt på sina datorer. 

H1: På den gamla goda tiden innan datorerna då hade jag lite övningar i [ämne], 
då satt man ju med uppslagsböcker. Idag använder man inte längre 
uppslagsböcker. Det var ju ett bra sätt att både lära sig alfabetet också 
uppslagsböcker, så då satt vi faktiskt och jobba i biblioteket. Men det finns inget 
naturligt sätt att de går och sätter sig i biblioteket och jobbar. 

Skolbiblioteket förhåller sig som en plats med källor i bokform för lärarna. En 
frustration som uttrycker sig hos lågstadielärarna vad gäller digitala källor är att dessa 
inte är väl anpassade till elever i lågstadieåldern, och går därför i vissa lägen till 
skolbiblioteket istället. Det finns även en förhoppning från lågstadielärarna att 
skolbiblioteket kunde hjälpa med de digitala medierna också, men övrigt sker inga 
reflektioner om skolbibliotekets roll i navigeringen av digitala medier, inte från 
bibliotekarien heller. 

 
5.4 Rummets pedagogiska roller 
När jag frågade om skolbiblioteksrummets pedagogiska roll fick jag varierande svar. 
Lärarna ansåg att rummet hade en pedagogisk roll som förmedlades genom medierna, 
bibliotekarien eller de sociala mötena mellan elever. Rummets pedagogiska roll är 
förknippad med bibliotekarien och böckerna, menar lärarna. 

Bibliotekarien berättar att skolbiblioteksrummet används dagligen i pedagogiskt syfte, i 
alla fall av högstadiet som har större tillgång till rummet. De kunde använda rummet till 
att studera enskilt eller i grupp eller ha någon form av pedagogisk verksamhet med en 
lärare, bland annat hade en tyskalektion hållits i rummet nyligen. På grund av låg- och 
mellanstadiets tillgång till rummet används rummet mindre av dem även i pedagogiskt 
syfte, menar bibliotekarien. Det bruk som han såg från låg- och mellanstadieeleverna 
hade att göra med lånandet av facklitteratur för specifika uppgifter som de sedan utförde 
i klassrummet. 
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Lågstadielärarna såg självaste letandet efter böcker i sig som en lärande process och 
därav pedagogiskt. De ser ett passiv lärande i biblioteksrummet genom organiseringen 
och klassificeringen av böckerna eleverna tar del av. L2 säger att genom uppställningen 
av böckerna efter genre lär sig barnen att det finns olika genrer och vad de innebär. 
Eleverna får också lära sig strategier för hur man hittar böcker i rummet. 
Mellanstadielärarna såg en pedagogisk roll i rummets struktur och medier. Vid detta 
laget menar lärarna att eleverna lärt sig mycket om hur de ska gå tillväga när de letar i 
hyllorna. De ser även bibliotekarien som en pedagogisk tillgång i rummet och ser en 
funktion i hans centrala placering i mitten av skolbiblioteket. De berättar att då 
bibliotekarien har god kontakt med alla elever på skolan tar de till sig mer av vad som 
förmedlas och gör dem ivriga att lära sig mer. Högstadielärarna ansåg inte att 
biblioteksrummet hade en pedagogisk roll, utan att det är medierna som har det och 
bibliotekarien när han är ute i klasserna. 

Skolbibliotekets roll i förhållande till den främre och bakre regionen varierar hos 
informanterna. De kunde se aspekter av båda regionerna i skolbiblioteket och menade 
att de hade en plats i lokalen. Det stod klart att lärare inte ansåg att lokalen lämpar sig 
till den främre regionen i samma mån som klassrummet gör, utan förhåller sig mer till 
den bakre regionen i form av uppehållsrum och mötesplats för högstadieeleverna. 

 
5.4.1 Mötesplatsen och pedagogiken 

Begreppet pedagogik innefattar olika mening för informanterna. För bibliotekarien är 
pedagogik ett lärande i olika former. Detta menar han kan antingen vara ett lärande 
genom verksamheten i biblioteksrummet eller användandet av rummets medier. Men 
det kan även vara hur man umgås med andra i ett socialt sammanhang. Bibliotekarien 
menar att rummet har en social pedagogisk roll, då rummet som en mötesplats lär 
eleverna hur man ska vara i sociala sammanhang och offentliga rum. 

Låg- och mellanstadielärare har en liknande uppfattning av att skolbiblioteksrummet 
som mötesplats bidrar till att eleverna lär sig hur man ska göra i sociala situationer och 
anser att detta är en form av lärande. Lågstadielärarna berättar att de brukar öva med 
eleverna i hur man gör när man ska gå till skolbiblioteket och hur man beter sig där 
inne. En sorts träning i hur man ska göra när man är i det offentliga rummet, så att säga. 
Mellanstadielärarna hänför bibliotekarien som en bidragande faktor till det sociala 
lärandet och menar att bibliotekarien är en del av detta. 

Högstadielärarna ser också rummets funktion som en social plats för möten där eleverna 
får vara och “göra väsen av sig”. De ansåg dock inte att detta var en pedagogisk 
funktion, att det inte var biblioteksrummets roll och att pedagogiken var något som 
skedde på lektionerna. Skolbiblioteksrummet har istället en social roll, menar 
högstadielärarna. De anser att biblioteksrummet ska vara en kravfri plats för att stå i 
kontrast mot klassrummet som har mer krav. 

 
5.4.2 Verksamhet i rummet 

Bibliotekarien gav exempel på tyskalektionen med högstadieelever som hade skett i 
skolbiblioteksrummet och att han var positivt inställd till detta. Han berättar också att 
han haft läsecirklar med högstadieelever i skolbiblioteket. Denna användning av 
skolbiblioteksrummet för pedagogisk verksamhet framstår däremot som spontan och 
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oplanerad. Högstadielärarna var inte bekanta med den undervisning som bibliotekarien 
talar om, utan menar själva att den pedagogiska verksamheten ska ske i klassrummet. 

Låg- och mellanstadielärarna berättar att när de kommer in i skolbiblioteket talar 
bibliotekarien inför eleverna om olika böcker och titlar, som således blir en form av 
bokprat i biblioteksrummet. Dessa boksamtal med lågstadieeleverna, berättar lärarna, är 
väldigt givande för eleverna och främjar deras läsintresse. Detta blir en typ av 
pedagogisk verksamhet, menar de. Lågstadielärarna anser att undervisning kan ske i 
rummet, men ingen av dem har haft någon pedagogisk verksamhet i biblioteksrummet 
utan berättar att deras undervisning sker i klassrummet. Ett hinder menar de är rummets 
miljö som kan få vissa elever att tappa fokus. 

Mellanstadielärarna har en liknande inställning. Det händer att mellanstadieklasserna 
kan stanna kvar i skolbiblioteket för att läsa de böcker de lånat och ha en lässtund där, 
istället för i klassrummet berättar mellanstadielärarna. Men i övrigt sker all 
undervisning i klassrummet. Ingen av högstadielärarna använde rummet i pedagogiskt 
syfte eller undervisning. Däremot har det varit på tal att det kan göras ändringar i 
rummet för att tillåta mer pedagogisk verksamhet, säger H2. 

H2: Sen pratar vi [lärare] också om att Olle skulle ha någon upphöjning eller 
podium som man skulle kunna ha lite, ja, framträdanden. Eleverna får visa sina 
alster, men så långt har vi inte kommit. Men det hade varit kul. Och då får ju vi 
lärare kunna samarbeta med skolbiblioteket och göra upp en plan så att alla 
klasser får- ... Eller alla sjuor får till exempel jobba med [ämne], sen så… Det 
skulle man kunna göra. men det har vi inte gjort (skratt). 

Möjligheter till anpassning av lokalen för pedagogisk verksamhet ses i rummet, men 
lärare menar att detta kommer i konflikt med att skolbiblioteket ska vara öppet och ett 
sådant bruk av rummet som en främre region utesluter att det samtidigt kan utgöra en 
bakre region. Informanterna har således en uppfattning av rummet som en ”porös” plats 
och att lokalen till större del utgör en bakre region för högstadieeleverna att använda 
som uppehållsrum. 

 
5.4.3 Rummets utformning 

En punkt där alla lärarinformanter var eniga var att rummets utformning gjorde att det 
inte lämpar sig för en lektionsliknande verksamhet, även de lärare som var öppna för att 
ha undervisande verksamhet i rummet. 

L2: Vissa barn behöver sitta vid bord och stolar för att kunna koncentrera sig. 
Det kanske blir svårare med den miljön [biblioteksrummet] om man ska få till en 
undervisningssituation där det är lätt att ta till sig. Det blir lite ostrukturerat, om 
de nu har behov av det här fyrkantiga att få sitta på en stol vid sitt bord. 

Lågstadielärarna berättar att denna problematik kommer sig av att det är ett stort rum 
istället för flera mindre. Mellan- och högstadielärare menar att rummets öppenhet är en 
svårighet som är svår att kringgå och att deras elever behöver strukturen av klassrummet 
för att kunna arbeta, en struktur som skolbiblioteksrummet inte har. Alla lärare är ense 
om att skolbiblioteket skulle behöva vara stängt under lektionstillfället för att den typen 
av undervisning skulle kunna äga rum där. Bibliotekarien berättade om de flyttbara 
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hyllorna och hur man kan använda dem för att skapa rum i rummet och ha verksamheter 
på så vis, men ingen av lärarna reflekterade över detta i sina intervjuer. 

 
5.4.4 Övrig verksamhet 

Trots att lärarna ser brister i biblioteksrummets pedagogiska roll framstår bibliotekarien 
fortfarande som en uppskattad resurs för lärande i andra avseenden, dock utanför 
rummet. Låg- och mellanstadiet berättar att han kommer ut någon gång i veckan och har 
högläsning i deras klasser, vilket är en uppskattad verksamhet. Högstadielärarna 
påpekar att bibliotekarien gör detta i högstadieklasser också, men inte i lika stor 
omfattning. H1 hade gärna sett att skolbiblioteket skulle haft 1½ tjänst istället, just för 
att bibliotekarien ska hinna ut mer i klasser och vara med på verksamheten i 
klassrummet. 

H1: Någonting man kan sakna är kanske 1½ tjänst, så att de skulle hinna ut i 
klasserna ibland och läsa grejer. Om man nu skulle ha en bibliotekarie - sen är ju 
inte alla - de är ju lite olika, bibliotekarierna. Men som det är nu åtminstone så 
skulle det vara skönt att ha någon som skulle ännu mer kunna vara ute i 
klasserna, faktiskt. Om man får önska. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat i förhållande till litteraturöversikten 
samt den tidigare forskningen och studierna. Detta följs av en diskussion kring min 
metod och teori. 

Enligt Thomas (2013) och Limberg och Lundhs (2013) tolkningar av tillgång är 
bemanningen av skolbiblioteket och samarbete väsentliga delar. Thomas menar även att 
skolbiblioteksverksamheten bör vara flexibel för att kunna anpassas till elevers och 
lärares behov. Utifrån mitt resultat framstår biblioteksverksamheten på Bollebygdskolan 
som flexibel men med vissa begränsningar som påverkar skolbibliotekets verksamhet 
och elevernas tillgång. Delvis beror den på att låg- och mellanstadieskolan har varit 
tvungna att låsa dörrarna som leder ut i skolans lobby, och därav kan dessa elever inte ta 
sig den vägen till skolbiblioteket, och delvis begränsas den genom att bibliotekarien har 
verksamhet ute i klasserna och är således tvungen att stänga skolbiblioteket. 

De låsta dörrarna är inget som skolbiblioteket eller bibliotekarien kan påverka, utan en 
lösning behöver göras i samverkan med hela skolverksamheten. Vad gäller 
klassbesöken framstår det från lärare att detta är en verksamhet som de uppskattar 
väldigt mycket. Gärdén (2017) skriver att det är viktigt för bibliotekarien att släppas in i 
klassrummet och vara en del av verksamheten där. Samtidigt skriver Frid (2013) 
verksamhet inne i skolbiblioteket framhäver rummets andra funktioner. Utifrån 
resultatet står det klart att både bibliotekarien och lärarna vill ägna sig åt mer gemensam 
pedagogisk verksamhet, men fortfarande hålla skolbiblioteket öppet. 

Låg- och mellanstadielärarna och bibliotekarien visar en god relation och ett gott 
samarbete för att ta sig runt den begränsade tillgången, bland annat genom den flexibla 
schemaläggningen av besök. Limberg (2002) skriver att planeringen kring 
schemaläggningar av biblioteksverksamhet antingen kan vara fast eller flexibel. 
Schemaplaneringen som framstår mellan bibliotekarien och lärarna i min studie är 
spontan och flexibel och det tycks som att bibliotekarien och lärarnas nära kontakt 
bidrar till att planeringen fungerar väl i detta avseende. Limberg uppmanar att fler 
metoder bör kombineras med ett flexibelt schema, som gemensam 
verksamhetsplanering. Men i och med att det handlar om besök till skolbiblioteket för 
att låna och inte annan verksamhet tycks fler metoder inte krävas. 

Limberg och Alexandersson (2003) skriver om att beroende på hur stor tillgång elever 
har till skolbiblioteket påverkar det uppfattningen av skolbibliotekets roll. I deras studie 
var det endast äldre elever som hade tillgång till skolbiblioteket medan lärarna lånade 
till de yngre, och därav hade yngre elever ingen koppling till skolbiblioteket utan endast 
till böckerna. I min studie besöker låg- och mellanstadielärarna skolbiblioteket 
tillsammans med eleverna för att låna böcker. Lärarna anser att det är viktigt för 
eleverna att gå till skolbiblioteket för att främja elevernas läsning och bekanta sig med 
ett offentligt rum. Eleverna får också en relation till bibliotekarien som lockar dem till 
att läsa mer. 

Limberg (2002) och Streatfield och Markless (1994) skriver att mediers placering i 
biblioteksrummet eller klassrummet påverkar hur elever och lärare besöker och 
använder sig av rummet. Om medier är placerade i klassrummet hämmar det hur 
skolbiblioteket används. I Bollebygdskolan bibliotek är samtliga böcker och annan 
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litteratur samlade i skolbiblioteket som leder till att lärarna besöker skolbiblioteket med 
klasser till större del för att låna böcker och lärarna förknippar rummet med 
läsfrämjande arbete och att söka fakta i fysiska källor. Avsaknaden på datorer eller 
dylikt i rummet innebär dock att skolbiblioteket inte besöks för att hitta eller få hjälp att 
hitta källor, utan detta sker i klassrummet på elevernas datorer där det närmare till 
hands. Detta visar sig ha liknande inverkan som Streatfield och Markless tar upp om när 
medier finns i klassrummet, men här med digitala källor. Skolbiblioteket skjuts åt sidan 
till förmån för att söka på datorerna som redan är tillgängliga i klassrummet. Det är 
tydligt från mina intervjuer att i enlighet med Skolinspektionens (2018) rapport har 
skolan inte funnit ett sätt att integrera skolbiblioteket i den digitala 
kompetensundervisningen. 

Medan alla lärarna såg på skolbiblioteket som en social plats dit alla var välkomna och 
bibliotekarien som en värdefull resurs hade låg- och mellanstadielärarna en annorlunda 
syn på rummets pedagogiska roll än högstadielärarnas. Högstadielärarna menade att 
rummets roll är mer den av ett uppehållsrum för eleverna. De gav senare exempel på att 
rummet kunde användas till pedagogisk verksamhet, men såg hinder i form av rummets 
utformning och dylikt. Låg- och mellanstadielärarna hade en liknande inställning till 
undervisning i biblioteksrummet som Hüttens och Johanssons (2013) vars informanter 
talade om att undervisningen kunde ske lite var som helst, men uttryckte att det måste 
vara en klass som klarar av miljön av biblioteksrummet. 

Enligt Nilssons (2013) informanter menar dessa att biblioteksrummet var en trevligare 
miljö än klassrummets fyrkantiga struktur. Lärarna i min studie menar att vissa elever 
behöver denna fyrkantiga struktur för att kunna fokusera. Bristen på undervisning i 
biblioteksrummet beror på att lärarna såg en avsaknad av struktur i rummets utformning 
och att rummet var för öppet. Överlag verkar lärarna se svårigheter i att skolbiblioteket 
är öppet medan de skulle ha pedagogisk verksamheter där. Limberg (2002) tar upp 
problematiken om att aktiviteter kan komma i konflikt med varandra på grund av 
skolbibliotekets utformning. Lärarna ser en konflikt mellan rummet som uppehållsrum 
och rummets användning till pedagogisk verksamhet. Bibliotekarien såg inte samma 
problem utan ansåg att de flyttbara hyllorna i skolbiblioteket kunde användas för att 
skapa rum i rummet för pedagogisk verksamhet. 

En oväntad aspekt av min studie var att lärarna talar om sin egen tillgång till 
skolbiblioteket och hur flytten påverkat dem. Alla lärarna visade en önskan om att 
skolbiblioteket skulle komma närmare deras respektive verksamheter, lika mycket för 
att få bibliotekarien närmare som själva skolbiblioteket. Gärdén (2017) och 
Skolinspektionen (2018) skriver att en förutsättning för att skolbiblioteket ska ha en 
större inverkan på elevers lärande bör skolbiblioteket integreras mer i 
skolverksamheten. Min studie visar vissa områden där arbete krävs, så som 
skolbibliotekets roll för digital kompetens och ett sätt för rummet att brukas för 
pedagogisk verksamhet. Utifrån mitt resultat värdesätter lärarna skolbiblioteket och 
bibliotekarien högt som en pedagogisk resurs för elevernas lärande genom läsfrämjande 
arbete och informationssökning i fysiska källor. 
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6.1 Metod och teori 
De semistrukturerade intervjuerna var i sig inte oproblematiska. En oro var att jag inte 
skulle få in tillräckligt med empiri och därav valde jag att intervjua två lärare för att få 
en större bild av ett stadies verksamheter. Bibliotekarien är den enda på skolan med sin 
tjänst, så här kände jag mig säker. Samtidigt kunde min studie även sträckas för att 
inkludera de i chefsposition, men som tidigare nämnt hade jag inte möjlighet att göra 
intervjuer med rektorerna, och därav slopade jag detta. 

Tack vare den nära kontakt jag har med bibliotekarien på skolan fick jag hjälp att hitta 
lämpliga informanter till studien. Faktumet att jag känner bibliotekarien sedan innan kan 
potentiellt påverkat mitt resultat då jag själv har min egen relation till honom och 
skolbiblioteket. Samma sak med att mina lärarinformanter är personer bibliotekarien 
rekommenderat. Man kan tolka det som att dessa personer inte i första hand kritiserar 
skolbiblioteket då bibliotekarien är medveten om vilka informanterna är. 

Mina intervjufrågor var menade att förhålla sig till biblioteksrummets tillgänglighet och 
rummets pedagogiska roll, men det stod klart efter att jag genomfört intervjuerna att jag 
fått mer än så. Alla informanter besvarade frågorna om tillgången och om rummet 
används i något pedagogiskt syfte, men jag fick även svar om rummets andra roller, som 
rummet som uppehållsrum. Biblioteksrummets roll för lärarna var också något som de 
tog upp och hur att de ville ha en större närhet även för sin egen skull. 

Teorivalet var en återkommande problematik. Det tog mig relativt lång tid att bestämma 
mig för att förhålla mig till struktureringsteorin som Rafste använder sig av i sin 
forskning, men här tillämpad på lärare och bibliotekarien snarare än elever. Trots att 
teorin i första hand är avsedd för att se hur elever relaterar till sitt skolbibliotek finner 
jag att den går att tillämpa även på lärare och bibliotekarier. Just teorivalet var en 
utmaning från studiens början, men i slutändan ville jag använda en som behandlade 
rummets tillgång, struktur och roller. Teorin hade varit ännu mer passande för om jag 
gjort intervjuer med elever också, och det hade även gett min studie ett bredare 
perspektiv. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel återkopplas mina kunskaper från studien till syftet och 
forskningsfrågorna. Syftet med studien är att få kunskap om grundskoleelevers tillgång 
till biblioteksrummet, hur rummet används av lärare för elevers lärande och vilka 
strukturer som påverkar detta. Mina forskningsfrågor är: 

- Hur ser strukturen ut kring tillgången till biblioteksrummet? 

- Hur används biblioteksrummet i pedagogiskt syfte? 

- Vad för pedagogiska roller ser lärare i biblioteksrummet? 

Skolbiblioteket ligger i direkt anslutning till skolans låg-, mellan- och 
högstadieverksamheter, men med hinder för låg- och mellanstadiet i form av låsta 
dörrar. Tillgången till biblioteksrummet är, enligt informanterna, bra och bibliotekarien 
har som målsättning att ha skolbiblioteket öppet så mycket som möjligt. Skolbiblioteket 
är öppet alla skoldagar då bibliotekarien befinner sig i rummet, i övrigt låser han till 
skolbiblioteket. I förhållande till det nya läget för skolbiblioteket menar lärarna för låg- 
och mellanstadiet att läget förbättrats för dem än när det låg inne i högstadiet och 
högstadielärarna menar att läget försämrats för dem. De låsta dörrarna för låg- och 
mellanstadiet är ett hinder för elevernas spontana tillgång, men är inget som 
skolbiblioteket kan påverka. Alla lärarinformanterna uttryckte ett visst missnöje med 
läget och menar att de hellre haft skolbiblioteket centralt i sina respektive verksamheter. 
Samtidigt visar alla lärarinformanterna en förståelse för varför skolbiblioteket ligger där 
det gör. 

Rummet används i olika pedagogiska syften av elever som arbetar i skolbiblioteket men 
inte i lika stor utsträckning av lärare. Ingen utav lärarna i studien menade att de använde 
rummet i pedagogiskt syfte. Låg- och mellanstadielärarna menar att besöken i helklass 
och interaktionen med bibliotekarien samt letandet efter böcker har ett pedagogiskt 
syfte. Lågstadielärarna berättar att eleverna inte har tillgång till biblioteksrummet om 
inte lärarna också är där, men säger att biblioteksrummet genom sin utrustning och 
resurser har ett pedagogiskt syfte som eleverna tar del av genom medierna när de är där. 
Högstadielärarna ser inte en lika stor möjlighet till pedagogik i rummet utan menar att 
det sker i klassrummet. Samtidigt säger de att deras elever kan få vara i 
biblioteksrummet under lektionstid och ägna sig åt sina studier. I övrigt säger alla 
lärarna att rummet måste anpassas innan det kan tillåta pedagogisk verksamhet, 
alternativt hållas stängt under tiden verksamheten pågår. Samtidigt tar pedagogiken i 
rummet inte alltid formen av pedagogisk verksamhet, utan är också något som 
bibliotekarien och lärarna menar sker i de sociala interaktionerna i biblioteksrummet. 

Alla lärare, i synnerhet högstadiets, uttryckte att biblioteksrummet har en roll som 
uppehållsrum för eleverna. Trots att mina frågor berörde rummets roll för elevers 
lärande var rummets roll som mötesplats en viktig funktion för skolbiblioteket hos alla 
informanter. I första hand var det just högstadielärarna och bibliotekarien som uttryckte 
sig om detta och att skolbiblioteket har en viktig roll som uppehållsrum, men även låg- 
och mellanstadielärarna menade att det var viktig trots att deras elever inte hade samma 
tillgång. När jag frågade lärarna om rummets pedagogiska roll blev svaren tvetydiga. 
Vissa såg en passiv pedagogisk roll i rummet och att rummet kunde lämpa sig för 
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pedagogisk verksamhet. I andra lägen hittades inte många pedagogiska roller i rummet 
annat än rummets resurser i form av medier. 

Samarbetet mellan bibliotekarien och lärarna är en bidragande faktor till att tillgången är 
såpass stor. Lärarna värdesätter skolbiblioteket och bibliotekarien samt dennes 
kompetenser. Lärarna känner att skolbiblioteket alltid är välkomnande och att 
bibliotekarien uppmanar elever och lärare att komma dit. Samtidig framstår det att 
lärarna och bibliotekarien anser att arbetssättet 1:1 leder till en annan roll för 
skolbiblioteket och biblioteksrummet då det inte innefattar datorer eller andra digitala 
medier. Istället är rummet förknippat med böcker och läsfrämjande verksamheter. 
Pedagogiken sker inte i första hand genom verksamhet i rummet, utan genom sociala 
interaktioner mellan eleverna, med bibliotekarien och med medierna. I min studie ville 
jag undersöka biblioteksrummets pedagogiska roll, men fann även viken av 
bibliotekarien för lärarna. 

 
7.1 Förslag till fortsatta studier 
Det är två aspekter som jag inte undersöker i min studie; huvudmäns och elevers. 
Vidare studier skulle således kunna utveckla hur dessa förhåller sig till 
biblioteksrummet och hur de ser på tillgången och den pedagogiska rollen. I övrigt 
skulle en mer omfattande studie kunna genomföras på fler skolbibliotek, alternativt på 
hela skolbiblioteksverksamheten och inte bara rummet. 
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Bilaga - Intervjuguider 
Intervjuguide bibliotekarien 

 

Informera 
 

- Informationen används endast i syftet av forskningen 
- Syftet är att få kunskaper om grundskoleelevers tillgång till biblioteksrummet 

och hur rummet bidrar till elevernas lärande genom användning av 
skolverksamheten. 

- Information om GDPR och samtycke. 
- Informanter har rätten att dra sig ur studien om de önskar. 
- Informanter har rätten att förbli anonyma om de önskar. 

 
Inledande frågor 

 
1. Namn? 
2. Vad är dina uppgifter i skolan? 
3. Hur länge har du arbetat på skolan? 
4. Vad är dina tankar om det nya skolbiblioteket? (Läget, lokalen, rummet) 

- Vad var målsättningen från biblioteksverksamhetens håll när det byggdes? 
 

Elevernas tillgång 
 

Elevers tillgång till skolbiblioteket kan variera beroende på samarbetet mellan skolverksamheten 
och skolbiblioteket och beroende på vilka regler/överenskommelser som finns om hur och när 
elever får vara i skolbiblioteket. 

 
1. Hur ser elevernas tillgång till skolbiblioteket ut idag? 
2. Vem/vilka bestämmer över tillgången? 
3. Varför fattades besluten om tillgången? 
4. Är du nöjd med elevers tillgång till skolbiblioteket? 

- Varför/varför inte? 
 

Rummets pedagogiska roll 
 

Det finns forskning som påvisar att skolbiblioteket bidrar till elevers lärande och att 
biblioteksrummet då bör har en pedagogisk roll. 

 
5. Hur anser du är biblioteksrummets pedagogiska roll? 
6. Hur används biblioteksrummet i pedagogiskt syfte idag? (bokprat, skaparverksamhet, 

kulturaktivitet, informationssökning etc.) 
- Om ja: hur? 

 
avslutande frågor 

5. Har du något mer att tillägga? 
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Intervjuguide lärare 
 

Informera 
 

- Informationen används endast i syftet av forskningen 
- Syftet är att få kunskaper om grundskoleelevers tillgång till biblioteksrummet 

och hur rummet bidrar till elevernas lärande genom användning av 
skolverksamheten. 

- Information om GDPR och samtycke. 
- Informanter har rätten att dra sig ur studien om de önskar. 
- Informanter har rätten att förbli anonyma om de önskar. 

 
Inledande frågor 

 
7. Namn? 
8. Vad är dina uppgifter i skolan? 
9. Hur länge har du arbetat på skolan? 
10. Vad är dina tankar om det nya skolbiblioteket? (Läget, lokalen, rummet) 

- Vet du vad målsättningar var för det nya skolbiblioteket från skolverksamhetens 
håll när det byggdes? 

 
Elevernas tillgång 

 
Elevers tillgång till skolbiblioteket kan variera beroende på samarbetet mellan skolverksamheten 
och skolbiblioteket, och beroende på vilka regler/överenskommelser som finns om hur och när 
elever får vara i skolbiblioteket. 

 
11. Hur ser (låg-/mellan-/högstadie)elevernas tillgång till skolbiblioteket ut idag? 
12. Vem/vilka bestämmer över tillgången? 
13. Varför fattades besluten om tillgången? 
14. Är du nöjd med (låg-/mellan-/högstadie)elevers tillgång till skolbiblioteket? 

- Varför/varför inte? 
 

Rummets pedagogiska roll 
 

Det finns forskning som påvisar att skolbiblioteket bidrar till elevers lärande och att 
biblioteksrummet då bör har en pedagogisk roll. 

 
15. Hur anser du är biblioteksrummets pedagogiska roll? 
16. Hur används biblioteksrummet i pedagogiskt syfte idag? (bokprat, skaparverksamhet, 

kulturaktivitet, informationssökning etc.) 
- Om ja: hur? 

 
avslutande frågor 

 
17. Har du något mer att tillägga? 
18.  
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