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Abstract: The aim of this bachelor thesis is to explore the reasons 

fifteen-year-old students give for not using their school library. 

One of the objectives of this study is to contribute to increasing 

the relevance of school libraries for as many students as 

possible by investigating what non-users think of their school 

library. The questions posed are: Why do some students not 

visit their school library? What are the non-users’ perceptions 

of their school library? What value do the non-users’ attach to 

their school library? The theoretical framework used to 

analyze the results is the theory on economies of worth 

developed by Boltanski and Thévenot (2006). The empirical 

material consists of transcripts from group interviews at four 

different schools. The results of the thesis show that students 

have a wide range of reasons for not visiting the school library. 

Some of the students didn’t particularly enjoy reading and 

therefore didn’t feel that the library was a place for them. 

Other reasons given were that their school library was closed 

most of the time, was uninviting, didn’t have a great selection 

of books or that the students forgot that it existed. In 

conclusion, in order for the school library to be relevant to 

more students, clearer communication about what the library 

has to offer to students and school staff alike is needed. The 

school library needs to be reevaluated and adapted in order to 

include all students. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 3 

2 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG 4 
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1 INLEDNING 

Ungdomar är en betydelsefull men på vissa sätt komplicerad användargrupp för 

biblioteken att förhålla sig till. Studier har visat att gruppen kan vara svår att nå fram till 

och att de upplever att verksamhet på bibliotek inte riktar sig till dem (Hedemark, 2018). 

Vi har för avsikt att undersöka varför vissa elever på högstadiet väljer att inte använda sitt 

skolbibliotek. Under utbildningens gång har vi kommit i kontakt med ett antal 

användarundersökningar av olika sorters bibliotek, vilket har varit tänkvärt, men vi har 

även känt att det vore intressant att höra från icke-användarna i större utsträckning. Vi 

finner inte många tidigare studier av icke-användare av skolbibliotek. De studier som 

finns berör främst akademiska bibliotek, och vi anser att det finns ett behov av ytterligare 

studier som rör yngre elevers uppfattning gällande skolbibliotek. Då vi genom 

undersökningen ger en röst åt gruppen icke-användare kan denna röst vara ett bidrag till 

ökad kunskap om hur skolbiblioteket kan vara värdefullt för så många elever som 

möjligt. På Skolverkets hemsida står att en av rektorns uppgifter är att ansvara för att 

skolbibliotekets verksamhet organiseras på så sätt att alla elevers behov av språk- och 

kunskapsutveckling tillgodoses (Skolverket, 2019a). 

 

I en rapport som publicerades av Kungliga Biblioteket 2017 har över 100 svenska och 

internationella studier om skolbibliotek från 2010 – 2015 sammanställts och granskats. 

Rapporten visar att kvalificerad bemanning är central för elevernas lärande och 

prestationer och att samverkan mellan utbildade bibliotekarier och pedagoger är en 

avgörande framgångsfaktor (Gärdén, 2017). Vi anser att det faktum att allt större fokus 

läggs på skolbibliotek och elevers rätt till ett sådant är ett starkt motiv att undersöka 

elevers skolbiblioteksvanor.  

 

1.1 Bakgrund 

De svenska skolbiblioteken är politiskt styrda organisationer (Limberg & Lundh, 2013). 

Nedan följer ett urval av styrdokument, lagar, betänkanden och riktlinjer som behandlar 

skolbibliotekens verksamhet i Sverige. 

 

Från och med 2011 gäller enligt Skollagen att alla elever i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek (SFS 2010:800).  

 

I Bibliotekslagen (SFS 2013: 801) hänvisas till Skollagen och det står att enligt den ska 

elever ha tillgång till skolbibliotek, och för skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, 

staten eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. Skollagen (SFS 

2010:800). 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, är den 

senaste läroplanen och ett viktigt styrdokument för svenska skolor. Enligt den reviderade 

läroplanen från 2018 har skolbibliotekets roll stärkts. Det betonas i den reviderade 

läroplanen att skolans rektor är ansvarig för att skolbiblioteket skall fungera som ett 

lärverktyg för att eleverna ska kunna söka och utveckla nya kunskaper. Skolbiblioteket 

ska även användas som en del i undervisningen för att utveckla digital kompetens och 

språklig förmåga hos eleverna (Skolverket, 2018). 
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I ett betänkande från Läsdelegationen (SOU 2018:57) lyfts skolbiblioteket fram som ett 

betydelsefullt verktyg för läsfrämjande. Uppgifterna att dels vara en resurs för det 

pedagogiska arbetet och dels att främja läsning är bägge av stor betydelse för barn och 

unga. Läsdelegationen framför, i betänkandet, ett antal förslag gällande skolbibliotek och 

läsning. Ett förslag är att utreda frågan om bemanning på skolbibliotek och ett annat är att 

Skolverket skall ha som uppdrag att ta fram riktlinjer för hur man utformar och bygger 

upp ett skolbibliotek. Det är också av betydelse att en definition av ett skolbibliotek finns 

inskrivet i en förordning. Läsdelegationen önskar att Skolinspektionen fokuserar på mer 

skolbibliotek och att de ska vara likvärdiga på skolor runt om i Sverige.  

 

Enligt International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) skrift 

IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek (2015) skall skolbibliotekarien arbeta för en utveckling 

av såväl litteracitet som läsning. Skolbiblioteket beskrivs även som ett centrum för 

litteracitet där olika former av litteracitet främjas. En punkt som betonas, under 

skolbibliotekets roll, är att skolbiblioteket skall verka för att förmedla och sprida text i 

olika former för att främja elevernas förståelse och lärande (IFLA, 2015).   

 

Värdet av skolbiblioteket- En verksamhet för hållbar utbildning och bildning av Pamela 

Schultz Nybacka (2019) är en av 14 rapporter som ligger till grund för det förslag till 

Nationell Biblioteksstrategi som Kungliga Biblioteket tagit fram på uppdrag av 

regeringen. I rapporten konstaterar hon att majoriteten av skolor i Sverige saknar tillgång 

till ett bemannat skolbibliotek trots att det står i Skollagen (SFS 2010:800) att elever i 

Sverige ska ha tillgång till skolbibliotek. Rapporten är en studie av betydelsen av ett 

bemannat skolbibliotek, pedagogiskt, organisatoriskt och med hänsyn till elevers lärande 

och måluppfyllelse. I inom ramen för projektet har man gjort fyra fallstudier av goda 

exempel på skolbibliotek samt gjort ett antal semistrukturerade intervjuer med 

skolbibliotekarier och andra experter. Fallstudierna behandlar främst olika sätt att 

organisera kring skolbibliotek för att främja samarbete mellan skolbibliotekarier och 

lärare med målsättningen att arbeta mot elevers måluppfyllelse. Schultz Nybacka 

konstaterar att det finns stora svårigheter att säkerställa vilka faktorer som de facto gett 

upphov till elevernas resultat och måluppfyllelse, inte minst gällande betyg. Författaren 

avslutar med en rekommendation om lagstiftning och institutionella stödsystem samt 

tanken att i ett aktivt och integrerat skolbibliotek skapas kunskap, lärande och 

relationsskapande som grund för ett välmående samhälle (Schultz Nybacka, 2019). 

 

1.2 Problemformulering 

Skolbiblioteket kan och ska vara en betydande resurs för samtliga elever på en skola. För 

att skolbiblioteket ska vara relevant för alla elever är det, anser vi, av betydelse att ta del 

av olika användares perspektiv och synsätt. En användarundersökning kan ge kännedom 

om vilka uppfattningar som finns hos både användare och icke-användare och 

undersökningar behöver göras med olika användargrupper. I den här studien väljer vi att 

fokusera på de ungdomar som sällan eller aldrig går till skolbiblioteket. Av vilka 

anledningar avstår vissa elever från att besöka sitt skolbibliotek? Vi är intresserade av att 

få en ökad kunskap om den här gruppens uppfattning om sitt skolbibliotek. Genom att 

fånga upp icke-användarnas tankar kan vi nå kunskap som kan vara ett bidrag till att 

utveckla en skolbiblioteksverksamhet för alla elever.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att nå fördjupad förståelse om högstadieelevers motiv att inte 

besöka skolans bibliotek.  

 

Utifrån studiens syfte har vi följande övergripande fråga: 

- Varför besöker elever inte sitt skolbibliotek?  

 

Då vi besvarar den övergripande forskningsfrågan tar vi även stöd av två underordnade 

frågor: 

- Vad har icke-användarna för uppfattning av sitt skolbibliotek? 

- Vilket värde tillmäter icke-användarna sitt skolbibliotek? 

 

 

För att undersöka forskningsfrågorna ämnar vi intervjua icke-användare av skolbibliotek 

på fyra högstadieskolor. I den här studien väljer vi att definiera icke-användare av 

skolbibliotek såsom elever som själva uppgett att de sällan eller aldrig besöker 

skolbiblioteket förutom då de varit ålagda ett besök inom ramen för skolundervisningen. 

Med uppfattning avser vi elevernas insikt om vad skolbiblioteket har att erbjuda samt 

deras tankar om och inställning till skolbiblioteket.  
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG 

Vi kommer i detta kapitel att presentera utvalda studier som tidigare publicerats om unga 

och läsning, unga och skolbibliotek samt om icke-användare. Då vi sökte efter tidigare 

forskning använde vi oss av databaserna LISA, LISTA och DiVA. Rapporter skrivna av 

myndigheter och organisationer hade vi i de flesta fall förkunskap om tack vare tidigare 

kurser under utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås.  

 

Vi valde att inte avgränsa oss tidsmässigt då vi sökte men har mestadels använt oss av 

artiklar, rapporter och böcker från de senaste 20 åren. Till stor del är den tidigare 

forskning och litteratur vi tagit del av från Sverige och i övrigt från andra europeiska 

länder. Såsom vi nämnde i kapitel 1 har vi inte funnit så mycket skrivet om icke-

användare på skolbibliotek. Vi har hittat en del forskning kring icke-användare på 

akademiska bibliotek men ytterst lite då det gäller yngre elever på högstadienivå. 

 

2.1 Unga och läsning 

Åse Hedemark (2018) redovisar ungas tankar om läsning i rapporten Unga berättar. 92 

ungdomar deltog i studien varav de flesta var 15-18 år gamla vid tillfället. Hedemarks 

studie behandlar ungas attityder till läsning och det framkommer att många förknippar 

läsning med skönlitteratur och en tryckt bok. Majoriteten av ungdomarna i Hedemarks 

studie föredrar analoga texter på fritiden. Ett annat resultat av studien är att många tar del 

av berättelser på olika sätt och att film och tv-serier kan vara en inkörsport till läsning. Då 

det gäller att få tag på böcker är det inte i första hand biblioteket som gäller utan de lånar 

böcker från vänner eller släkt eller köper. I Unga berättar framkommer en ganska 

traditionell syn på biblioteket som en plats med böcker. När ungdomarna får svara på 

frågan om hur biblioteket kan förbättras beskrivs förändringar som leder till att 

biblioteket blir mer som en fritidsgård. När det gäller förbättringsförslag för bibliotek 

redogör ungdomarna, enligt Hedemark, för sådant som redan äger rum på biblioteket. 

Hedemark menar att detta kan bero på okunskap och/eller låga förväntningar rörande 

bibliotek. Studien visar att de unga använder många olika läspraktiker och Hedemark 

refererar till Wayne Wiegand (2000) som menar att det är viktigt att fokusera på vilken 

roll biblioteket har i användarnas liv. Hedemark menar att biblioteket, för att vara 

relevant, behöver goda kunskaper om ungdomars medieanvändning och syn på olika 

typer av texter och medier. I Unga berättar framgår att många unga känner krav att de 

måste prestera i olika sammanhang och därför har behov av platser som kan vara frizoner 

och biblioteket kan, enligt Hedemark vara en sådan. 

 

Statens medieråd har genomfört en undersökning angående attityder och användande av 

medier hos barn och ungdomar 9-18 år. Resultaten redovisas i Ungar och medier 2019 

(Statens medieråd, 2019). Undersökningen baseras på enkäter som skickats ut till cirka 

5000 barn och ungdomar, med en svarsfrekvens på ca 33%, det vill säga cirka 1 650 

enkätsvar. Användningen av mobiler har ökat sedan 2014 och då det gäller läsning av 

tidningar och böcker har det minskat sedan undersökningen 2012. Läsningen minskar 

också i takt med att barnen blir äldre. Smarta telefoner har ökat i antal hos barn och 

ungdomar sedan 2012 och användandet av datorer, surfplattor och spelkonsoler har 

minskat något, vilket troligtvis, enligt Statens medieråd, beror på att mobiltelefonerna har 

så många inbyggda funktioner. Något som förändrats jämfört med tidigare 

undersökningar som Statens medieråd genomfört är att förr var medieanvändning en 
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avgränsad aktivitet på fritiden. Numera är media integrerat i barnens liv på ett annat sätt. 

Ett resultat som framkom i medieundersökningen är att andelen barn och ungdomar i 13-

16 årsåldern som tycker att de ägnar för mycket tid åt mobilen har ökat och 47 % av de 

svarande 13- 16 åringarna tycker att de läser för lite. 

 

Aidan Chambers (2014) fokuserar på barn och ungas läsning samt läslust och boksamtal i 

Böcker inom och omkring oss. I boken belyser Chambers olika faktorer som skapar 

läslust och diskuterar vilka hinder som finns när det gäller att ta till sig litteratur. 

Betydelsen av en god läsmiljö, lässtimulans från en vuxen, brett urval av böcker och 

genomtänkt skyltning av böcker betonas. Botaniserande bland böcker är, enligt 

Chambers, en viktig aktivitet för att främja läslust.  

 

2.2 Unga och skolbibliotek 

Elisabeth Tallaksen Rafste är en forskare från Norge som har intervjuat och observerat 

gymnasieungdomar och deras användande av och syn på skolbibliotek i A Place to Learn 

or a Place for Leisure? Student’s Use of the School Library in Norway (2005). Det finns i 

hennes studie ett fokus på skolbiblioteket som rum både under skoltid, raster och efter 

skolan. Rafste diskuterar de olika delarna av skolbiblioteket och hur de används av 

eleverna. Resultat från Rafstes forskningsstudie visar att ungdomarna värderar 

skolbiblioteket högre såsom en social mötesplats än en plats där man får tag på material 

till skolarbete. Enligt Rafste var inte biblioteket viktigt för att eleverna skulle kunna lösa 

sina skoluppgifter utan textböcker de fick av lärare räckte. 

 

I sin avhandling Biblioteket – skolans hjärna?: skolbiblioteket som resurs i det 

undersökande arbetssättet på grundskolan (1993) har Birgitte Kühne undersökt hur 

skolbibliotek kan integreras i skolans verksamhet och vad som händer när det inte är 

integrerat. Avhandlingen är från 1993 och en del av materialet, främst om datorer och 

vilka medier som används vid informationssökning är daterad. Däremot anser vi att 

avhandlingen fortfarande är aktuell gällande de aspekter som diskuteras nedan som 

främst berör mänskligt agerande samt bibliotekets utformning och närhet till eleverna.  

  

Kühne (1993) kommer fram till ett antal faktorer som kan påverka skolbibliotekets 

integration i verksamheten. De är bland andra psykologiska (personliga) faktorer, lärarnas 

och bibliotekariernas utbildning samt mål med verksamheten. Mest relevant för vår studie 

är kapitlet om fysiska faktorer där Kühne diskuterar betydelsen av skolbibliotekets 

fysiska faktorer som bibliotekets läge, storlek, öppethållande, bemanning, utrustning samt 

ekonomi.  Hon menar att de fysiska faktorerna spelar en stor roll för skolbibliotekets 

integrering. För att eleverna ska använda det, behöver det vara lättillgängligt och i 

anslutning till skolan, helst centralt beläget i skolbyggnaden. Biblioteket i ett pedagogiskt 

perspektiv är ett rum för arbete och bör inredas därefter, utan allt för många myshörnor 

och möblering som påminner om uppehållsrum. Skolbiblioteket ska helst vara tillräckligt 

stort både för enskilda individer och grupper att arbeta där i lugn och ro, samt för att en 

hel- eller halvklass ska kunna ha lektion där inne. Skolbiblioteket måste även vara öppet 

hela skoldagen för att eleverna ska kunna använda det optimalt. Elever tenderar att ha 

svårt att komma ihåg öppettider, och om biblioteket inte har öppet hela dagen används 

det mindre. För att biblioteket inte ska bli ett uppehållsrum behöver det vara bemannat. 

Det krävs även att utrustning fungerar och att det finns uppdaterat tryckt material, för att 

åstadkomma detta krävs en god ekonomi. 
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Louise Limberg har skrivit en kunskapsöversikt över forskning om skolbibliotek, 

Skolbibliotekets pedagogiska roll (2002). I boken nämns att några av de betydelsefulla 

pedagogiska roller skolbiblioteket har bland annat handlar om att stödja barns 

läsutveckling och väcka läslust. Forskning har visat att det är viktigt att barn får 

möjligheter välja sin läsning och att det finns en bredd i utbudet av böcker för de olika 

behov barn har.  

 

Limberg (2002) redogör för forskning som visar hur skolbibliotekarien fått en stärkt 

pedagogisk roll genom anammandet av ny teknik. Informationssökning, källkritik samt 

förmågan att analysera och använda information har ökat i betydelse. Det finns dock en 

brist inom skolvärlden, visar forskningen, då skolbiblioteket och dess möjligheter inte 

lyfts fram tillräckligt. Inom skolforskning och lärarutbildning är skolbiblioteket relativt 

osynligt. Enligt Limbergs kartläggning visar forskning att samarbete mellan lärare och 

skolbibliotek har stor betydelse, men att det kan finnas oklarheter i rollerna när det gäller 

lärare och bibliotekarie och att det finns en tendens att skolbibliotekarien inte är med på 

planering och förberedelser. En av anledningarna som nämns i studien till varför lärare 

och bibliotekarier inte samarbetar mer på skolor sägs vara att lärarna inte anser att den tid 

de skulle behöva lägga ner på planeringen skulle ge tillräcklig utdelning i form av delat 

ansvar för undervisningen. Skola och bibliotek har olika kulturer och Limberg refererar 

till Mark Dressman (1997) som menar att det finns stora möjligheter när skol- och 

bibliotekstraditioner kommer samman och att det är viktigt att belysa de olika 

funktionerna klassrum och biblioteksrum har. I skolan har det funnits en tradition med 

kontroll medan biblioteket stått mer för frihet. Skolbibliotekarien har en avgörande roll 

då det gäller skolbiblioteksanvändningen. 

 

Inom ramen för magisteruppsatsen Lekstuga eller arbetsplats (2006) har Golda Einstein 

och Kristin Järvung intervjuat ungdomar i årskurs nio gällande deras syn på 

skolbibliotekets funktion. Einstein och Järvung diskuterar vilken betydelse 

skolbiblioteket har för ungdomarna på skoltid men även på fritiden. Resultatet av studien, 

som bestått av intervjuer och en enkät, är att skolbiblioteket som rum är viktigt både för 

undervisningsrelaterade aktiviteter och under fritiden. Studien visade också att det var 

mest killar som använde skolbiblioteket under fritiden och då till stor del som en 

mötesplats. Eleverna i studien uppgav inledningsvis i intervjuerna att de uppfattade 

skolbiblioteket som mestadels stängt. Skolbibliotekarien var viktig för hur eleverna 

använde och såg på skolbibliotek. 

 

2.3 Icke-användare  

När vi redogör för tidigare forskning som rör icke-användare har vi tagit upp studier som 

är kopplade till folkbibliotek och inte skolbibliotek. Vi anser ändå att de har relevans för 

vår studie då fokus ligger på icke-användare som grupp. 

 

I Olika syn på saken - folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 

(2011) presenterar Svensk biblioteksförening en rapport om hur folkbibliotekens 

användare, icke-användare och personal ser på vad biblioteket är och vad det bör vara. 

Om icke-användare nämns att många människor är icke-användare i perioder samt att 

icke-användare inte behöver betyda icke-läsare, utan kan vara läsare som skaffar sin 

litteratur på annat håll. Som anledningar till att man inte besöker bibliotek citeras en 
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undersökning av SOM-institutet där det konstateras att man köper böcker i stället, ser mer 

på TV och tycker att man får det man behöver via internet. Ytterligare forskning som 

nämns visar att icke-användare ofta har känslomässiga skäl till att inte besöka biblioteket, 

de uppfattar sig inte som någon som går på bibliotek. Biblioteket upplevs inte som lätt 

och smidigt att använda av de som inte är vana att använda det. I en icke-

användarundersökning, beställd av Regionbibliotek Halland, som nämns i Olika syn på 

saken - folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011), står att läsa 

att biblioteken har ett informationsproblem, många icke-användare vet helt enkelt inte 

vilka tjänster biblioteket har att erbjuda. Även andra liknande svenska undersökningar 

visar att användarna är dåligt informerade om vad man kan göra på folkbiblioteket. 

 

Enligt forskningsrapporten What do the public want from libraries? (MLA, 2010) 

beställd av The Museums, Libraries and Archives Council (MLA), som utgår från en stor 

brittisk undersökning med både användare och icke-användare, behöver medborgarna få 

mer information om vad folkbiblioteket har att erbjuda. Det var särskilt tydligt hos de 

informanter som identifierade sig som icke-användare. En icke-användare uttryckte det 

som att jag får en broschyr om pizza i brevlådan men ingen broschyr från biblioteket. Då 

det gäller icke-användare visar biblioteksforskning att icke-användande inte är ett fast 

tillstånd utan det sker från och till under en persons liv. Förändringar såsom att bli 

förälder eller att gå i pension förändrar, eller är en utlösande faktor för, 

biblioteksanvändandet. Det kan vara bra för bibliotekspersonalen att känna till vilka 

utlösande faktorer som gör att en person börjar använda biblioteket igen menar man i 

forskningsrapporten. 

 

Evjen och Audunson (2009) har genomfört en studie med både användare och icke-

användare av folkbibliotek. I studien har författarna velat lyfta fram medborgarnas 

attityder till folkbibliotek som institution. Olika anledningar till ett icke-användande av 

biblioteket framkom. Vissa icke-användare hade negativa erfarenheter av biblioteksbesök 

och andra tyckte inte att det som de ville läsa stämde överens med bibliotekets bestånd. 

Biblioteket beskrevs också i studien som en tråkig plats och en plats som påminner om 

skolan. Öppettiderna sågs som ett problem av icke-användarna. Resultat visade att många 

icke-användare var läsare men de föredrog att äga sina böcker framför att låna dem. 

 
Under arbetet med magisteruppsatsen Att avstå från folkbiblioteket (Azzizadeh & 

Bengtsson, 2007) har författarna intervjuat icke-användare av folkbibliotek för att 

undersöka varför de väljer att inte använda biblioteket. I studien ville man också ta reda 

på vilka kultur- och informationsvanor icke-användarna har och deras syn på 

folkbiblioteket. En slutsats av studien är att informanterna anser skönlitteratur vara 

mindre intressant jämfört med musik och film. När ett informationsbehov finns hos 

informanterna har de andra kanaler att lösa detta än biblioteket. Enligt Azzizadeh och 

Bengtsson ser icke-användarna på folkbiblioteket som omodernt och tråkigt. 

Informanterna anser att bibliotek skulle kunna marknadsföra sina tjänster bättre, satsa 

mer på modern teknik och trevligare lokaler och inredning.  

 

Sammantaget rörande tidigare forskning och litteratur finns mycket skrivet kring unga 

och läsning samt skolbibliotek generellt. Däremot har vi funnit få studier kring icke-

användare och skolbibliotek med yngre elever.  
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Utifrån litteraturgenomgången har vi fått ökad förståelse för vad som påverkar unga och 

icke-användande. Begrepp vi har tagit med oss som vi funnit användbara då vi arbetat 

vidare med studien är skolbibliotekets pedagogiska roll, skyltning och marknadsföring. 

Med utgångspunkt i litteraturen har vi fått en bredare bild av unga och skolbibliotek som 

vi har kunnat relatera till våra studieresultat.  
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3 TEORI 

I det här kapitlet diskuterar vi det teoretiska ramverk vi valt för att analysera uppsatsens 

empiri. En beskrivning av teorin följs av en diskussion om hur vi har använt den samt en 

sammanfattning av teorins värdesystem i tabellform. 

Då vi undersöker skolbiblioteket ur elevernas perspektiv kommer vi att använda oss av 

ett teoretiskt ramverk i form av olika värdesystem, som utarbetats av sociologen Luc 

Boltanski och ekonomen Laurent Thévenot. Vid val av teoretiskt ramverk har vi 

inspirerats av rapporten Användarna först med det digitala i fokus: folkbibliotekariers 

arbete inom den nationella satsningen för ökad digital kompetens (Nowé Hedvall, 

Lindberg, Michnik & Ögland, 2019) i vilken författarna använder Boltanski och 

Thévenots värdesystem för att analysera hur de intervjuade folkbibliotekarierna 

motiverade sitt sätt att se på digitalisering inom professionen.  

Boltanski och Thévenot (2006) beskriver hur individer och grupper rättfärdigar åsikter 

och agerande utifrån socialt konstruerade värdesystem. När författarna studerade olika 

sociala aktörers motiveringar för en åsikt eller handling märkte de att motiveringarna 

nästan alltid hänvisade till en tanke eller värdering om det “allmännas bästa”. Detta 

bekräftades i fler studier de genomförde under 1980-talet. Utifrån tanken om att åsikter 

och handlingar har sitt ursprung i en idé om det allmännas bästa ville Boltanski och 

Thévenot identifiera och beskriva denna idé. De tog inspiration från filosofiska texter 

allmänt sedda som grundpelare till olika former av det allmänna bästa. På så vis 

utvecklade Boltanski och Thévenot sex grupperingar med definitioner av vad som är den 

mest korrekta eller legitima handlingen att utföra i varje situation eller sammanhang. 

Eftersom varje gruppering tillhandahöll olika sätt på vilket situationer eller personer 

kunde ses som värdiga (eller inte) kallade författarna dem värdeordningar (orders of 

worth) och senare världar (worlds) (Cloutier & Langley, 2013). Världarna benämns som 

den inspirerade världen, hemmets värld, anseendets värld, samhällets värld, marknadens 

värld samt den industriella världen (Boltanski & Thévenot, 2006). Världarna är inte 

slutgiltiga, enligt Boltanski och Thévenot, utan kan förändras då de utgår från hur 

människor agerar. 

För att analysera och jämföra världarna använder Boltanski och Thévenot (2006) ett antal 

kategorier såsom exempelvis gemensamma principer (higher common principles), vad 

som ses som värdefullt (state of worthiness), vad man strävar efter (relation of worth) och 

högt värderade personer (most valued subjects).   

De gemensamma principerna, vilka finns inom de olika världarna fungerar som en slags 

manualer som utgår från beteenden hos människor och kan användas för att studera dem 

(Boltanski & Thévenot, 2006). Till skillnad från andra typer av manualer där man lär sig 

exempelvis en färdighet ger de här manualerna ett värde åt beteenden som främjas i de 

olika världarna. Olika typer av agerande passar i varierande grad i världarna beroende på 

vilka principer som är utmärkande. Boltanski och Thévenot menar att det ska vara möjligt 

att, på ett tankeplan, placera sig i en värld eller känna igen en värld och på så sätt använda 

världarna och deras inbördes principer och strukturer vid lösning av konflikter. Det kan 

vara så att personer använder tankesätt från en annan värld än den de befinner sig i vilket 

kan skapa en motsättning. 
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Vi anser att teorin om olika värdesystem är relevant för oss att använda i vår kvalitativa 

studie då individers agerande och uppfattningar kan analyseras med hjälp av de olika 

världarna. Vi vill poängtera att vi inte har för avsikt att göra en heltäckande beskrivning 

av Boltanski och Thévenots teorier om legitimering, det är ett teoretiskt ramverk som 

vuxit fram under mer än ett decennium. Vad vi istället ämnar göra är att redogöra för och 

använda ett urval av de aspekter som ingår i de sex världarna som de beskrivs i On 

Justification (Boltanski & Thévenot, 2006). Värdesystemen i teorin är användbara då de 

är ett stöd för oss i att urskilja elevernas motiv och tankar kring skolbibliotekets värde 

sett utifrån de olika perspektiv världarna representerar. Tanken om att människor utgår 

från olika principer (världar) har hjälpt oss med förståelse kring varför olika elever ser på 

skolbibliotekets värde på skilda sätt. Eleverna utgår från de symboliska världar de själva 

befinner sig i, och de principer som värderas inom de olika världarna.  

Boltanski och Thévenots teori kan även användas i vidare mening, för att utröna vilka 

motiveringar som ligger bakom ett visst agerande. Fokus ligger då inte på själva 

handlingen, utan på vilken högre princip som ligger till grund för handlingen. Vår 

utgångspunkt är att samma agerande, att inte besöka sitt skolbibliotek, kan motiveras 

utifrån olika värdesystem och leda till olika uppfattningar. För att synliggöra dessa 

uppfattningar hos eleverna använder vi Boltanski och Thévenots sex världar. Nedan följer 

en beskrivning av världarna samt hur vi använt oss av dem i vår analys av elevernas 

motiv för att inte använda sitt skolbibliotek. Genom att studera de olika världarna har vi 

även kunnat analysera hur eleverna ser värde för andra samt kunnat föra en diskussion 

om vad eleverna saknar utifrån världarna. 

Den inspirerade världen (The inspired world) 

Världen för kreativitet och konst. I den här världen värderas det som är passionerat, 

framväxande, spontant, och inspirerat. Livet handlar om den kreativa resan, ett äventyr, 

ett mysterium och upptäckter. Resan är destinationen, inte ett sätt att nå en destination. 

Aktörer i den här världen tycker illa om vanor och rutiner. De drömmer, fantiserar, tar 

risker och lever (Cloutier & Langley, 2013). Enligt Boltanski och Thévenot (2006) är den 

inspirerande världen inte särskilt stabil. Inom den här världen bör människor vara redo 

för förändring. Regler och hierarkier saknas här. Det som är av värde i den inspirerade 

världen går inte att mäta eller kontrolleras. Det är positivt att, som människa, vara unik 

och passionerade. De som söker berömmelse och rikedom är inte högt värderade i den 

inspirerade världen. Högt värderade medlemmar är visionärer och konstnärer.  

 

Utöver beskrivningen av den inspirerade världen ovan, står i vår analys den inspirerade 

världen för kreativitet och inspiration i förhållande till böcker, skrivande och läsning. Om 

man exempelvis talar om hur bibliotek kan bidra till läsning för nöjes skull, det vill säga 

lustläsning, är det ett förhållningssätt som kan relateras till denna värld.  

 

Hemmets värld (The domestic world) 

Den här världen står för en symbolisk familj. Här värderas det som är fast, lojalt, 

osjälviskt och pålitligt (Cloutier & Langley, 2013). Centrala aspekter är generation, 

tradition och hierarki. Objekt i den här världen värderas efter social roll (Boltanski & 

Thévenot, 2006). Ledare är pålästa och visa, och måste ta hand om de som är lägre i 

hierarkin. Stor vikt läggs vid uppfostran, eftersom uppfostran och gott uppförande 

reflekterar var man kommer från. Aktörer i den här världen prioriterar att bevara, skydda 

och ta hand om enheten (familj, skrå, grupp etc.) som de tillhör, eftersom utan den är man 
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ingenting (Cloutier & Langley, 2013). Medlemmar som värderas högt är förfäder, 

föräldrar och ledare (Boltanski & Thévenot, 2006). 

 

I studien representerar hemmets värld även ordning och reda, där ledargestalter ska se till 

att ordningen upprätthålls. Även motiv som legitimeras utifrån att hålla fast vid 

traditioner härstammar ur den här världen. 

 

Ryktbarhetens värld (The world of fame) 

Världen för anseende och popularitet. I den här världen värderas det som är synligt, 

berömt, inflytelserikt, modernt och erkänt. Värdet av dess aktörer bestäms av andras 

åsikter om dem. Att vara banal, okänd eller glömd är skamligt. Oupptäckta genier är en 

motsägelse, eftersom ett geni inte kan vara genialiskt utan att vara känd. Alla medel för 

att bli känd och bli erkänd är legitima (Cloutier & Langley, 2013). Enligt Boltanski och 

Thévenot (2006) läggs ingen vikt vid minnet. Människor erhåller ett värde i stunden och 

när något de uträttat är synligt och jämförbart. Kända personer och organisationer 

värderas högt.  

 

Förutom vad Boltanski och Thévenot beskriver ovan representerar ryktbarhetens värld  i 

vår analys uppfattningar legitimerade utifrån skolbibliotekets legitimitet och anseende. Vi 

tänker oss även att eventuella tankar från eleverna om vilken status skolbiblioteket har 

bottnar sig i motiv ur ryktbarhetens värld.  

 

Samhällets värld (The civic world) 

Världen för plikt och solidaritet. I den här världen värderas det som är enat, 

representativt, lagligt, officiellt och fritt. Individer i den här världen når värde genom att 

frivilligt ansluta sig till och delta i ett kollektiv. Deras vilja underordnas den allmänna 

viljan, den som strävar efter det allmännas bästa, det bästa för alla. Ledare väljs och 

värderas för att de representerar folkets vilja (Cloutier & Langley, 2013). Representation 

är viktigt i samhällets värld, det vill säga att en person fått makten att företräda en grupp. 

Representanten sätter kollektivets bästa först snarare än individens. Demokratier och 

republiker ses som betydelsefulla samhällsvärldar då medborgarna är representerade 

genom exempelvis val och representativa institutioner. Medlemmar som värderas högt är 

folkvalda, medborgare och partier (Boltanski & Thévenot, 2006). 

 

I vår analys står samhällets värld även för att ingå i ett sammanhang, att vara del av ett 

kollektiv eller en grupp. Även delaktighet och demokrati värderas högt i den här världen. 

Diskussioner om skolbibliotek som social mötesplats kan legitimeras utifrån den här 

världen. 

 

Marknadens värld (The market world) 

Marknaden och pengarnas värld. I den här världen värderas det sällsynta, dyra, värdefulla 

och vinstgivande. Marknadens lag råder och de aktörer som vet hur man drar nytta av den 

och dess belöningar (rikedomar) är de som värderas. Rikedom är ett mål och individer 

som kan bedöma och tillvarata marknadsmöjligheter vinner. (Cloutier & Langley, 2013). 

I den här världen värderas förmögna människor. Deras rikedom låter dem äga det som 

andra ser som åtråvärt som exempelvis lyxvaror (Boltanski & Thévenot, 2006). 
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I vår analys fokuserar vi på legitimeringsanspråk som rör ägande från marknadens värld, 

men även motiv utifrån konkurrens, marknadsföring och kommunikation kring 

skolbiblioteket. 

 

Den industriella världen (The industrial world) 

Världen för beräkningar och effektivitet. I den här världen värderas det som är exakt, 

funktionellt, professionellt, produktivt, effektivt och användbart. Det här är en värld där 

tekniska objekt och vetenskapliga metoder har en central roll. Optimering och framsteg är 

eftersträvansvärda handlingar. Alla sorters slöseri ogillas. Aktörer i den här världen är 

professionella, fokuserade, noggranna och arbetar hårt. Perfektion kan hittas i optimalt 

fungerande system, oavsett om det är mekaniskt, tekniskt eller mänskligt (Cloutier & 

Langley, 2013). I den industriella världen är det experter, specialister och professionella 

som värderas högt (Boltanski & Thévenot, 2006). 

 

Utöver ovan beskrivning härrör vi i vår analys motiveringar som rör skolbiblioteket som 

en plats för studier och utbildning till den industriella världen.  

 

Nedan har vi inspirerats av Cloutier och Langley (2013) och sammanfattat huvuddragen i 

Boltanski och Thévenots sex världar i tabellform för att göra dem mer överskådliga.  
 

Tabell 1.  

Egen sammanfattning av Boltanski och Thévenots värdesystem med tillägg av ytterligare begrepp 

utifrån vår användning av de sex världarna (Boltanski & Thévenot, 2006) 

Värld: 

Hemmets 

värld 

(domestic) 

Inspirerade 

världen 

(inspired) 

Industriella 

världen 

(industrial) 

Samhällets 

värld 

(civic) 

Ryktbarhetens 

värld  

(fame) 

Marknadens 

värld (market) 

Gemensamma 

principer:  

Hierarki, 

tradition, 

familj 

Inspiration Effektivitet, 

produktivitet 

 

Kollektiv, 

delaktighet 

Berömdhet Konkurrens 

Strävar efter: 

 

Auktoritet, 
respekt,  

ordning 

Kreativitet, 
skapande, 

lust 

Kontroll, 
lärande, 

användbarhet 

Deltagande, 
representation, 

delaktighet 

Vara känd, 
starkt 

varumärke, 
legitimitet 

Att äga, 
Kommunikation, 

marknads- 
föring 

Strävar från: Skam,  

vanära 

Vanor Ineffektivitet  Egenintresse Likgiltighet, 

vara glömd 

 

Inte vara 

efterfrågad  

Ses som 

värdefullt: 

 

God 

uppfostran, 

ärlighet, vishet, 

pålitlighet 

Det ovanliga, 

bisarra, 

spontana, 

känslomässiga 

Funktionell, 

pålitlighet  

Styre, 

enhetlighet, 

lagligt, 

officiellt 

Berömd,  

erkänd,  

synlig, 

framgångsrik 

Högt värde, 

säljbarhet, 

rikedom, lyx 

Har lågt värde:  Dålig 

uppfostran, 

vulgärt 

Återskapande, 

kopior 

Oproduktiv,  

ej optimal, 

opålitlig 

Subgrupper, att 

vara i minoritet 

De/det okända Förlust, 

fattigdom 

Högt värderade 

medlemmar: 

Förfäder, 

föräldrar, 

ledare 

Visionärer, 

konstnärer  

Experter, 

specialister, 

chefer 

Folkvalda, 

medborgare, 

partier  

Kändisar, 

berömda 

personer och 
organisationer 

Millionärer, 

vinnare, 

affärsmän 
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4 METOD 

I detta kapitel redogör vi för val av metod, hur vi gick tillväga vid urval och 

kontakttagande samt tillvägagångssätt vid intervjuerna. Vi diskuterar även hur vi 

analyserat resultaten från intervjuerna. 

 

4.1 Val av metod 

I studien har vi använt en kvalitativ ansats för att få ökad kännedom om elevers 

uppfattning och tankar kring skolbibliotek. Det kvalitativa tillvägagångssättet är inriktat 

på att få inblick i respondentens tankar och livsvärld. Ett antal metoder hade kunnat 

användas för att nå kunskap om elevers uppfattning om skolbibliotek. Vi diskuterade 

enkätundersökning, enskilda intervjuer och gruppintervjuer. En enkätundersökning hade 

haft fördelen att vi kunnat nå fler respondenter på kort tid samt att de inte medför någon 

variation när det gäller hur frågor ställs (Bryman, 2011). Nackdelar hade kunnat vara att 

vi hade behövt ha färre öppna frågor, ha lättförståeliga frågor som inte kräver någon 

förklaring eftersom vi inte kunnat hjälpa respondenterna, inte kunnat ställa 

uppföljningsfrågor samt vi hade behövt ställa färre frågor för att minimera att 

respondenterna tröttnar innan de är klara (Bryman, 2011). Eftersom syftet är att nå ökade 

insikter om elevernas motiv att inte besöka sitt skolbibliotek, valde vi att göra intervjuer 

för att kunna ha möjlighet att förklara eventuella frågor samt kunna ställa följdfrågor.  

 

Vi hade initialt tänkt göra enskilda intervjuer, men valde att göra gruppintervjuer 

eftersom vi anser att det är ett bra tillvägagångssätt då det kan skapa en mer avspänd 

intervjusituation och bättre dialog med respondenterna än om intervjuerna sker 

individuellt, särskilt i det här fallet, då respondenterna är 15 år. Syftet med att använda 

gruppintervjuer är att vi genom att stimulera ett samspel mellan deltagarna, där de 

diskuterar med varandra, ska få fram så mycket åsikter och synpunkter som möjligt 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren är en fördel 

med fokusgrupper att maktperspektivet blir annorlunda mellan forskare och informant när 

informanten är i en grupp jämfört med ensam. Det kan fungera stärkande då informanten 

uttrycker sin åsikt utifrån att vara en av flera som blir intervjuade. En nackdel med valet 

av metod, som vi ser det, är att situationen kan bli alltför avslappnad och eventuellt 

lämnar studiens ämne. Risken skulle då kunna vara att vi inte erhåller den information 

om attityder till skolbibliotek som vi är ute efter. En annan nackdel vid en gruppintervju 

kan vara att någon eller några tar över samtalet och inte släpper in de som är mer 

tystlåtna. Samtidigt, menar vi, ligger det hos intervjuaren att vara mån om att alla 

respondenter kommer till tals.  

 

I gruppintervjuerna har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer ger oss flexibilitet då vi ställer frågorna. En semistrukturerad intervju 

karakteriseras av att intervjuaren har en frågeguide, men där ordningsföljden och 

följdfrågor etc. kan variera (Bryman, 2011). Då vi genomfört intervjuerna har vi haft stöd 

av en intervjuguide för att ge en struktur åt intervjun. Med intervjuguiden som stöd har vi 

sedan ställt följdfrågor och ibland bytt plats på frågorna för att vara lyhörda för det 

intervjupersonerna tänker på och vill berätta.  
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4.2 Urval och kontakttagande 

Vår studie avser att undersöka ungdomars syn på skolbibliotek och vi har valt att 

intervjua elever i årskurs 9, 15 år gamla. Vi önskar fånga tankar och uppfattningar hos de 

som inte besöker skolbiblioteket och har därför avgränsat urvalet av informanter till 

ungdomar som sällan eller aldrig besöker skolbiblioteket utöver schemalagda besök med 

skolan. Det är endast skolbibliotek och inte folkbibliotek eller integrerade bibliotek vi har 

valt i den här studien. Vi har valt ut skolor med ett bemannat skolbibliotek som finns i 

skolans lokaler, som är öppet minst tre dagar i veckan. Då vi velat få en bredd i vårt 

analysmaterial har vi valt ut fyra skolor i två västsvenska kommuner. De fyra skolorna 

och sammanlagt 21 elever som deltagit har gett oss en bild av icke-användares syn på 

skolbibliotek men vår avsikt med den här studien är inte att generalisera.  

 

Vi valde elever på högstadiet för att vi i litteraturgenomgången inte funnit mycket om 

denna grupp och vi anser att de är underrepresenterade i forskning om skolbibliotek 

jämfört med äldre elever på gymnasienivå och högre utbildning. En annan avgränsning vi 

valde var att informanterna skulle ha fyllt femton år vid intervjutillfället och därmed 

själva kunna ge samtycke till att delta i studien.  

 

För att komma i kontakt med elever i årskurs nio som själva ansåg sig sällan eller aldrig 

gå till skolbiblioteket använde vi oss av bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett urval där respondenterna väljs ut för att de finns tillgängliga 

vilket vi gjorde genom att ta kontakt med fyra skolbibliotekarier som arbetar på skolor 

som ligger i närheten av de orter där vi bor. På tre av skolorna förmedlade 

bibliotekarierna kontakt med en lärare som ansvarade för rekrytering av respondenter och 

schemaläggande av intervjuerna. På alla tre skolor var det svenskläraren som hjälpte oss. 

På en av skolorna fortsatte kontakten med bibliotekarien för bokning av intervjun. Den 

bibliotekarien hade även skött rekrytering av respondenter ihop med en av elevernas 

lärare. Skolbibliotekarier i samarbete med lärare fick i uppdrag att fråga eleverna vilka 

som ansåg sig vara icke-användare eller sällan-användare av skolbibliotek och som ville 

delta i en intervju kring skolbibliotek. 

 

4.3 Tillvägagångssätt och genomförande 

Inför gruppintervjuerna utförde vi en pilotintervju. Dalen (2015) betonar vikten av 

pilotintervju för att testa intervjuguiden och även undersöka hur vi som leder studien 

beter oss i intervjusituationen. Vi ville även pröva huruvida formatet med gruppintervju 

skulle fungera på ungdomar i högstadieåldern. En del av deltagarna kände inte varandra 

innan intervjun, vilket gjorde att det var lite haltande i början. Det släppte dock efter ett 

tag och vi bedömde det som att formatet fungerade väl. Under pilotintervjun blev 

gruppintervjun emellanåt mer som en utfrågning då ungdomarna svarade en i taget i tur 

och ordning som de satt. Lärdomen vi drog av det var att använda oss av olika tekniker 

för att få till mer av ett samtal. Vi fick också en påminnelse om vikten av att ställa 

följdfrågor, något som kan var lätt att missa om fokus är för starkt på frågorna i 

intervjuguiden. Vi ändrade några frågor i intervjuguiden och kortade ner den. Då vi 

genomförde pilotintervjun turades vi om att ställa frågor alltför mycket upplevde vi. När 

vi senare genomförde de kommande intervjuerna var vi noga med att en av oss ledde 

intervjun och den andre assisterade, även om den assisterande intervjuaren också flikade 

in med frågor när det passade.  
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Vi träffade fyra grupper med elever från fyra olika högstadieskolor, en grupp från varje 

skola. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) nämner att en vanlig rekommendation, vid 

gruppintervjuer, är en gruppstorlek på sex till tolv personer, men att ofta kan det vara 

bättre med en mindre grupp. Deras egen erfarenhet är att en grupp inte bör ha mer än sex 

deltagare, då det kan vara svårt att få med alla i diskussionen om det är fler. Vi siktade på 

sex deltagare i varje grupp, eftersom det var ungdomar som intervjuades och vi ansåg att 

det skulle kunna bli svårt för alla att komma till tals om det var fler. I tre av grupperna 

kom det fem elever och i den sista kom det sex. För att eleverna inte skulle gå ifrån 

lektionerna, bad vi skolbibliotekarierna om att i möjligaste mån lägga intervjuerna 

utanför skoltid, men läraren fick naturligtvis bestämma. Två av grupperna kom under 

lektionstid, en av grupperna hade schemabrytande temavecka som de kunde gå ifrån och 

den fjärde gruppen kom tidigare till skolan på sin sovmorgon och gjorde intervjun innan 

skolan började.   

 

För att bryta isen och få en avslappnad atmosfär bjöds informanterna på fika. Intervjuerna 

genomfördes på skolorna i rum som bibliotekarien tillhandahöll. Vi var båda närvarande 

vid alla intervjuerna. En av oss ledde gruppdiskussionen medan den andre förde 

kompletterande anteckningar för att ha som hjälp vid transkriberingen. Inledningsvis 

förklarade vi syftet med studien, vad den skulle användas till och ungefär hur lång tid 

intervjun beräknades att ta. Vi frågade om det var ok att vi spelade in intervjun, samt 

förklarade att det var helt frivilligt att vara med och att intervjun skulle anonymiseras. För 

att få igång en diskussion mellan deltagarna ställde vi frågorna till gruppen i stort och bad 

dem diskutera med varandra istället för att ställa frågorna en och en till deltagarna. Ibland 

var det dock befogat att ställa uppföljande frågor som “håller ni andra med om detta?” för 

att få med alla i diskussionen (Bell & Waters, 2016). Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades sedan i sin helhet. Intervjuerna ägde rum under oktober månad 2019 och 

de tog mellan 24 och 36 minuter att genomföra.  

 

Gemensamt för alla grupper var att vi började med några uppvärmningsfrågor. Först fick 

alla respondenter säga sina namn och vad de brukar göra på fritiden, för att underlätta för 

oss att höra vem som var vem när vi senare skulle transkribera intervjuerna. Vi inledde 

med att fråga om huruvida de brukar gå till sitt skolbibliotek för att verifiera att vi 

intervjuade icke-användare.  

  
När vi kom till skolorna möttes vi antingen av vår lärarkontakt eller av bibliotekarien. Vi 

fick en rundvisning av skolbiblioteken av bibliotekarien på alla fyra skolor.  

 

4.4 Analysmetod 

För att analysera vår empiri har vi använt oss av “öppen kodning” vilket är en typ av 

kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011, s. 514). Tillvägagångssättet innebär att granska, 

bryta ner och kategorisera data. Analysarbetet började med att vi transkriberade 

intervjuerna och skrev ner det inspelade materialet i stort sett ordagrant. Sedan läste vi 

igenom transkriptionerna, delade upp materialet i kategorier samt sökte efter mönster. Vi 

läste igenom transkriberingarna flera gånger med forskningsfrågorna i åtanke. Då vi 

hittade kategorier delade vi upp texten i ett dokument samt klippte ut och klistrade in där 

det passade. Vi fick återgå till transkriberingarna flera gånger och diskuterade även de 

teman och mönster vi fann med varandra för att tolka elevernas utsagor.  
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För att analysera de teman vi fått fram genom kodningen av empirin tog vi hjälp av 

Boltanski och Thévenots (2006) värdesystem med sex världar, vilka vi presenterade i 

kapitel 3. Vi använde oss mestadels av den sammanfattande matrisen i teorikapitlet, men 

även beskrivningarna av världarna i detsamma. Teorin vi tagit hjälp av i studien är inte 

heltäckande men vi anser att den är en betydelsefull del i att analysera elevernas tankar 

och uppfattningar.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Innan vi påbörjade gruppintervjuerna informerade vi eleverna om konfidentialitet och att 

deras namn inte skulle gå att spåra i uppsatsen. Eleverna fick också veta att de när som 

helst kunde avbryta intervjun. Vi bad om tillstånd att få spela in intervjun med våra 

mobiltelefoner och berättade att inspelningarna skulle komma att raderas efter att vi är 

färdiga med studien. Vi har använt oss av Vetenskapsrådets etiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) i vår forskning och valde elever som fyllt 15 år då de själva kan 

ge godkännande att delta i studien utan att behöva målsmans underskrift. Eleverna 

informerades om att det material vi får fram under intervjuerna endast ska användas i 

studien och inte till något annat. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet presenteras inledningsvis de fyra skolorna, sedan studiens resultat och 

analys indelat i ett antal teman som utkristalliserat sig under kodningen av empirin. De 

teman som framkommit är elevernas uppfattning av skolbiblioteket och 

skolbibliotekarien, elevernas syn på böcker och läsning samt elevernas syn på 

informationsbehov kopplat till skolbibliotek. För varje tema presenterar och analyserar vi 

först resultatet och dess koppling till tidigare forskning. Därefter analyserar vi resultat 

och tidigare forskning utifrån Boltanski och Thévenots (2006) värdesystem med sex 

världar. De olika världarna ger här kontexten till de argument eleverna använder för att 

legitimera sina uppfattningar om skolbiblioteket. Anledningen till att vi börjar analysen 

med att redovisa resultat och analys kopplat till tidigare forskning för att sedan anknyta 

till Boltanski och Thévenots värdesystem är att det empiriska materialet är stort och vi 

vill inte utelämna något ur elevernas utsagor.  

 

Skolorna i studien ligger i två västsvenska kommuner på pendelavstånd till en stor svensk 

stad. Samtliga skolor är kommunala grundskolor.  

 

Skola A är relativt liten och har cirka 240 elever i årskurs 6-9 (Skolverket, 2019b). 

Biblioteket ligger centralt i skolan, bredvid skolmatsalen. Det är ungefär lika stort som ett 

klassrum och det finns två mindre avdelningar, en med soffa och bord och en med bord 

och stolar. Dessutom finns en större avdelning med ett större bord och stolar. Biblioteket 

har utsikt ut mot skolgården. Bokhyllorna är uppmärkta med de olika genrer som finns på 

hyllorna. Där finns inga allmänna datorer, alla elever på skolan har sina egna. 

Bibliotekarien har en halvtidstjänst och bibliotekets öppettider är ca 20 timmar per vecka 

fördelat på tre dagar. Gruppen vi intervjuade bestod av tre tjejer och tre killar. 

Skola B har cirka 360 elever i årskurs 6-9 (Skolverket, 2019b). Skolbiblioteket ligger 

centralt i skolan i anslutning till skolans expedition, kurator, skolsköterska och 

personalrum. Skolbiblioteket är ytmässigt ungefär lika stort som ett och ett halvt 

klassrum med fönster ut mot gatan. Det är öppet med hyllor som delar av två mindre 

utrymmen. I biblioteket finns tre mindre bord med stolar och ett större bord med stolar. 

Skolbiblioteket har öppet ca 12 timmar per vecka, fördelat på tre dagar. Elevgruppen 

bestod av två killar och tre tjejer. 

Skola C har cirka 440 elever i årskurserna 4-9 samt grundsärskola (Skolverket, 2019b). 

Skolbiblioteket har inte ett centralt läge utan ryms i ett skyddsrum som ligger i utkanten 

av skolbyggnaden och storleksmässigt är som ett stort klassrum. Skolbiblioteket är öppet 

cirka 15 timmar per vecka fördelat över tre dagar. Gruppen bestod av tre tjejer och två 

killar. 

Skola D är stor med cirka 850 elever uppdelat på årskurserna F-9 (Skolverket, 2019b). 

Skolans bibliotek ligger i mitten av högstadiedelen bredvid ett öppet uppehållsrum med 

café där det finns bord och stolar. Skolbiblioteket är stort och ljust med hyllor med 

böcker. Skolbiblioteket i skola D skiljer sig från de övriga då sittplatser saknas i 

biblioteket. Det finns varken bord, stolar eller soffor.  Hyllorna är väl markerade med 

genrer och rekommenderad ålder samt en sektion med gruppuppsättningar. Även på det 

här biblioteket finns inga datorer eftersom eleverna har egna. Bibliotekarien har en 

deltidstjänst på skolan. Öppettiderna för skolbiblioteket i skola D är 8-15 fyra dagar per 

vecka, ca 25 timmar per vecka. Gruppen vi intervjuade bestod av fyra killar och en tjej. 
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5.1 Elevernas uppfattning om sitt skolbibliotek 

De attityder som framkom i intervjuerna var till viss del negativa. I början av 

gruppintervjuerna uttryckte många elever ett missnöje som efterhand även blandades med 

positiva aspekter av skolbibliotek. Eleverna uttryckte att utbudet av skönlitteratur var 

dåligt, skolbiblioteken hade dålig eller “omysig” belysning och att det varit högljutt när 

de velat studera i lokalen. Vi upplevde även att skolbiblioteket hölls till svars för att det 

inte alltid fanns tillräckligt med läromedel, eftersom eleverna lånar de böckerna i 

biblioteket. 

Främst en kille hade väldigt negativa åsikter om bibliotek i allmänhet:  

Bibliotek deprimerande. 

 

Intervjuare: Varför det? 

 

Så jävla tyst, det är inga färger, bara böcker överallt. 

 

Sedan följde en diskussion om huruvida man faktiskt måste vara tyst på biblioteket. 

Eleven som brukar gå dit har inte uppfattningen att man måste vara så tyst och en tredje 

elev avslutar diskussionen med: 

 
Men det är ju för att han aldrig varit där. 

 

Evjen och Audunson (2009) diskuterar i sin studie att icke-användare kan ha en bild av 

bibliotek som en tråkig plats. Vi fann detsamma i vår studie och att eleverna har relativt 

starka åsikter om hur det är på bibliotek trots att de sällan eller aldrig varit där. Azzizadeh 

och Bengtsson (2007) konstaterar att somliga icke-användare har uppfattningen att 

folkbiblioteket är omodernt och tråkigt. 

 

På tre av skolorna är bibliotekarien där tre dagar i veckan och på en av skolorna är hon 

där fyra dagar i veckan. Angående vilka öppettider biblioteket har är det inte många av 

respondenterna som vet, men den allmänna åsikten är att det är stängt mycket. Svaren 

varierade något, en elev svarade att han inte visste alls och en annan svarade att det 

nästan alltid är öppet och att han ofta ser bibliotekarien där inne med böcker. Det var 

något som de övriga i den gruppen inte höll med om. En respondent uppger att det nog 

inte är öppet så mycket och att hon sällan ser skolbibliotekarien. På skolan där 

bibliotekarien arbetar fyra dagar i veckan vet de inte vilka öppettider skolbiblioteket har 

utan kommer fram till att det är öppet när hon är där. När bibliotekarien inte är där brukar 

dörrarna vara låsta, eleverna tror inte att lärare skulle öppna för dem om de ville gå in när 

det är obemannat. De tycker inte att det skulle vara någon vits med att bli insläppta för 

om de ska låna en bok måste ändå bibliotekarien scanna in den. Böcker som ska lämnas 

tillbaka kan de lämna i en låda utanför biblioteket. 

 

Elevernas uppfattning, i två grupper, är att skolbiblioteket sällan är öppet och att det 

därför inte är värt att gå dit. De vill inte chansa och gå till skolbiblioteket på rasten om 

det inte är öppet. Eleverna tycker att det är jobbigt när de behöver gå och fråga en lärare 

om denne kan öppna biblioteket. Antingen används skolbiblioteket som möteslokal, och 

då får de inte gå in, eller så är bibliotekarien inte där, alternativt är han på skolan men inte 

i biblioteket. De har upplevt att de kommit dit när det egentligen ska vara öppet men att 



19 

 

det varit stängt. Om någon lärare öppnar och släpper in dem, kan de låna själva genom att 

fylla i en lapp och lägga i en låda. Den övervägande uppfattningen är att det väldigt sällan 

är öppet och att bibliotekarien inte är där när den ska.   

 

Kühne (1993) konstaterar i sin studie att elever kan ha svårt att komma ihåg öppettider 

och om skobiblioteket inte är öppet hela skoldagen används det mindre. Evjen och 

Audunson (2009) konstaterar att otillräckliga öppettider kan vara något som gör att icke-

användare inte går till folkbiblioteket. Även Einstein och Järvung (2006) har intervjuat 

ungdomar som uppger att de uppfattar skolbiblioteket som ofta stängt. 

 

Eleverna nämner att de tror att bibliotekarien även arbetar på en annan skola i 

kommunen. De önskar att biblioteket alltid vore öppet när det ska vara öppet, och finner 

att det är otydligt som det är nu. En elev uttrycker sig på följande sätt: 

 
Han försvinner bara helt enkelt (skratt) går upp i rök. 

En elev från en annan skola vittnar också om att skolbibliotekarien sällan syns till och 

menar att han nog är mycket på en annan skola. När det gäller elevernas uppfattning om 

när skolbiblioteket har öppet och vad det har att erbjuda noterar vi att de inte så sällan har 

en felaktig bild. Enligt Azzizadeh och Bengtsson (2007) och i rapporten Olika syn på 

saken (2011) har man funnit en brist hos biblioteken, när det gäller marknadsföring, då 

icke-användare inte känner till bibliotekets öppettider och utbud.  

Det framkom även mer positiva attityder hos eleverna, till exempel att det är bra att 

skolbiblioteket finns för de elever som tycker om att läsa samt att det är fräscht, mysigt 

och ett varmt ställe att gå in om man fryser. Då det blev en diskussion kring bibliotekets 

värde framkom att flera av eleverna tycker att skolbiblioteket är en bra plats att ”hänga” 

på. Eleverna berättar att de behöver en plats att umgås på efter lektionstid då caféet som 

fanns tidigare stängts. Skolbiblioteket kan, enligt Hedemark (2018), vara en slags frizon 

där ungdomar inte känner samma krav på sig att prestera som i klassrummet. Vi har i vår 

empiri kunnat notera att skolbiblioteket, av vissa elever, upplevs som en sådan frizon.  

När vi frågar om vad man kan göra i skolbiblioteket förefaller det som om eleverna i en 

av grupperna uppfattar det som att man kan sitta i det och arbeta med grupparbeten. De 

nämner även att man kan låna böcker. Vi diskuterade vidare hur biblioteket används som 

extra lokal på grund av lokalbrist och att vissa lektioner är schemalagda att hållas där på 

ordinarie schema. 

En annan grupp uppgav att man kan läsa böcker, låna böcker, plugga, forska i meningen 

att läsa läroböcker samt spela UNO. Eleverna får ibland vara i biblioteket då de har en 

lektion som heter studiepass. En elev berättar att hon tycker om att sitta och plugga i 

biblioteket vid de tillfällena. En annan elev instämmer men tycker att det kan bli högljutt 

ibland: 

Det finns liksom inga grupprum eller vad ska man säga då sitter man på såna 

här stora bord/…/ så man kanske måste prata ganska högt för att höras. 

 

Då det gäller att ägna sig åt skolarbete framkommer i vår studie att eleverna ser 

skolbiblioteket som en möjlig och enligt flera elever bra plats att studera på. En svårighet 

är dock att eleverna ibland upplever lokalen som bristfällig då det ibland blir högljutt och 
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sittplatser saknas. Enligt Kühne (1993) är det viktigt att ha det pedagogiska perspektivet i 

åtanke vid inredning av skolbiblioteket. Det perspektivet är något som vi upplever saknas 

vid inredningen av biblioteken i en del av de skolor vi besökt och som vi även finner i 

elevernas svar. En elev lade fram förslaget att skärma av skolbiblioteket med draperier 

för att få fler smårum och på så sätt sänka ljudvolymen.  

 

När gruppen som går på den minsta skolan diskuterade kring vad man kan göra i 

biblioteket så svarade de att man kan låna böcker, spela schack och sitta och prata med 

sina kompisar. Det finns en möjlighet att vara i skolbiblioteket även om skolbiblioteket 

inte är öppet, uppger en respondent, om en lärare litar på en och släpper in en. 

 

När vi diskuterade vad man kan göra i skolbiblioteket med den sista gruppen nämndes: 

låna böcker och ljudböcker, läsa, kolla på böcker samt “tråkiga saker”. En av eleverna 

påpekar att han aldrig varit där, så det är svårt för honom att svara på. Sedan följer en 

diskussion om att när de har varit i skolbiblioteket så har det varit för att de gått dit med 

hela klassen, men det har de inte gjort sedan de gick i sjuan. När de läser böcker nu är det 

läraren som har med sig böckerna de ska läsa och alla läser samma bok. De påpekar att 

man skulle kunna gå dit själv för att låna en bok men det är det inte särskilt många som 

gör, bara de yngre eleverna. Eleverna anser att det mest är yngre barn som går till 

skolbiblioteket och att de själva för det mesta glömmer av att det finns. När de själva var 

yngre gick de med klassen om den gick, men de flesta av dem gick inte själva till 

skolbiblioteket. En av killarna gick några gånger som yngre och en sa att han gick dit för 

att sova en gång för där är tyst.  

 

När eleverna diskuterar skolbiblioteket som en mötesplats uppskattar de bra sittplatser så 

att det går att sitta, prata och umgås. De vill att det ska finnas spel som till exempel 

schack, kortspel och UNO. Skolbibliotekarien ses som en person som ska tillhandahålla 

ett socialt rum där eleverna kan umgås. Här kan vi dra en parallell till Hedemarks rapport 

Unga berättar (2018). I den diskuteras att när ungdomar får svara på frågan om hur 

biblioteket kan förbättras beskrivs förändringar som leder till att biblioteket blir mer som 

en fritidsgård (Hedemark, 2018). Rafstes studie A Place to Learn or a Place for Leisure? 

Student’s Use of the School Library in Norway (2005) visar även den att ungdomarna 

värderar skolbiblioteket högre som en social mötesplats än en plats där man får tag på 

material till skolarbete.  

 

Då eleverna fick frågan varför skolbiblioteket finns var det två grupper som uttryckte det 

som att det är en hjälp för att hitta böcker och att läsa fler böcker. I en diskussion 

framkom att eleverna anser att böcker och ordförråd är viktigt samt att de som tycker om 

att läsa ska få göra det. Några elever uttryckte att skolbiblioteket finns för att de yngre 

barnen ska kunna lära sig. Andra elever uppgav att biblioteket finns för att hämta 

kunskap och att det man inte hittar på internet kan man hitta i böcker. Några elever 

uttryckte att skolbiblioteket finns för att det ska se bra ut och för att det måste finnas ett 

bibliotek på en skola. 

Då vi frågade huruvida lärare brukar tipsa eleverna om att gå till skolbiblioteket var de 

flesta elevernas uppfattning att så ej var fallet. En elev kommenterade att lärarna har 

tipsat om skolbiblioteket som en extra lokal för grupparbeten. Någon påminner sig om att 

svenskläraren har tipsat om att de kan gå till skolbiblioteket men det händer inte så ofta. 

En elev berättar att de ibland får en uppmaning att låna en bok från biblioteket så att de 

har något att göra när de är färdiga med sin skoluppgift. På en skola svarade eleverna att 
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lärarna talade mer om skolbiblioteket i de lägre årskurserna och även tipsade om att gå 

dit. En av grupperna kände att lärarna nog inte har tid med skolbiblioteket eller så har de 

gett upp för att eleverna ändå inte går dit. Sammantaget anser eleverna att lärarna inte gör 

så mycket för att tipsa om eller marknadsföra biblioteket, däremot svarade man i en 

grupp att vikarier och extralärare har nämnt skolbiblioteket som en resurs. Enligt 

Limberg (2002) visar forskning att samarbete mellan lärare och skolbibliotek är av stor 

vikt, men det finns på vissa håll oklarheter i rollerna när det gäller lärare och bibliotekarie 

och en tendens att skolbibliotekarien inte är med på planering och förberedelser. En av 

anledningarna som nämns i studien till varför lärare och bibliotekarier inte samarbetar 

mer på skolor sägs vara att lärarna anser att den tid de skulle behöva lägga ner på 

planeringen inte ger tillräcklig utdelning i form av delat ansvar för undervisningen 

(Limberg, 2002).  

I vår empiri är det flera elever som uttryckt ett missnöje med urvalet av böcker i 

skolbiblioteket. En åsikt som framfördes är att det saknas nya böcker. På en skola 

diskuterade eleverna skolbibliotekets bokbestånd och de ansåg att böckerna inte var så 

bra utan många var lättlästa och mer riktade till de yngre barnen på skolan. Samtidigt har 

några elever konstaterat att det finns bra böcker där. En elev berättade att hon uppskattar 

att det går att önska bokinköp. Enligt Limberg (2002) visar forskning att ett brett utbud av 

böcker i skolbiblioteket är betydelsefullt för såväl läslust som läsutveckling. Limberg 

menar också att elevers inflytande i bokbeståndet kan vara av vikt. Några elever uttrycker 

att de föredrar folkbiblioteket gentemot skolbiblioteket eftersom det har större utbud och 

är öppet när de har ledigt.  

 

I våra intervjuer har det framkommit att eleverna tycker att det är dåligt skyltat i 

skolbiblioteket. Det är något som även Hedemark (2018) i sin studie belyst som ett 

förbättringsförslag från ungdomar. Tydlig skyltning är av vikt då det ger eleverna större 

möjlighet att hitta den bok de eftersöker men också för att botanisera bland böcker och bli 

inspirerade till läsning. Chambers betonar vikten av lockande bokskyltning i Böcker inom 

och omkring oss (2014). Chambers menar att det är viktigt att barnen får möjlighet att 

botanisera bland böcker och att det är ett sätt att ge boktips på avstånd. Det ska vara väl 

genomtänkt och dra till sig uppmärksamhet. Skyltning kan också vara ett sätt att göra 

eleverna delaktiga till exempel genom att ställa fram elevernas favoritböcker, eller genom 

att skylta med boktips från eleverna själva.  

När eleverna skulle beskriva skolbiblioteket med ett ord svarade flera med ordet 

“tråkigt”. Andra negativt laddade ord som framkom under intervjuerna var “ofta stängt”, 

“mediokert”, “omysigt”, “kallt”, “jobbigt att vara där” och “deprimerande”. Några elever 

svarade med de oladdade orden “bok” och “okej”. Positiva ord som framkom i 

intervjusvaren var “mysigt”, “trevligt”, “varmt”, “studiero”, “chill”, “deg” och “helt ok”. 

En elev förtydligade att hon med chill menar att det är lugnt och rätt mysigt att vara där. 

Deg, ett för oss okänt uttryck i sammanhanget, betyder att något är lugnt och avslappnat.  

Följande diskussion ägde rum på en av skolorna: 

Hela rummet är ändå rätt chill det är typ skönt att va där. 

Jag skulle säga chill också faktiskt men ändå lite tråkigt för det är inte mysigt 

där. 

Jag säger kallt fast inte bara temperaturen alltså. 



22 

 

Vissa elever uttrycker att de inte upplever att skolbiblioteket har något värde för dem som 

något annat än en extra lokal. Skolbiblioteket uppfattas inte som intressant. En elev 

svarade att hon inte tänker på att gå till skolbiblioteket. Hennes kompisar går inte dit och 

hon vill inte gå dit ensam.  

Analys utifrån Boltanski och Thévenots (2006) värdesystem 

När eleverna anser att skolbiblioteket har otydliga eller knappa öppettider samt otydlig 

skyltning rör de i tankarna sig inom logiken för den industriella världen där pålitlighet 

och funktionalitet ses som värdefullt. Då Kühne (1993) belyser skolbibliotekets 

pedagogiska funktion kopplad till bibliotekets inredning, kan vi i hennes resonemang se 

den industriella världen, där funktionalitet och produktivitet värderas högt.  

 

När eleverna diskuterar hur skolbiblioteket kan användas för att hämta kunskap, som 

studieplats, grupprum samt för läxläsning använder de argument från den industriella 

världen där funktionalitet, produktivitet och användbarhet värderas högt. Till viss del kan 

vi notera argument med koppling till den inspirerade världen då eleverna uppger att de 

som tycker om att läsa, det vill säga lustläsning, har möjlighet att göra det. När elever 

säger att skolbiblioteket enbart finns på skolan för att det ska se bra ut använder de 

argument motiverade utifrån ryktbarhetens värld genom att de uttrycker vad de inte anser 

att skolbiblioteket har, det vill säga legitimitet.  

 

I de argument som framförs av lärarna i Skolbibliotekets pedagogiska roll (Limberg, 

2002) kan vi se en koppling till den industriella världen där effektivitet och produktivitet 

värderas högt.  

 

I kapitel 3 diskuterade vi huruvida eleverna i studien såg på skolbiblitoteket som en plats 

med status eller ej skulle kunna vara motiv legitimerade utifrån ryktbarhetens värld. Inga 

sådana tankar framkom i intervjuerna. De intervjuade elevernas utsagor rör deras egna 

uppfattningar av skolbiblioteket och de verkar inte vara påverkade av vad skolbiblioteket 

skulle ha något rykte om sig att vara vare sig coolt eller töntigt.  

 

En del av de positiva attityderna till skolbibliotek motiveras med argument från 

samhällets värld där vikt läggs vid att tillhöra en kollektiv. Eleverna beskriver hur man 

kan umgås med sina kompisar på biblioteket och kan därigenom värna om sin grupp. 

Argument motiverade utifrån samhällets värld där kollektivet värderas högt kan ses både 

i vår studie, i Unga berättar (Hedemark, 2018) samt i A Place to Learn or a Place for 

Leisure? Student’s Use of the School Library in Norway (Rafste, 2005) när elever 

uttrycker att skolbibliotek ska vara en plats för socialt umgänge.  

 

Det eleverna berättar tyder på att skolbiblioteket uppfattas ha ett värde för andra, 

exempelvis för läsare, yngre elever, elever som vill studera eller umgås i skolbiblioteket. 

Däremot ser de inte skolbiblioteket som något av värde för dem själva.  

 

När eleverna uttrycker att de inte känner sig delaktiga i skolbiblioteksverksamheten, 

motiveras åsikterna utifrån samhällets värld, genom det de saknar, det vill säga 

delaktighet.  

 

 

  



23 

 

5.2 Elevernas uppfattning av skolbibliotekarien och dess roll 

Skolbibliotekarien beskrivs som en person som försöker hjälpa till med att hitta böcker 

man är intresserad av, lånar ut böcker, hjälper till att hitta böcker, ser till att böckerna 

kommer tillbaka, ser till att folk sköter sig samt erbjuder läxhjälp. Några av eleverna 

uppgav att bibliotekarien mestadels fyllde en funktion som allmän resursperson såsom 

exempelvis vikarie eller provvakt. Skolbibliotekarien framstår dock främst som en person 

som är engagerad i bokförmedling. Några elever beskriver bibliotekarien som en person 

som kan mycket om böcker och att det känns som om han läst allt: 

 
Han lånar ut böcker, men han är ju typ bokpersonen på skolan, han kommer ju 

ibland så här till lektionen och berättar om böcker. Så han är väl den personen 

som vet mycket om böcker och sånt. Det är den rollen han har. 

 

Ja, om man till exempel vill hitta en bok så frågar han vad man är intresserad av 

och så hjälper han ju till att hitta någonting som passar en. 

 

Däremot hade ingen i gruppen blivit rekommenderad en bok som de tyckt om. En av 

tjejerna sa att hon är väldigt kräsen när det gäller böcker och att det nog var därför 

bibliotekarien inte lyckats rekommendera något hon gillat. En av killarna såg väldigt 

förvånad ut och utbrast att han aldrig kommit på tanken att fråga. Några av eleverna 

tyckte att bibliotekarien kunde vara lite väl positiv till böckerna han berättade om. I en av 

grupperna beskrivs skolbibliotekarien som en ”säljare” av böcker:  

 
Det känns som att varje bok han snackar om är den bästa som någonsin har 

skrivits. 

 

Eleverna diskuterade vidare att bibliotekarien kommer till deras klass och berättar om 

böcker, men att det inte händer lika ofta nu när de går i nian som det gjorde när de gick i 

sexan och sjuan. Chambers (2014) menar att barn och unga behöver bli stimulerade i sin 

läsning och då det gäller skolbibliotekariens roll framstår det i vår studie som att den roll 

skolbibliotekarien har på de medverkande skolorna är att väcka läslust. Däremot har vår 

studie inte funnit mycket stöd för att skolbibliotekariens roll har utökats till att omfatta 

undervisning i informationssökning och källkritik, vilka är områden som enligt Limbergs 

(2002) forskningsöversikt hör till skolbibliotekariens roll. Endast en av de grupper vi 

intervjuat har uppgett att skolbibliotekarien undervisat i informationssökning. 

 

Vi pratade i en grupp om huruvida skolbibliotekarien kunde beställa böcker om det var 

någon speciell de ville läsa. De flesta elever ansåg att bibliotekarien kunde låna böcker 

från andra bibliotek men att han nog inte skulle köpa in en bok som en elev ville ha.  

 

På en av skolorna berättade en elev att han tyckte att bibliotekarien verkade bitter. Det 

visade sig att eleven hade haft en negativ erfarenhet under ett biblioteksbesök. Han hade 

varit med en grupp elever hos bibliotekarien som skulle visa hur de kunde använda 

ljudböcker och med sina ord hade han “tramsat” och blivit utslängd utan att ha fått någon 

varning. De andra eleverna i gruppen har inte haft särskilt mycket kontakt med skolans 

bibliotekarie, enligt dem själva har de knappt hört henne prata. 
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I intervjuerna framkommer att flera av eleverna uppfattar skolbibliotekarien som en 

person vars uppgift är att hålla ordning i skolbiblioteket och säga till elever som inte 

sköter sig.  

 

Analys utifrån Boltanski och Thévenots (2006) värdesystem 

När eleverna talar om skolbibliotekariens roll noterar vi argument från principerna i den 

industriella världen då många elever beskriver rollen bibliotekarien har såsom påläst och 

en auktoritet när det gäller läsning för skolans elever även om det också framkommer en 

skepticism bland eleverna till boktipsen denne ger. Tankar hos eleverna kring att 

bibliotekarien är skolans “bokperson” och en expertis när det gäller böcker, kan beställa 

böcker från andra bibliotek och låna ut går även det i linje med logik som vi finner i den 

industriella världen där pålitlighet och produktivitet värderas högt. Även då eleverna 

berättar att skolbibliotekarien undervisar i informationssökning för att eleverna ska kunna 

söka efter information bättre på internet uppvisar de argument som hänvisas till 

värdesystemet industriella världen där effektivitet premieras. Eleverna berättar om 

läsfrämjande arbete samt flera andra uppgifter skolbibliotekarien har men de anser inte att 

det arbete denne utför har något direkt värde för dem men att de ser ett värde för andra 

elever. 

 

I intervjuerna framkommer också en förväntan på att skolbibliotekarien ska finnas på 

plats för ordningens skull, som en auktoritet, och att denne ska kunna avvisa elever som 

inte sköter sig och se till att det inte är för högljutt i biblioteket. Detta för tankarna till 

värden som gott uppförande, respekt och hierarki som är betydelsefulla aspekter enligt 

logiken i hemmets värld. När eleverna beskriver bibliotekariens läsfrämjande arbete, 

entusiasm och strävan efter att väcka läslust använder de motiveringar utifrån den 

inspirerade världen där inspiration är en vägledande princip. Även Chambers (2014) text 

om att vuxna behöver inspirera barn och unga till läslust använder motiveringar utifrån 

den inspirerade världen.   

 

5.3 Elevernas syn på böcker och läsning 

I studien Unga berättar framkommer att läsning i skolan ofta uppfattas som trist av 

ungdomarna (Hedemark, 2018) då det är en typ av påtvingat läsande. Även elever som 

uppger att de tycker om att läsa visar ett ointresse då böcker valts ut åt dem. I vår empiri 

framkommer också att lärare väljer ut skönlitterära böcker åt eleverna att läsa under 

lektionerna i svenska och flera elever vittnar om att de endast får välja bok själva från 

skolbiblioteket då de läst ut den obligatoriska boken.  

Då vi frågade om fritidsläsning svarade flera elever först att de inte läser alls men när vi 

sedan förklarade att vi menade olika sorters läsning fick vi ett mer nyanserat svar.  

Många elever lyssnar på ljudböcker och så här säger en elev angående fördelen med att 

lyssna på ljudbok: 

Det är lite lättare för när man läser en bok då måste man avsätta mycket tid men 

när man lyssnar på en bok kan man göra många saker samtidigt. Man kan 

liksom städa eller diska eller göra mycket annat men om jag läser en bok måste 

jag ligga i min säng med en lampa. 
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En elev berättade att hon ibland lyssnar på böcker när hon tränar. Två andra elever 

uttryckte förvåning över detta då de upplever att boklyssnande är avslappnande och inte 

passar när man tränar. 

Det framkommer i intervjuerna att eleverna föredrar att välja sin läsning själva. En del 

elever läser nyheter på nätet och några läser fysiska böcker. En elev läser olika bloggar 

och sociala medier nämns också. Flera av eleverna uppger att de söker på internet, på ett 

relativt planlöst sätt som browsing, och om det är något intressant läser de.  

Några elever konstaterar att det är bekvämt att få tag på en bok via en app i telefonen och 

de använder olika ljudbokstjänster som deras föräldrar betalar för. En elev som uppger att 

han har lässvårigheter förklarar att eftersom han har svårt att läsa så det är lättare att 

lyssna på ljudböcker. För att få tillgång till ljudböckerna använder han en app och hittar 

böckerna själv. Även när de ska läsa en gemensam bok med klassen brukar han lyssna på 

ljudboken istället. En elev berättar att en förälder använder en ljudboksapp från 

biblioteket.  

Flera av eleverna köper böcker istället för att låna. Det motiveras av eleverna med att de 

finner bibliotekets utbud dåligt, att de blir stressade av att böckerna ska lämnas tillbaka 

en viss tid och att de måste vara rädda om dem. Vissa elever uppger att de vill äga 

böckerna de läser och ha möjlighet att anteckna i dem. En fördel de såg med skolbibliotek 

gentemot folkbibliotek var att det inte är lika strängt med när de lämnar tillbaka böckerna 

på skolans bibliotek. I skolbiblioteket räcker det om eleverna lämnar tillbaka boken när 

terminen är slut. Även i Hedemarks (2018) och Evjen och Audunsons (2009) studier har 

man funnit att när unga ska få tag på böcker går de inte i första hand till biblioteket utan 

köper eller lånar från släkt och vänner. När vi, i en grupp, undrade om eleverna någon 

gång lånade böcker av kompisar möttes vi först av förvånad tystnad och sedan skratt. 

Ingen hade tänkt tanken.  

Det var flera elever som berättade att de läste mer när de var yngre. Några elever läser 

inte lika mycket skönlitteratur längre. En kille berättade att han hade börjat spela tv-spel 

istället och en annan uttryckte det så här apropå att han slutade läsa i årskurs åtta: 

Jag läste någon bokserie men så läste jag klart den och sen hittade jag ingen ny 

och då slutade jag bara läsa. 

Några elever uppger att de inte är intresserade av böcker i allmänhet. De elever som 

uppgav att de inte tyckte om att läsa och kopplade biblioteket starkt till böcker, såg inget 

värde för dem med att besöka skolbiblioteket. En elev uttryckte att det inte gav honom 

någonting att läsa. Han såg ett värde i att lyssna på böcker eller poddar, men inte läsa 

eller att gå till skolbiblioteket. En elev med lässvårigheter uttryckte sig på följande sätt:  

 
För någon som inte riktigt kan läsa är det väldigt jobbigt att vara där.  

 

Analys utifrån Boltanski och Thévenots (2006) värdesystem 

I vår empiri kunde vi bland eleverna notera argument kring betydelsen av en bredd av 

böcker i biblioteket, en vilja att läsa eller lyssna på böcker de själva väljer och att kunna 

anteckna i böcker. Eleverna berättar också om att de tycker om att ta det lugnt eller träna 

när de läser. Det är argument som har en koppling till värdesystemet den inspirerade 

världen. Vi noterar då vi tagit del av empirin att de flesta elever vi intervjuat inte är 

negativa till läsning eller böcker som fenomen. Däremot har inte skolbiblioteket något 
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värde för dem då de får tag på böcker på annat håll och biblioteket inte passar in i hur 

deras tillvaro ser ut. Skolbiblioteket ses som något som har ett värde för andra elever. De 

elever som uppger att de inte läser själva kan ändå se ett värde för läsande elever. Flera 

elever berättar att de vill äga böcker, vilket är argument som återfinns i logiken inom 

marknadsvärlden där ägande är något man strävar efter. Även resultat från Hedemark 

(2018) och Evjen och Audunson (2009) visar att det är vanligt att man hellre köper 

böcker eller lånar från andra håll än bibliotek.  

 

Då det gäller bokläsning i skolan finner vi argument hos eleverna kopplade till den 

industriella världens tankar kring praktikalitet då det handlar om att eleverna läser en 

gemensam bok som de fått av läraren. Ineffektivitet har lågt värde inom den industriella 

världens logik. I vår studie framkommer en syn på skolbiblioteket som ineffektivt och 

tidsödande jämfört med andra sätt att få tillgång till böcker. Vi tolkar det som att 

skolbiblioteket har ett lågt värde inte bara för de elever vi intervjuat utan även för skolans 

personal då eleverna inte behöver använda biblioteket för att få tag på böcker att läsa 

under lektionstid. 

 

5.4 Elevernas syn på informationsbehov kopplat till skolbibliotek 

På frågan om eleverna tror att skolbibliotekarien skulle kunna hjälpa till med att hitta 

information till skolarbeten konstaterar de att det skulle denne säkert, men att andra källor 

skulle vara snabbare och smidigare. Flera elever uppger att allting finns i mobilen, både 

böcker och annan information. Elevernas användande av mobiltelefoner går i linje med 

resultatet från undersökningen Ungar och medier 2019 (Statens medieråd, 2019) där man 

funnit att mobiltelefoner har så många funktioner i dagens läge att de ersatt andra typer 

av källor. 

Endast en av grupperna berättar att skolbibliotekarien har hjälpt dem med sökningar på 

internet och haft en föreläsning om sökord och informationssökning. 

Det blev, i alla grupper, ett samtal kring olika sätt att få tag på information till 

skolarbeten. När det gäller att erhålla information till skolarbeten är skolbiblioteket inte 

något förstaval för någon av grupperna. Lärarna ger eleverna det material de behöver för 

att lösa skoluppgifter och om de saknar något så söker de på internet efter information. 

Elever ur olika grupper berättar att när de löser uppgifter är uppgifterna kopplade till 

specifika textböcker från skolan. Det faktum att eleverna till stor del får de böcker och 

den information de behöver från textböcker, som de fått av läraren, är något som även 

Rafste (2005) funnit i sin studie. 

En av anledningarna eleverna uppgav till att de inte använder skolbiblioteket för 

informationssökning är för att de ofta studerar hemma på kvällen när man inte kan gå till 

skolbiblioteket och det blir inte av att de går dit på rasterna. Några elever känner att de 

inte kan räkna med att bibliotekarien är där, så då är det ingen idé att gå dit. En elev 

berättade att när skolbibliotekarien inte är på biblioteket måste eleverna fylla i en lapp, 

skriva numret som står på boken, sitt namn och vad boken heter vilket upplevs som lite 

krångligt. Några av eleverna önskar att det skulle vara lättare att låna böcker när 

bibliotekarien inte är där, med lånekort som på folkbiblioteket med en automat att låna i. 
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Samtidigt uppger flera elever i en av grupperna att det finns mycket information på 

biblioteket och att de nog skulle kunna få hjälp om de gick dit men att det går snabbare 

och enklare att söka på internet.  

Eleverna uttrycker det på följande sätt angående informationssökning på skolbiblioteket: 

Skulle säkert få hjälp men det tar ju mycket längre tid. 

Intervjuare: Att gå och fråga bibliotekarien? 

 

Ja, och sedan så måste man ju leta efter, vad det är man söker, alltså vad det är 

man vill ha svar på i boken också, det är ju inte så att man ställer en fråga och 

så kommer det upp, det är lättare att bara skriva in det på datorn. 

 

Såsom vi tidigare nämnt berättade eleverna i en grupp att de arbetat en del med 

informationssökning och källkritik. De beskrev sökuppgifter som de arbetat med. Ingen 

av eleverna i den gruppen kunde komma på någon gång som skolbibliotekarien har hjälpt 

dem med att hitta information, men trodde att hon säkert skulle hjälpa till om de kom och 

bad om hjälp.  

I en annan grupp var Google och Wikipedia de informationskällor som först nämndes. 

Därefter berättade eleverna att de använder Youtube och internet i allmänhet. Endast en 

elev uttryckte att skolbibliotekarien kunde hjälpa till med att hitta information till 

skolarbeten. 

Analys utifrån Boltanski och Thévenots (2006) värdesystem 

För en majoritet av eleverna ses inte skolbiblioteket som en alternativ resurs vid 

informationssökning. De beskriver hur de hellre använder konkurrerande källor som till 

exempel sina läromedel och internet. De argument eleverna framför är sakliga och 

baserade på upplevd bekvämlighet och tillgänglighet, exempelvis att eleverna har egna 

datorer nära till hands och de är inte säkra på att bibliotekarien kommer vara i 

skolbiblioteket. Eleverna rör sig då i tankebanor överensstämmande med den industriella 

världen där funktionalitet och pålitlighet är högt värderade. I vårt resultat, samt enligt 

Rafstes (2005) forskning, är det vanligt förekommande i skolarbetet att de texter som de 

fått av lärarna räcker för att lösa skoluppgifterna. Här noterar vi argument kopplade till 

den industriella världens logik där effektivitet eftersträvas.  

 

Eleverna anser att andra källor utanför skolbiblioteket är mer effektiva och pålitliga vid 

informationssökning. Eleverna saknar den funktionalitet och effektivitet som värderas 

högt utifrån den industriella världens principer. Detta medför att utifrån dessa principer 

ser eleverna inte värdet av skolbiblioteket som en resurs för varken sina egna eller andra 

elevers informationsbehov.   
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I det här kapitlet redogör vi för hur vårt syfte har uppnåtts och hur frågeställningarna har 

besvarats i vår studie. Vi tar även upp studiens värde och ger förslag på ytterligare 

forskning.  

Syftet med den här studien var att nå fördjupad förståelse om högstadieelevers motiv att 

inte besöka skolans bibliotek. De frågeställningar vi formulerat för att uppnå syftet var 

följande: 

- Vad har icke-användarna för uppfattning av sitt skolbibliotek? 

- Vilket värde tillmäter icke-användarna sitt skolbibliotek? 

 

 

6.1 Varför besöker elever inte sitt skolbibliotek? 

Den uppfattning som framkommer tydligast i vår studie är att eleverna uppfattar 

skolbiblioteket som ofta stängt. På de skolor vi var på är bibliotekarien där tre till fyra 

dagar i veckan, men eleverna upplever att bibliotekarien för det mesta inte är där. I 

skolbibliotekariens uppdrag, ingår förutom att hålla biblioteket öppet, även att fungera 

som ett stöd i lärande för att eleverna ska kunna söka och utveckla nya kunskaper, samt 

utveckla digital kompetens och språklig förmåga hos eleverna (Skolverket, 2018). 

Eleverna i studien nämnde även bokprat, läxhjälp samt vikarie. När skolbibliotekarien är 

ute i klasserna för att fylla sin alltmer utökade roll är denne inte i skolbiblioteket och 

eleverna uppfattar det som att bibliotekarien inte är där. Vår slutsats är att för elever i 

grundskolan är en bibliotekarie på halvtid inte tillräckligt för att eleverna ska lita på att 

skolbiblioteket är öppet och tycka att det är värt att gå dit.   

 

I studien framstod skolbibliotekarien som ganska osynlig. Vi anser att det är synd att 

skolbibliotekarien på de deltagande skolorna verkar sluta besöka de högre årskurserna 

och arbeta med läslust, genom exempelvis bokprat och boksamtal, eftersom läsning av 

skönlitteratur går ner i takt med att barn blir äldre.  

 

I studien har framkommit att eleverna ofta inte själva får välja skönlitterära böcker att 

läsa inom ramen för undervisningen. Vi anser att det fria valet är viktigt och att eleverna 

inte bara ska få välja fritt när de är klara med den bok som läraren valt ut utan att fler 

möjligheter till fritt läsval ges. Det kan vara så, menar vi, att den påtvingade läsningen i 

skolan och den negativa känslan den medför spiller över på skolbiblioteket eftersom det 

är en del av skolan. Vi anser att skolbibliotekarien skulle kunna ha en viktig roll som 

inspiratör till ökat läsande om eleverna fick välja mer fritt. 

 

Till stor del uttrycker eleverna att skolbiblioteket inte har något värde för dem, oavsett 

vilken av de olika värdesystemen de motiverar sina uppfattningar utifrån. Däremot 

uttrycker de ofta att skolbiblioteket har ett värde för andra. Beroende på vilken av de 

symboliska världarna de själva motiverar sina uppfattningar om skolbiblioteket kan de 

tänka sig ett värde för andra. De ser exempelvis ett värde för de elever som är 

intresserade av att läsa böcker och för de yngre eleverna. Eleverna uttrycker också ett 

värde för skolans ledning då det är positivt för skolans anseende att ha ett skolbibliotek.   
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Genom att jämföra elevernas uppfattningar om skolbiblioteket med vad som värderas 

högt i Boltanski och Thévenots (2006) olika världar, kan vi dra slutsatser om vad 

eleverna saknar med sitt skolbibliotek. I ryktbarhetens värld värderas berömdhet och ett 

starkt varumärke. Elevernas utsagor tyder på att skolbiblioteken inte har någon stark 

profil vilket kan vara en bidragande orsak till att eleverna glömmer bort att det finns. Ur 

den inspirerade världen är det just inspiration vi anser att eleverna ger uttryck för att 

sakna. De ser ett värde med skolbiblioteket för elever som läser, men själva har de inte 

blivit inspirerade till läsning. 

 

När eleverna diskuterat förslag på förbättringar, har de många gånger tagit upp sådant 

som till en viss del redan finns i deras skolbibliotek. Utifrån marknadens värld saknas 

från skolans sida kommunikation. Vi anser att biblioteken tydligare behöver 

kommunicera vad de kan erbjuda dels till eleverna, men även till lärare och rektor så att 

de kan bidra till att lyfta skolbiblioteket som resurs. Vi anser att lärarna skulle kunna ha 

en större roll i att marknadsföra skolans bibliotek och påminna eleverna om att det finns.  

 

På ett sätt kommunicerar man från skolans håll genom vad man inte uttrycker. I studien 

framkommer att lärare och ledning på de olika skolorna inte signalerar till eleverna att 

skolbiblioteket är värdefullt. Det var exempelvis inga elever som kunde komma ihåg att 

lärare i nuläget tipsade om att eleverna kunde gå till skolbiblioteket. Vi tänker att om 

lärare och ledning inte visar att skolbiblioteket är betydelsefullt, exempelvis när eleverna 

ofta möts av en stängd dörr när de kommer till skolbiblioteket, är det inte så märkligt att 

en del av eleverna inte heller ser dess värde. Ur både den industriella världen och 

hemmets värld är det just pålitlighet eleverna saknar. Vi finner det anmärkningsvärt att 

skolbiblioteket, enligt vår empiri, inte är mer synligt inom skolans verksamhet då det 

enligt Läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2018) ska vara en del i undervisningen. 

 

Utifrån elevernas utsagor om vad de inte tycker är bra med sitt skolbibliotek, exempelvis 

att det är mörkt, ofta stängt eller omysigt kan vi utläsa något om hur de önskar att 

biblioteket var. Utifrån vad som värderas i samhällets värld, saknas här från elevernas 

synvinkel delaktighet och representation. För att skolbiblioteket ska anses ha ett värde 

menar vi att eleverna behöver göras delaktiga i skolbiblioteksverksamheten. 

Skolbiblioteket kan, enligt oss, inte enbart fortsätta i samma spår, utan kanske det behövs 

ett nytt synsätt med ökat elevinflytande. 

 

För att fler elever ska finna sitt skolbibliotek relevant anser vi att det är av betydelse att 

lyssna in vad även icke-användarna har för åsikter när det gäller skolbibliotekets 

utformning. Vi har i den här studien tagit del av många intressanta tankar som vi tänker 

är värdefulla att beakta. Det kanske är så, tänker vi, att skolbiblioteket behöver utvärderas 

och eventuellt omdanas så att det blir mer relevant för fler elever.  

 

6.2 Tankar och reflektioner kring studien 

Syftet med uppsatsen har inte varit att generalisera då den endast bygger på fyra 

gruppintervjuer och inte är representativ för alla elever i årskurs nio i Sverige. Värdet av 

vår studie, även om den bara inkluderar deltagare från fyra skolor, är att den är ett bidrag 

i diskussionen att skapa ett skolbibliotek som är relevant för så många elever som 

möjligt. Då vi valt att fokusera på de elever som inte besöker skolbiblioteket är det många 

negativa aspekter av bibliotek som framkommit och positiva aspekter har inte varit i 
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fokus i den här uppsatsen. Samtidigt framkommer förbättringsförslag från eleverna som 

vi anser vara av betydelse.  

 

Vårt val av metod anser vi, fungerade relativt väl på så sätt att vi anser oss ha fått ett rikt 

intervjumaterial. I alla grupperna satt det med någon elev som inte bidrog mycket i 

konversationen. Vi försökte rikta frågor åt de elevernas håll, men det var svårt att få med 

dem i diskussionen. Vi anser ändå att gruppintervjuer var att föredra gentemot enkäter där 

vi inte hade kunnat få så utförliga svar och inte kunnat ställa följdfrågor. Det hade 

gissningsvis varit svårare att få elever att vilja delta i enskilda intervjuer och det är svårt 

att säga om enskilda intervjuer hade gett mer eller mindre information. 

 

Då vi arbetat med analysen av vår empiri har vi funnit teorin om olika värdesystem 

användbar kopplad till de argument eleverna i vår studie uttrycker när de diskuterar 

skolbibliotek. Däremot vill vi, som vi tidigare nämnt, poängtera att det inte är någon 

heltäckande representation av teorin och då vi varit noga med att inte utelämna något i 

elevernas utsagor så är teorin en del av analysen men den är inte styrande. Vissa av de 

argument som återfinns hos de världar som Boltanski och Thévenot (2006) beskrivit har 

varit givande i vår studie medan andra inte passat för vår empiri. Teorin har ibland 

upplevts som något alltför omfattande för en mindre studie som vår. Däremot har den 

varit oss behjälplig i analys och slutsats då den har tvingat oss att se på elevernas utsagor 

från olika perspektiv och åskådliggöra deras tankar.   

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Syftet med den här studien har varit att nå fördjupad förståelse om högstadieelevers 

motiv att inte besöka skolans bibliotek. Genom att undersöka uppfattningar hos de 

ungdomar som sällan eller aldrig går till skolbiblioteket har vi strävat efter att uppnå 

syftet. Det vi har kunnat undersöka inom tidsramen för en kandidatuppsats har varit en 

lägesbild från några ungdomar. Som ett förslag till fortsatt forskning vore det intressant 

att höra ännu fler röster bland ungdomar som är icke-användare och även komplettera 

undersökningen med intervjuer med skolbibliotekarier. Det hade kunnat ge en mer 

heltäckande bild och ytterligare information om hur eleverna uppfattar skolbiblioteket 

och hur skolbibliotekarien lägger upp sin verksamhet. Enligt vår uppfattning hade det 

varit berikande för forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap med fler 

studier kring icke-användare på skolbibliotek. 
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Bilaga 1. Intervjumall högstadieelever om skolbibliotek 

 

Presentation av studien och intervjun. 

Vi berättar om konfidentialitet/anonymitet/frivillighet/inspelning samt att eleverna inte 

ska berätta för andra vad vi pratat om i gruppen. 

 

Start  

Vi spelar in det här samtalet, och för att kunna höra vem som säger vad senare så ska vi 

först be er att säga ert namn och vad ni brukar göra när ni är lediga.  

 

Inledande frågor  

- Vad går ni i för klass? 

- Känner ni varandra? 

 

Frågor för att utröna vad eleverna har för uppfattningar om vad skolbiblioteket har att 

erbjuda 

- Brukar ni gå till skolbiblioteket? 

- Var ligger skolbiblioteket? 

- Vilka öppettider har skolbiblioteket? 

- Vad kan man göra där? 

- Vad har skolbibliotekarien för roll? 

 Vad kan denne hjälpa till med? 

- Brukar lärarna tipsa om att ni kan gå till skolbiblioteket? 

 (Plus eventuella följdfrågor som kommer fram under diskussionen.) 

 

Frågor för att diskutera elevernas attityder till- och tankar om skolbiblioteket 

- Vad tycker ni om bibliotek i allmänhet, tex folkbiblioteket?  

  (Förklara vad folkbibliotek är vid behov.) 

- Brukar ni gå dit? 

- Vad tycker ni om skolbiblioteket? 

- Om ni ska beskriva skolbiblioteket med bara ett ord, vilket är det? 

- Varför tror ni skolbiblioteket finns? 

- Tror ni att skolbiblioteket skulle kunna hjälpa er att få tag på information till 

skolarbeten? 

Hur får ni tag på information till skolarbeten? 

- Hur skulle ni vilja att skolbiblioteket skulle vara för att ni skulle gå dit? 

- Brukar ni läsa böcker på fritiden?  

Om ja, varifrån kommer böckerna ni läser? 

 (Plus eventuella följdfrågor som kommer fram under diskussionen.) 
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Huvudfråga 

- Varför går ni sällan eller aldrig till skolbiblioteket? 

 

Avslutning 

- Är det något vi glömt fråga, eller något ni vill tillägga? 

 

Tack för er medverkan, nu ska vi gå igenom vad alla har sagt och skriva vår uppsats. Ni 

får gärna läsa den när vi är klara. 

  


