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Abstract:  The aim of this study was to contribute with knowledge that 
 complements research on the design and development of school 
 libraries. This has been achieved through field studies from a 
 sociocultural perspective using the theories of Vygotsky. Previous 
 research shows a gap between how a school library is said to 
 function and how it is in fact used. To investigate actual conduct 
 the author performed observations and focus group interviews with 
 fourth-grade students at ISGR, The International School of the 
 Gothenburg Region. The results reveal a wide range of activities in 
 the school library, such as information retrieval, reading, browsing 
 for books, talking, hanging out, borrowing and returning books, 
 receiving education and working on projects. One interesting 
 discovery  was that a visit to the school library  appeared to be a 
 collective action, and not solitary as one could suspect. Students 
 browsed together with classmates or the librarian, read out loud to 
 each other and sat together reading, writing, talking and playing 
 games. When enabled, the higher psychological processes in 
 Vygotsky’s theory can roam free in the school library. The author 
 concludes that it is not possible to generalise from this study, but 
 that the value of a place where you can do all the above in a calm 
 and stress-free environment should not be underestimated. The 
 school library can be a place not only  for silent  studies, but  for 
 social exchange among carefully chosen books, furniture, technology 
 and personnel to support all actions, including personal growth.
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1 Inledning

Skolbiblioteket ingår i skolans värld och verkar parallellt med lärande efter skolans mål, 
läroplan och kursplaner. Enligt författarna Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf är det 
avgörande hur bibliotekarier bemöter barn och hur de ser på barnens rätt att söka 
information och upplevelser utanför deras roll som elev (Rydsjö & Elf 2007, s. 27). 
Projekt StilBib syftade till att öka kompetensen hos lärare, lärarbibliotekarier, 
bibliotekarier och skolledare på 24 skolor, främst invandrartäta (Limberg, Flöög & 
Johansson 2009). Där genomfördes ett antal aktiviteter för att bland annat stimulera 
eleverna till läsning och öka deras källkritiska förmågor. Projektets resultat indikerar att 
skolbiblioteket har en betydande pedagogisk roll för elevernas läsförmåga tillika 
förutsättningar att nå lärandemål (ibid., s. 14). Skolbiblioteket kan dock vara fast i 
arbetsformer som inte speglar verkligheten utan gör det till något annat än vad som 
behövs (Alf Thoor i Eriksson & Melchert 1997, s. 11).

Denna studie av ISGR, The International School of the Gothenburg Region, har 
genomförts för att ge exempel på vad elever gör på sitt skolbibliotek, samt vilka av dess 
resurser såsom böcker, datorer, möbler och personal som används. Även den 
lässtimulerande rollen återfinns i definitioner av begreppet skolbibliotek (se 1.2) varför 
skolbibliotekets roll för elevernas läsning också har inkluderats. Förhoppningen är att 
kunna bidra med kunskap för utvecklingen av framtida skolbibliotek, så att de bygger 
mer på den faktiska nyttan för eleverna än bara, som jag tror är en risk idag, införs 
halvhjärtat för att det är ett  krav. Begrepp  och områden som informationskompetens, 
skolbibliotekets uppgift och skolbibliotekariens roll uppfattas olika utifrån barn och 
ungas, studenter och vuxenstuderandes, skolbibliotekets respektive skolans perspektiv 
(Gärdén 2013, s. 100). Det finns ingen allmängiltig definition av vad ett  skolbibliotek är 
och här kan åsikterna gå isär. I samhällsdebatten florerar synpunkter om att  bok-
beståndet är viktigt, att det måste finnas medier av olika typer och både fysiska och 
digitala källor att tillgå. Andra åsikter som luftas i diskursen är att aktuell information 
idag nås bäst via internet  så några samlingar behövs inte, bara datorer med 
internetuppkoppling. Vidare är bemanningen en het fråga där flera rektorer i Sverige har 
ålagt lärarna de uppgifter som tidigare utförts av en skolbibliotekarie. En del framhåller 
skolbibliotekarien som oumbärlig för att skolbiblioteket skall fungera informativt och 
pedagogiskt (Skolbibliotek i fortsatt medvind 2002). Slutligen har även rummets 
utformning betydelse för vad eleverna gör i det. Exempel på ytterligheter är 
skolbiblioteket som ett meröppet och professionellt bemannat eget rum för självstudier, 
grupparbeten, vila och umgänge visavi ett par halvtomma bokhyllor i ett låst förråd. Att 
eleverna skall ha tillgång till skolbibliotek är inskrivet i skollagen (2010:800, 2 kap. 
36§). Det står dock ingenting om hur det skall utformas.

Marianne von Baumgarten-Lindberg (2002) skriver att det är viktigt att  skolbiblioteket 
är ett fysiskt rum, oavsett utformning och innehåll. Eleverna skall kunna gå dit  när som 
helst och dela miljön med böcker, datorer och andra människor. Vidare menar von 
Baumgarten-Lindberg att det är skolbibliotek med eldsjälar som bäst når balans mellan 
de olika kraven från skolan och eleverna samt egna förväntningar, genom prestigelöst 
samarbete över gränserna. Eldsjälen blir en kombination av lärare, bibliotekarie och 
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litteraturpedagog. Kunskapsbiblioteket behövs för både skolundervisningen och upp-
levelsen av skönlitteratur. Enligt von Baumgarten-Lindberg tillfrågas sällan eleverna i 
forskning kring skolbibliotek, trots att den gäller dem och deras framtid. Denna studie 
utgår därför från elevernas perspektiv.

Skolbibliotekets roll betonas också av Ann Wiklund (2002). Wiklund skriver att 
bibliotekariens kompetens blir ett stöd för elevernas lärande. Såväl skolbiblioteket som 
skolbibliotekarien är pedagogiska resurser för att uppfylla läroplanernas mål. Hur 
resurserna fördelas för att nå dit är ett kommunalt ansvar, menar Wiklund. 
Skolbibliotekariens betydelse framhävs även av Louise Bjur (Skolverket  2014), 
skolbibliotekarie vid ISGR – The International School of the Gothenburg Region: ”Det 
behövs en utbildad bibliotekarie som, i samverkan med lärare, ansvarar för att biblioteket 
infogas i undervisningen. Tillsammans kan de planera och genomföra undervisningen i 
informationssökning, språkutveckling och förståelse för digitala medier.”

Denna studie är genomförd utifrån ett sociokulturellt perspektiv (se 3.1) och berör flera 
teorier utvecklade av den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1978, 1998, 1999). Unikt 
för Vygotskijs angreppssätt är att en individ inte kan studeras utan hänsyn till dess 
sociokulturella miljö (Wertsch 1985, s. 16). Elisabeth Tallaksen Rafste (2005) har med 
sin forskning funnit att skolbiblioteket  inte bara är en plats för lärande och 
informationssökning utan även fyller en social funktion. Även Louise Limberg (2002) 
har forskat  i skolbibliotekets tvåsidiga identitet, en plats som erbjuder både styrning och 
självständighet. Dessa är ämnen som berörs i denna studie. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor

Studiens syfte är att bidra med kunskap om skolbibliotekets roll för de elever som 
befolkar det. För att söka sådan kunskap ämnade jag studera vad eleverna på en skola  
de facto gör på sitt bibliotek. Detta för att  kunna problematisera de riktlinjer som finns 
respektive saknas kring utformningen av skolbibliotek. Forskning visar att det råder 
diskrepans mellan hur skolbiblioteken påstås eller förväntas verka och hur de verkligen 
används (Rafste 2005). Enligt  skollagen skall alla skolenheter ha tillgång till skol-
bibliotek, oavsett  huvudman, från 2011. En rapport från Kungliga biblioteket 2012 visar 
att  hälften av eleverna i Sverige saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Så är det 
än idag. En av sex elever är fortfarande helt utan skolbibliotek.

Denna studie är avsedd att belysa elevernas perspektiv, undersöka vilka funktioner 
skolbiblioteket har för eleverna, se vad de gör i skolbiblioteket samt hur de interagerar 
med dess redskap och varandra. Samtidigt har jag intresserat mig för vilken roll 
skolbiblioteket har för elevernas läsning. Detta mot bakgrund av tidigare års 
alarmerande PISA-rapport (Skolverket 2013) för Sveriges 15-åringar och, som följd, 
betydelsen av en tidigare utvecklad läsförståelse för att  kunna ta till sig information 
under hela skolgången.
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Frågorna som söker besvaras med denna undersökning är: 

• Vad gör eleverna i skolbiblioteket?
• Vilka resurser använder eleverna?
• Vilken roll har skolbiblioteket för elevernas läsning?

Genom att skildra användningen av ett skolbibliotek hoppas jag kunna väcka tankar hos 
varje skola kring hur de skall utforma sitt bibliotek för att bäst möta de egna behoven. 
Om studien kan leda till att någon kritiskt granskar den ofta onyanserade bilden av vad 
ett skolbibliotek är – då är målet uppnått.

1.2 Definitioner av skolbibliotek

Det står inskrivet i bibliotekslagen (SFS 2013:801, 10§) med hänvisning till skollagen 
(SFS 2010:800, 2 kap. 36§) att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall ha tillgång till skolbibliotek. 
Mikael Alexandersson (2007) skriver att det finns olika synsätt på vad skolbibliotek är 
och vad termen betecknar, men att själva rummet och mediabeståndet är mest  givna. 
Ibland innefattas också skolbibliotekarien samt bibliotekets funktioner. Alexandersson 
hänvisar till en artikel i Nationalencyklopedin där det står att ”skolbibliotek tillhanda-
håller resurser i form av medier, teknik och personal för att tillgodose elevers och 
lärares behov av litteratur och information i skolarbetet”. Vidare sägs skolbibliotekens 
uppgift vara att bidra till att ”elever utvecklar sin förmåga att söka och använda 
information i sitt lärande samt att stimulera elevers läsutveckling” (ibid., s. 8).

Definition av skolbibliotek saknas i Skollagen 2011. I förarbetet står att läsa: ”Med 
skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och 
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”1 Skolverket skriver 
som ovan med tillägget: ”Skolbiblioteket kan därmed anses dels som en materiell resurs 
som är en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som 
bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.” (Skolinspektionen 
2011, s. 5)

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för skolor och skolbibliotek. För att elever skall 
anses ha tillgång till skolbibliotek ställs följande krav (Skolinspektionen 2015):

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på 
rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket 
som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 
andra medier.

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och 
stimulera till läsning.
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Kulturrådets definition från Skolbiblioteksutredningen 1991 lyder: ”Skolbiblioteket är 
den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av 
medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och 
läsupplevelser av alla slag.” (Skolinspektionen 2011) Fackförbundet DIK har även 
inkluderat personalen i sin definition (DIK 2013): ”Skolbiblioteket är en pedagogisk 
funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av skollagen och kurs- och läroplaner. 
Under ledning av skolbibliotekarie stärker skolbiblioteket elevernas språkliga och 
digitala kompetens i en multimodal textvärld.” I denna studie av vad elever i fjärde 
klass gör på sitt skolbibliotek avses de resurser som finns på plats i det fysiska 
biblioteket i form av såväl böcker och datorer som möbler och personal.

2 Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras litteratur som har varit intressant för studien. Forskningen är 
indelad efter fyra områden som är särskilt relevanta: skolbibliotekets pedagogiska roll, 
skolbiblioteket och informationssökning, skolbibliotekets sociala funktion samt skol-
biblioteket och läsning. Först följer en kort beskrivning av hur litteraturen har sökts.

2.1 Litteratursökning

Sökningen av litteratur för den här studien började i en antologi med Louise Limberg 
och Anna Hampson Lundh (2013) som redaktörer. Denna ledde vidare till Cecilia 
Gärdéns (2013) studier, vilket fördjupade bilden av den svenska skolbiblioteksvärlden. 
Parallellt med detta har sökningar i internationella databaser via biblioteket  på 
Högskolan i Borås genomförts. Carol Collier Kuhlthaus bok om elevers informations-
sökning är en av få som har översatts och anpassats till svenska skolförhållanden 
(Gärdén 2013, s. 84). Kuhlthau är en av forskarna bakom Ohio-studien (Todd & 
Kuhlthau 2005), som har fått stor genomslagskraft  i Sverige och som jag också har 
studerat. Artikeln av Melissa Gross (2001) om ålagd kontra egeninitierad informations-
sökning gav en ny intressant forskningsvinkel. Elisabeth Tallaksen Rafste (2005) 
framstod snart  som en central aktör i skolbiblioteksforskningen och har fått stor 
betydelse för denna studie. Teorier utvecklade av Lev Vygotskij (1978, 1998, 1999) 
riktade ljuset  på det sociokulturella perspektivet. Vad gäller läsning har jag i det rika 
utbudet valt kapitel ur två antologier, samt att hänvisa till Aidan Chambers (2011).

”Läsa är egentligen perfekt, man kan göra det när som helst och var som helst,
man kan lära sig och man kan roa sig. Och det är ju billigt!”

(En elevs utsaga i Eriksson & Melchert 1997, s. 113)

I slutänden var det inte brist på forskning som var problemet utan att det har funnits för 
mycket intressant litteratur, vilket har tagit lång tid att läsa och ibland lett ut på avvägar. 
Samtidigt har läsningen varit  väl investerad tid då den har gett  en bred kunskapsbas, 
även om inte allt material har kunnat ges plats i denna uppsats.
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2.2 Litteraturgenomgång

I litteraturgenomgången har jag sökt forskning som belyser vad elever gör på sitt 
skolbibliotek. Här har jag delat in litteraturen efter ett  antal faktorer som påverkar 
elevernas förfarande, samt kommenterat hur den är relevant för denna studie.

2.2.1 Skolbibliotekets pedagogiska roll

I Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt (2002) drar Louise Limberg 
den främsta slutsatsen att det genom att  låta skolans och bibliotekets traditionella roller 
mötas finns utrymme för vidareutveckling av undervisning och lärande i skolmiljö 
(s. 91). Att dolda förutsättningar för detta råder i Sverige stöds av vår lagstiftning där 
skolbibliotek ingår i såväl skol- som bibliotekslagen, vilket enligt Limberg & Lundh 
(2013, s. 37) skapar mer gynnsamma villkor än vi någonsin haft historiskt. De säger 
också att  detta kräver att de som styr inom skola, kommun och olika politiska områden 
har kunskap om och intresse av att utveckla skolbibliotekens verksamheter.

Enligt slutrapporten Projekt StilBib : Stöd till skolbiblioteksutveckling (Limberg, Flöög 
& Johansson 2009, s. 14) är det synbart inte skolbiblioteket som sådant, dess samlingar 
eller biblioteket som rum som har bidragit till elevernas lärande. I stället  är det 
personalens insatser som har funnits särskilt värdefulla för resultatet. Hälften av alla 
elever i Sverige saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek (Kungliga biblioteket 
2012, DIK 2016). Den pedagogiska rollen hos de många skolbibliotek som saknar 
utbildad personal kan då ifrågasättas. Kommunikation med modern informationsteknik 
ställer högre krav på avancerad läs- och skrivkunnighet, men erbjuder också en en miljö 
för att utveckla dessa förmågor (Säljö 2005, s. 240ff). Roger Säljö menar att lärande till 
stor del kommer att  handla om förmågan att  behärska ny teknik, samt att kunna 
framställa stora mängder löpande text. Detta förutsätter dock att individen redan kan 
uttrycka sig i skrift på tillräckligt avancerad nivå. Produktion av text kräver mer av 
utövaren än konsumtion (ibid.).

Limberg (2002, s. 88) identifierar ett stort behov av mer kritisk forskning av skol-
bibliotek. Ett aktivt och välutrustat skolbibliotek höjer inte automatiskt kvaliteten på 
undervisning och lärande, menar Limberg. Forskningen måste bevisa vilken skillnad 
skolbiblioteket och dess läraktiviteter gör för elevernas lärande. Detta ville jag försöka 
bidra med kunskap kring genom denna undersökning.

2.2.2 Skolbiblioteket och informationssökning

I rapporten Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek 
(Alexandersson 2007) presenterar forskarna Mikael Alexandersson och Louise Limberg 
tillsammans med Annika Lantz-Andersson, Lena Folkesson och Mimmi Kylemark hur 
skolbiblioteken i samarbete med bibliotekarier utvecklas till lärande rum. Projekt 
Språkrum var en utvecklingsstödjande åtgärd inom bibliotek och språkutveckling av 
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Myndigheten för skolutveckling. Här ingick forskningsdelen Lärande via skolbibliotek, 
LÄSK (ibid.). Syftet var att undersöka hur eleverna tar till sig kunskap och ger den 
mening idag då informationsprocessen består allt mer av självständigt arbete. Förstår 
och lär eleverna något eller handlar det bara om att flytta texter och göra snygga 
rapporter? För att  undersöka detta har i studien ingått såväl kvantitativa som kvalitativa 
metoder. En stor del av datainsamlingen har bestått  av observationer i bibliotek och 
klassrum. Forskarna har även samlat  in enkätsvar där eleverna uppger vad de tycker att 
de har lärt sig och vad de har haft hjälp  av. Dessa utsagor har jämförts med insamlade 
elevarbeten och intervjuer med lärare och bibliotekspersonal. (Alexandersson 2007, 
s. 27). Resultatet  av empirin har sedan sammanställts i tidigare nämnda rapport, som 
bland annat visade att kollektiva och elevaktiva arbetsformer leder till lärande, 
oberoende av om det är avsiktligt (ibid., s. 112). Även Kuhlthau har i studier funnit att 
vi människor helst söker information från våra jämlikar. Ovanstående sammantaget har 
bidragit till mitt intresse för vad elever gör tillsammans på skolbiblioteket.

Melissa Gross (2001) hänvisar i sin forskningsartikel ”Imposed information seeking in 
public libraries and school library  media centers: a common behaviour?” till olika 
modeller för informationssökning och menar att de alla missar en viktig aspekt, 
nämligen att människor – såväl stora som små – gärna vänder sig till andra människor 
för information innan de börjar söka den själva. Informationssökning som sker på order 
från någon annan kallas ålagd informationssökning, för vilken Gross har utvecklat en 
egen modell. Vad denna modell gör som är unikt  är just att  skilja på ålagd och 
egeninitierad informationssökning. Gross frågar sig bland annat om användare gör 
samma saker och skapar mening på samma sätt när en uppgift är ålagd. Jag har använt 
Gross undersökning för att söka eventuella skillnader i elevers användning av 
skolbiblioteket då de arbetar med egeninitierade uppgifter jämfört med ålagda.

I forskningsartikeln ”Student Learning Through Ohio School Libraries, Part 1: How 
Effective School Libraries Help Students” beskriver Ross Todd och Carol C. Kuhlthau 
(2005) att skolbiblioteket inte bara är ett informationsställe utan också ett  kunskapsrum. 
Skolbiblioteket utvecklar elevernas eget kunskapsbildande och hur de värderar 
information, och tar därmed steget från informationsförmedlare till en instruerande roll, 
”engaging students in active and meaningful search processes; enabling them to explore, 
formulate, and focus their searches; and providing a supportive environment (personal, 
physical, and instructional) for them to be successful in their research”. Todd & 
Kuhlthaus undersökning av elever mellan 7 och 20 år visar att  eleverna uppskattar att 
skolbiblioteket engagerar dem i en aktiv lärprocess, som utmynnar i att de förstår och 
har kunskap om hur effektiv och målinriktad informationssökning bedrivs.

2.2.3 Skolbibliotekets sociala funktion

Enligt forskningsrapporten ”A Place to Learn or a Place for Leisure? Students’ Use of 
the School Library in Norway” (Rafste 2005) är skolbiblioteket inte bara en plats för 
lärande och informationssökning utan fyller även en social funktion. Elisabeth Tallaksen 
Rafste beskriver skolbiblioteket som ett poröst rum där användarna själva kan utforma 
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och påverka sammanhanget. Rafste har samlat in material från 16–18-åriga elever 
genom observationer, intervjuer och enkäter. Fynden visar att eleverna använder och 
uppskattar skolbiblioteket som en social mötesplats och en plats för nöjen mer än för 
studier. Samtidigt var eleverna medvetna om att varje skola måste ha ett bibliotek och 
att  de kan ha nytta av det om de behöver information under dagen. Skolbibliotekarierna 
uppehöll sig på sina kontor med stängd dörr och eleverna var tvungna att knacka på om 
de behövde hjälp. Lärare besökte så gott som aldrig skolbiblioteket och eleverna hade 
sällan uppgifter som krävde informationssökning. Lärarna tyckte att läroböckerna i 
deras egna ämnen var tillräckliga. Biblioteket fungerade som en plats där unga kunde 
vistas utan insyn av vuxna; en avslappnad konfliktlös zon för avkoppling och umgänge. 
Eleverna redogjorde för vikten av att ha en plats att sitta med sina kamrater och prata, 
eller äta. I de fall en annan social mötesplats skapades på skolan, som ett nytt café, åter-
fick skolbiblioteket en del av sin pedagogiska roll. Rafstes studie påvisar ett stort glapp 
mellan skolbibliotekets påstådda roll och hur det verkligen används. Den pedagogiska 
avsikten med ett skolbibliotek enligt  Rafste är att låta elever använda det aktivt i deras 
utforskning av världen, för att utveckla sina kreativa och kritiska sidor, samt för estetisk 
njutning genom läsning. För att eleverna skall kunna nyttja skolbiblioteket på detta sätt 
krävs avsevärda förändringar i utbildning och stöd för såväl lärare som bibliotekarier, 
menar Rafste, vars forskning belyser intressanta frågeställningar för denna studie.

2.2.4 Skolbiblioteket och läsning

Ingvar Lundberg har forskat om läsning i flera decennier (Nasiell & Bjärbo 2007, s. 8). 
Han säger att barn måste uppmuntras för att knäcka läskoden och att  det sedan krävs 
mycket övning för att barnet skall förstå vad det  läser. För att  förstå en text krävs ett rikt 
ordförråd (ibid., s. 10). En sjuåring har ett ordförråd på 5.000–7.000 ord. En läsande 
sjuttonåring har ett ordförråd på ca 50.000–70.000 ord, medan en ickeläsande 
sjuttonåring är begränsad till 15.000–17.000 ord. Högläsning även för barn som har lärt 
sig att  läsa, att barnet läser en stund varje dag, att barnet läser högt för någon samt att 
prata om texterna är exempel på hur läsförmåga, läsförståelse och läslust kan främjas 
(ibid., s. 12). Detta är områden som skolbiblioteket är ålagt att stödja varför forskningen 
är relevant för denna studie.

För att hjälpa barn bli intresserade, nyfikna och tänkande läsare måste vuxna – lärare, 
bibliotekarier och föräldrar – skapa en läsmiljö som underlättar för dem (Chambers 
2011, s. 14). Aidan Chambers är en brittisk författare, föreläsare och föregångare inom 
barn- och ungdomslitteratur sedan över fyrtio år. Chambers beskriver läsandet som en 
cirkel, från valet av böcker genom bokbestånd, skyltning och presentation, via tid att 
läsa, lyssna till läsning och läsa tyst till reaktionen och responsen på läsningen                
i organiserade och vardagliga boksamtal (ibid., s. 15). Varje val är i första hand 
beroende av tillgång – för att vi skall läsa måste det finnas böcker och bland dem sådana 
vi vill läsa – och de måste vara åtkomliga (ibid., s. 16). Vuxna behöver också se till att 
unga ges tid att läsa och det i en miljö där det är lätt att koncentrera sig (ibid., s. 20).      
I skolbiblioteket får eleverna på skoltid gå runt bland böcker, i sällskap med en vuxen 
de känner och som kan hjälpa till vid behov, och upptäcka och diskutera sina fynd med 
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jämnåriga, vilket kan ge ett positivt  grupptryck (ibid., s. 37 och 88ff). Regelbundet 
botaniserande är viktigare än det kan se ut för ett otränat öga – enligt Chambers är det 
en av grundstenarna för att bli en självständig läsare. Chambers ger praktiska exempel 
på hur skolbibliotekets utformning kan gynna läsning och annan användning, vilket 
stödjer studiens syfte.

En undersökning av elever i årskurs 5 och 8 visar att  såväl svaga som säkra läsare skiljer 
på olika sorters läsning: den i skolan och den på fritiden (Persson 1997). Medan 
läsningen i skolan handlar mer om avkodning och att korrekt kunna återge detaljer 
rapporterar både svaga och säkra läsare att den skönlitterära läsningen skapar bilder i 
huvudet och att det känns som att man flyttar in i texten; att det är stor skillnad mellan 
den ålagda läsningen och den egeninitierade läsningen på fritiden. Läsning kräver 
koncentration och särskilt elever som har svårare med avkodningen behöver lugn och ro 
för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Många av de eleverna tycker därför att det går 
bättre att läsa hemma. För att  förstå det man läser krävs också tid, särskilt  för elever som 
har svårare för att läsa. Om de får tillräckligt med tid på sig för att läsa en text kan de 
förstå den lika väl som säkra läsare. Både svaga och säkra elever frågar i första hand en 
vuxen eller jämnårig säkrare läsare om det är något de inte förstår. Säkra elever har dock 
en fördel i att själva kunna söka och värdera information i kringliggande text eller 
uppslagsböcker för att på egen hand hitta svaren. När tiden inte räcker till för att läsa 
hela texten, läsa om den eller söka nycklar i den så gissar sig den osäkre läsaren till 
innehåll och innebörd. Detta motiverar såväl möjligheten till koncentrerad läsning som 
vikten av att tillräckligt med tid ges till läsning, båda viktiga uppgifter för skolbibliotek.

3 Teoretiska ansatser

Som teoretiskt ramverk för denna studie har använts ett antal teorier från ett 
sociokulturellt perspektiv. Det finns ingen statisk beskrivning av den sociokulturella 
teorin, utan den har vuxit  fram, tolkats och utvecklats av åtskilliga forskare under drygt 
hundra års tid. Även Vygotskij (1896–1934), som är en av de centrala aktörerna i 
utvecklingen av teorin, har lånat underlag till sina skrifter i andras teorier (Wertsch 
1985, s. 30). Denna studie utgår främst från Vygotskij, men även utifrån dennes teorier 
tolkade och utvecklade av professor James V. Wertsch med flera. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv

Det sociokulturella perspektivet utgår från att mänskliga handlingar är knutna till 
kulturella, historiska och sociala sammanhang (Wertsch 1991). Sociohistorisk och 
kulturhistorisk är begrepp med liknande innebörd som också förekommer i forskningen 
(Vygotskij 1999; Wertsch 1998). I denna studie används ordet sociokulturell för att 
beskriva sociala samband och intern kultur på skolbiblioteket på ISGR. Det 
sociokulturella perspektivet innebär att forskaren fokuserar på samspelet mellan 
individen, andra människor och redskapen. Vygotskij såg det som att lärande sker i 
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samspel med lärare, andra elever, omgivning och elevens föräldrar, samt för denna 
studie – bibliotekarier. Genom att erbjuda rätt handledning, miljö, verktyg och stöd 
uppfostrar eleven sig själv (Lindqvist 1999). Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
kan ses som en process, där människor approprierar kunskaper och färdigheter 
utvecklade i samhället sedan länge (Säljö 2005, s. 240ff). Appropriering innebär att  lära 
sig behärska medierande redskap  (se 3.2), såväl intellektuella som fysiska, vilka görs 
tillgängliga och används i konkreta sociala och kulturella praktiker. Det är stor skillnad 
mellan att endast inhämta information och att göra erfarenheter som tillåter 
appropriering av begreppssystem och färdigheter (Säljö 2005, s. 240ff). Hur detta kan 
yttra sig i praktiken stod i fokus för denna undersökning.

3.2 Högre psykologiska processer

Högre psykologiska processer är per Vygotskijs definition något som medieras av 
verktyg och teckensystem (Wertsch 1991). Enligt  Vygotskij (1998) uppstår högre 
psykologiska processer, en utveckling av det mänskliga medvetandet, ur kollektiva 
beteenden och är knutna till en specifik social praktik (Vygotskij 1999). Språket och 
andra verktyg medierar individens tankar och handlingar medan förmågan att använda 
dem utvecklas i social kontext. Hur eleverna samspelar med främst varandra och vad det 
kan ha för pedagogisk betydelse var ämnen för denna studie. Medieringen har också 
enligt Vygotskij en historisk ram, där individens utveckling är beroende av i vilken 
tidsepok den äger rum. Jag tänker att elevernas samspel naturligt påverkas av skolans 
och skolbibliotekets historia och kultur. Denna studie avsåg att studera elevers sociala 
samspel på skolbiblioteket för att diskutera dess betydelse för individens utveckling 
enligt Vygotskijs teori.

3.3 Zonen för den närmaste utvecklingen

Vygotskijs teori om högre sociala processer ligger nära hans teori om zonen för den 
närmaste utvecklingen (Vygotskij 1978). Zonen beskrivs som avståndet mellan barnets 
faktiska utvecklingsnivå för självständig problemlösning och den potentiella 
utvecklingsnivå på vilken barnet skulle kunna lösa uppgifter med stöd från en lärare 
eller i samarbete med en kunnigare kamrat (ibid., s. 86). Vygotskij menar att  den 
faktiska utvecklingsnivån mäter sådant som barnet redan är moget att utföra, 
utvecklingen har nått sitt slut där. Den närmaste utvecklingszonen avser funktioner som 
håller på att  utvecklas inom barnet, som kommer att mogna senare. Istället för att se 
bakåt på vad som redan är uppnått belyser perspektivet vad som kommer att utvecklas 
framöver. Vygotskij sammanfattar att det är dessa två perspektiv tillsammans som 
beskriver barnets utvecklingsnivå, ”what a child can do with assistance today she will 
be able to do by herself tomorrow” (ibid., s. 87). Teorin är intressant för denna studie 
eftersom den lyfter frågor som vilken betydelse bibliotekarier, lärare och klasskamrater 
kan ha för vad eleverna gör på skolbiblioteket och vad det har för pedagogisk effekt.
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4 Metoder i teori och praktik

Kvalitativa forskningsmetoder lämpar sig för den som vill undersöka mångfacetterade 
fenomen som värderingar och attityder (Johansson & Karlsson 2013, s. 28). Vad 
människor säger att de gör i en viss kontext och vad de verkligen gör skiljer sig ofta åt 
(Wibeck 2000, s. 41). Därför kan det krävas en kombination av metoder, som i denna 
studie observationer och fokusgruppsintervjuer. Undersökningen har genomförts med 
hermeneutisk ansats. Forskarens kunskap  växer fram med tolkningen av det insamlade 
materialet, så att förförståelsen kontinuerligt byggs på med ny  förståelse och därmed 
ändras. Detta kan uttryckas som en hermeneutisk spiral, eftersom forskaren aldrig kan 
återgå till en tidigare punkt.

4.1 Etnografisk forskning

Etnografi betyder att  forskaren vistas en tid på ett  forskningsfält  (Johansson & Karlsson 
2013, s. 37). Den primära metoden är observation, vilket medför ett  digert fältarbete. 
För att nå kunskap  i en kultur behöver man interagera socialt  med sin omgivning 
(Björklund 2010). Forskaren samlar in materialet i nära utbyte med människorna som 
befolkar fältet. Detta ger en kontextuell förståelse som rimmar väl med det 
sociokulturella perspektivet. Eftersom fältstudier fokuserar på att beskriva rådande 
beteenden, försöker forskaren minimera sin inverkan på observationen (Slee 1987, 
s. 21). Forskningsdesignen är lämplig när man skall utforska en hypotes som ännu inte 
är formulerad, snarare än bekräfta en existerande, vilket passar mitt undersökande 
förhållningssätt. Tekniska hjälpmedel underlättar insamling och lagring av data, vilka 
når forskaren omedelbart och utan mellanhänder (ibid., s. 22). 

4.1.1 Plats för fältstudier

Denna studie är genomförd på ISGR, The International School of the Gothenburg 
Region. ISGR är en internationell och nationell skola med två campus i Göteborg – 
Guldheden för årskurs 0–5, där denna studie har genomförts, och Götaberg för år 6–10 
samt gymnasiedelen IHGR – The International High School of the Gothenburg Region 
(ISGR 2014a). Skolan grundades 1997 för utländska familjer stationerade i Göteborg 
och är en blandform av fristående och kommunal skola. Idag har de fler än tusen elever, 
från förskola till årskurs tolv. På grundskolenivå har ISGR ett nationellt program som 
följer LGR11 och som läses på svenska, samt ett International Baccalaureate-program 
(IB) där man läser på engelska. Utbildningen sägs balansera akademisk, kreativ, social 
och personlig utveckling som leder till kritiskt tänkande, underbyggt beslutsfattande och 
motiverade handlingar. Detta kan tolkas som att skolan har en sociokulturell syn på 
lärande.

Skolbiblioteket på ISGR kallas LMC (ISGR 2014b) och stödjer ett livslångt lärande och 
”a love of reading” hos eleverna. Eleverna har en schemalagd besökstid på biblioteket 
per vecka. Eftersom skolbiblioteket används för att träna eleverna i att  söka och värdera 
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information, samtidigt som bibliotekets sociala funktion lyfts fram bedömde jag ISGR 
som en intressant plats för observationer. Då studien berör elevernas verksamhet på 
skolbibliotek var det en naturlig plats även för fokusgruppsintervjuerna (Johansson & 
Karlsson 2013, s. 33). För att diskussionen i en fokusgrupp skall bli givande kan 
forskaren förse informanterna med ett stimulusmaterial (Wibeck 2000, s. 66). Detta kan 
vara bilder, filmer, artiklar eller annat med anknytning till det ämne som skall 
diskuteras. I denna studie fungerade skolbiblioteket i sig som stimulus.

4.1.2 Urval och förberedelser

Skolbiblioteket på ISGR rekommenderades av lärare på Bibliotekshögskolan i Borås, 
vilka vittnade om ett  välutvecklat skolbibliotek med en engagerad bibliotekarie. Detta 
skulle ge mer att undersöka och är vad som kallas ett medvetet urval av plats för 
fältstudien (Johansson & Karlsson 2013, s. 27). Efter att ha utformat ett observations-
schema och en semistrukturerad intervjuguide mailade jag skolans rektor och vice 
rektor för PYP, Primary  Years Programme, samt bibliotekarien. Vi bokade en tid för 
besök veckan efter då fjärdeklasseleverna hade schemalagd vistelse på skolbiblioteket. 
Inför besöket gjordes elevurvalet till fokusgruppsintervjuerna av skolbibliotekarien        
i samråd med klasslärarna. Även detta var ett medvetet urval, vilket innebär att 
deltagarna väljs ut enligt undersökningens mål – att  få ökad insikt genom att studera vad 
en mindre grupp människor tycker i en viss fråga. Mina önskemål var att  eleverna skulle 
använda skolbiblioteket frekvent  och ha lätt för att uttrycka sig. Då det  är en kvalitativ 
studie har urvalet av informanter syftat till att ge så många infallsvinklar som möjligt, 
snarare än att det skall representera en större grupp  (Johansson & Karlsson 2013, s. 27). 
Jag föreställer mig att fjärdeklasselever arbetar mycket med att  samla information och är 
unga nog att vara villiga att dela med sig av sina åsikter, både sinsemellan och till vuxna 
som frågar. Detta tänkte jag skulle gagna mig som forskare, att studieobjekten både har 
stor erfarenhet av och troligen synpunkter på det som skulle undersökas, samt att de kan 
tänkas vilja dela med sig av sina synpunkter. Fjärdeklasselever är också vana att arbeta 
intill varandra, varför de troligen inte skulle besväras av den tämligen intima situation 
som fokusgruppsintervjun innebär. Då studien kom att inkludera elever från såväl den 
nationella som den internationella sektionen – där eleverna börjar skolan ett år tidigare – 
var informanterna i åldern nio till tio år. Att välja elever ur samma klass och dela in dem 
i en grupp flickor och en grupp pojkar var tänkt att gynna frispråkigheten. Den senare 
delen av planen fick frångås eftersom inte tillräckligt många pojkar var anmälda. 
Eleverna fick på förhand veta syftet med studien och att de var experterna. Inför 
fokusgruppsintervjuerna sammanställde jag en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 
3 och 4) med övergripande tematiska frågor utifrån forskningsfrågorna och tänkbara 
följdfrågor (Johansson & Karlsson 2013, s. 60; Wibeck 2000, s. 63 och 70).
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4.1.3 Etiska principer

För att skydda elevernas rättigheter möter denna studie Vetenskapsrådets fyra huvud-
krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Johansson & Karlsson 2013, s. 22f). Enligt informationskravet har forsknings-
deltagarna informerats om studiens syfte och att  medverkan är frivillig; det sista är 
särskilt viktigt i skolmiljö då det mesta som görs här är obligatoriskt. Vad gäller 
samtyckeskravet har det bedömts som ej nödvändigt att begära målsmans tillstånd då 
studien inte är av etiskt  känslig karaktär och barn enligt barnkonventionen (2013) äger 
rätt  att uttrycka sin mening i alla frågor som rör dem. Konfidentialitetskravet betyder att 
personliga uppgifter inte sprids till obehöriga och att deltagarna inte kan identifieras. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om individer inte får användas till andra ändamål. 

4.1.4 En annan sorts vuxen

Under fokusgruppsintervjuer bör moderatorn eftersträva att  vara nyfiken och tillåtande 
(Meyers 2007, s. 318, Wibeck 2000, s. 72). Det kan liknas vid rollen ”en annan sorts 
vuxen” (Wibeck 2000 m.fl.) än lärare och föräldrar. Jag betonade att studien hade till 
syfte att undersöka vad eleverna gör på skolbiblioteket, inte att lära dem något eller 
utvärdera dem. Bibliotekarien har en stor pedagogisk roll i detta skolbibliotek då hon 
även undervisar eleverna här, även om hon inte värderar eller bedömer dem. Eleverna 
ser ändå bibliotekarien som en annan sorts vuxen: ”Hon är ju ingen lärare” (Int3 2014). 

4.1.5 Kvalitet och tillförlitlighet

Personliga utsagor kan ändras från dag till dag och det är forskaren som bestämmer vad 
det insamlade materialet betyder2. Som forskare är det enkelt att sitta i det så kallade 
elfenbenstornet utan kontakt med omvärlden. Tillvägagångssättet  i denna studie är 
därför beskrivet så detaljerat och transparent som möjligt. När vuxna ställer frågor till 
barn finns det ofta ett korrekt svar som barnet förväntas ge (Johansson & Karlsson 
2013, s. 69). Särskilt i skolmiljö är detta norm, varför det i denna studie var extra viktigt 
att  klargöra att det inte finns några rätt och fel. Vuxna och barn är lika måna om att ge 
rätt  svar när de tror att ett sådant finns, och båda grupperna kan justera sina svar för att 
framställa sig själva i god dager (ibid., s. 74). Med andra ord är barn också lika 
tillförlitliga som vuxna. Om informanterna tror att  forskaren har särskilda preferenser 
finns det risk att åsikter inte förs på tal, varför det är viktigt att förbli neutral (Wibeck 
2000). Att bekräfta vad informanterna säger har dock en poäng, varför deltagarna i 
denna studie vid behov har uppmuntrats att fortsätta berätta. Eventuell problematik på 
grund av maktstrukturer mellan eleverna – någon elev kan ha outtalat tolkningsföreträde 
– kan avhjälpas genom att moderatorn hjälper alla att komma till tals och ställer riktade 
följdfrågor så att alla deltagare utvecklar sina personliga utsagor.
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4.2 Observationer

”Den som vill förstå barns vardag måste helt enkelt ge sig tid att delta i denna 
vardag” (Johansson & Karlsson 2013, s. 55). Den viktigaste förutsättningen för en 
lyckad observation är att ge sig in i miljön med ett öppet sinne och en strävan efter att 
lära sig något nytt. Observation innebär att  iaktta människor utan att  interagera med dem 
(ibid., s. 40). Forskarens grad av inblandning kan variera, även inom en och samma 
studie, från att sitta vid sidan om och iaktta till att deltaga i aktiviteter.

Sammanlagt har jag genomfört cirka en timmes observationer, vilket har resulterat i sex 
sidor fältanteckningar. I skolbiblioteket där jag genomförde observationerna är eleverna 
vana vid att  bibliotekarien, biblioteksassistenterna, klassläraren och ibland andra lärare 
rör sig i biblioteket samtidigt med dem. Det var alltså enkelt att  som vuxen smälta in i 
miljön – eleverna hade fullt upp med sina egna sysslor. Samtidigt påverkar alltid en 
deltagande observatör den studerade omgivningen på något sätt. Var och en tvingas 
förhålla sig till observatören, vilket påverkar relationerna mellan personerna och den 
miljö som observeras. För att undvika detta höll jag mig på avstånd i möjligaste mån 
och när så inte kunde göras – mellan bokhyllor och vid avskilda sittplatser – inledde jag 
informella samtal med eleverna för att min närvaro skulle förbli naturlig.

4.2.1 Beskrivning av event sampling

Ren observation är lämplig för att undersöka barns beteenden, till exempel i ett 
klassrum. Observationer kan utföras genom olika metoder varav en är event sampling. 
Event sampling innebär att forskaren koncentrerar sig hur barnen samverkar med 
varandra i en särskild handling (Slee 1987, s. 42ff). En fördel med event sampling är att 
observationsfältet består av naturliga beteenden som bevaras under studien. Det är också 
en tidseffektiv metod som kan användas oberoende av händelsernas frekvens. För att 
genomföra event sampling bör forskaren först definiera vilka händelser som skall 
studeras, bestämma vilken miljö som är bäst lämpad för studien samt formulera frågor 
som hjälp  att bestämma insamlingsmetod. Vid användning av ett  observationsschema 
kan iakttagelser som är värda att notera vara:

1. Händelsens varaktighet
2. Innehåll i bemärkelsen vad som sägs eller görs och till/med vem
3. Det sammanhang som händelsen sker i, samt
4. Effekt, vad som sker till följd av händelsen.

Till detta kan även uppföras antal barn involverade i händelsen samt barnens kön. Före 
observationen bör forskaren bekanta sig med miljön såväl som med barnen så att de 
accepterar forskarens närvaro. Vid utveckling av ett kodningsschema finns det åtskilliga 
variabler som kan vara lämpliga att ta med. För att  hitta sådana som passar den egna 
studien kan forskaren med fördel utgå från ett redan utvecklat schema. Forskaren kan 
sedan välja att dela in händelserna utifrån – om det är lek som studeras – ensamlek, 
parallell lek, gemensam lek, aggressiv lek eller annan lek. I denna studie har begreppet 
lek ersatts med aktiviteter.
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4.2.2 Genomförande av observationer

Observationerna påbörjade jag innan skolbiblioteket hade öppnat (Obs1 2014), med att 
göra en förenklad ritning (bilaga 1) och fotografera biblioteket (bilaga 2). Ritningen 
användes för att  notera var eleverna uppehöll sig, samt hur de rörde sig och interagerade 
med varandra. Av etiska skäl har jag inte fotograferat eleverna. Skolbiblioteket på ISGR 
(Obs1 2014) består av i huvudsak ett rum med manuell lånedisk direkt till vänster, 
bokhyllor med främst engelsk och svensk litteratur längs väggarna och grupperade så att 
de bildar rum i rummet, ett flertal läs- och arbetsplatser mellan hyllorna och en 
undervisningshörna längst in till höger med filmduk och plats för elevgrupper att sitta 
på golvet framför. Längst in genom en öppning finns ett litet rum med två bord och plats 
för sex sittande, en fåtölj, en referenshylla samt ett  litet bestånd skönlitteratur på andra 
språk än engelska och svenska. Från detta rum nås kontoret för bibliotekarien och 
hennes assistenter längst in till vänster. Denna dörr är stängd och låst när 
bibliotekspersonalen rör sig i skolbyggnaden. I biblioteket finns också en cirkel om åtta 
lånedatorer (varav en ur funktion, Obs1 2014) med tillgång till databaser, datorer med 
bibliotekets katalog, en soffa, flera bord och stolar samt ett fåtal fåtöljer. På väggen 
längst in sitter två tavlor med guiden till Dewey-systemet vackert handskriven på 
svenska och engelska. Bibliotekarien har utvecklat egna system för att underlätta 
informationssökning, som att skriva förklarande meningar vid varje hyllämne.

Eleverna hade vid observationstillfället  (Obs2 2014) schemalagd bibliotekstid. Först 
observerades en fjärdeklass från den nationella sektionen. Jag stod på olika platser i 
biblioteket, för att inte störa eleverna, och noterade var de befann sig och hur de rörde 
sig. Jag gjorde också noteringar om vad de gjorde i biblioteket samt hur de samspelade. 
Observationerna genomfördes vid två tillfällen (Obs1 2014; Obs2 2014). Resultatet har 
visat att ytterligare observationer troligen inte skulle tillföra något, då de observerade 
händelserna upprepade sig med andra elever vid andra tillfällen och inte gav nya 
exempel på händelser. Det har alltså inte varit relevant att som i Slee (1987, s. 43) 
observera samma elever vid flera tillfällen. 

4.3 Fokusgruppsintervjuer

Begreppet fokusgrupper är en sammandragning av orden fokuserade gruppintervjuer 
(Wibeck 2000). Vid fokusgruppsintervjuer sammankallar forskaren ett fåtal människor 
för att  de skall diskutera ett givet ämne, det gruppen fokuserar på, under en begränsad 
tid. Både det som sägs och samspelet mellan deltagarna i gruppen är intressant. 
Diskussionerna leds av en moderator som inleder samtalet och skjuter in frågor när det 
behövs för att få fart på samtalet eller presentera nya ingångar att diskutera.

4.3.1 Beskrivning av fokusgruppsmetoden

Litteratur om fokusgrupper är främst skriven på engelska och utgår i huvudsak från 
amerikanska förhållanden. Den här beskrivningen av metoden grundar sig på Victoria 
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Wibecks (2000) forskning, då hon är en av få som redogör för fokusgrupper i en svensk 
kontext. En fokusgruppsstudie genomförs i fem steg: 1. Rekrytera lämpliga grupper, 
2. Utarbeta ett  stimulusmaterial och en frågeguide, 3. Leda gruppsessionerna och spela 
in diskussionerna, 4. Skriva ut diskussionerna samt 5. Analysera dem. Fokusgrupper kan 
användas för att  studera dels deltagarnas åsikter och dels interaktionen mellan 
deltagarna (Wibeck 2000, s. 20). Hur användbara data det kan ge beror bland annat på 
hur villiga deltagarna är att dela med sig av sina åsikter till gruppen (ibid., s. 27).

Att intervjua flera elever samtidigt tar bort en del av den strukturella ojämlikheten som 
per automatik råder mellan barn och vuxen (Johansson & Karlsson 2013, s. 61, se 
4.1.5). Det fysiska rummet har också betydelse för fokusgruppssessionen (Wibeck 2000, 
s. 31). Enligt Wibeck talar människor mer och uttrycker fler meningsskiljaktigheter i 
små rum. I en fokusgrupp är det tillåtet att uttrycka avvikande idéer, det är till och med 
en del av poängen. Att den mellanmänskliga dynamiken och interaktionen mellan 
deltagarna står i centrum passar ett sociokulturellt angreppssätt extra väl (ibid., s. 40). 
Andra styrkor hos fokusgruppsmetoden är den rika datamängden, särskilt  vid ingående 
transkriptioner, samt möjligheten till olika slags analys (ibid., s. 55). I denna studie har 
transkriptionerna av fokusgruppsintervjuerna kodats med en egenutvecklad kodnyckel:

(Parentes) = vad moderator säger
, Kommatecken = paus
Ny rad med versal begynnelsebokstav = ny talare
*Asterisker* = nyanser, harklingar, kommentarer
–Tankstreck/– = stannar eller blir avbruten / fortsätter
...Punkter/... = stannar eller blir avbruten / fortsätter (annan person)
Fleeeeera bokstäver i rad = drar ut på bokstaven
- - - Bindestreck = ej uppfattade ord, antal stavelser
Kursivt = flera unisont
Understrykning = emfas

Detta har resulterat i mycket detaljerade transkriptioner, vilket också gör det möjligt att 
genomföra fördjupade studier utifrån samma material.

4.3.2 Genomförande av fokusgruppsintervjuer

I studien ingick tre fokusgrupper, vilket anses vara minimum (Wibeck 2000, s. 48). Den 
första fokusgruppsintervjun genomfördes på svenska med fjärdeklassare från ISGR:s 
nationella sektion (Int1 2014) och gav cirka två sidor anteckningar och reflektioner. 
Tillsammans med de två fokusgruppsintervjuerna med fjärdeklassare från den 
internationella sektionen (Int2 2014; Int3 2014) intervjuades totalt 17 elever, den första 
gruppen med fem elever och de två följande grupperna om sex elever vardera. Storleken 
på grupperna gjorde att diskussionsklimatet blev varken för intimt eller för anonymt 
(Wibeck 2000, s. 50). Vid samtliga intervjuer satte jag mig vid sidan av för att vara så 
osynlig som möjligt och för att inte ge intryck av att vara ordförande (ibid., s. 78). 

Vid fokusgruppsintervjuer är det lämpligt  att använda inspelningsutrustning (Johansson 
& Karlsson 2013, s. 60). Ljudinspelning är enklare att  tänka bort för informanterna 
(Wibeck 2000, s. 79) och kräver mindre resurser än filminspelning. Jag använde en 
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mobiltelefon och startade inspelningsfunktionen efter deltagarnas godkännande. 
Fokusgruppsintervju två och tre (Int2 2014; Int3 2014) genomfördes på engelska som 
överenskommet och startade genom att eleverna fick uppmaningen: ”Tell me what you 
do in the school library” (se bilaga 4). Eleverna höll diskussionerna igång själva. Jag 
bistod med nickningar och hummanden för att uppmuntra dem att fortsätta och 
kompletterade endast med enstaka följdfrågor vid behov, samt direkta frågor till de mer 
tystlåtna. Den ena intervjun (Int2 2014) varade i cirka en halvtimme. För den andra 
intervjun (Int3 2014) hade vi endast 15 minuter till förfogande, då läraren inte kunde 
undvara eleverna längre. Detta är en nackdel med att vara i skolmiljön, att tiden är strikt 
organiserad (Johansson i Johansson & Karlsson 2013, s. 34). Kvaliteten på de båda 
inspelade intervjuerna (Int2 2014; Int3 2014) var god. Eleverna talade tydligt och det 
var få bakgrundsljud i biblioteket. Tillsammans gav intervjuerna cirka tjugo sidor 
transkriberad dialog.

4.4 Analysmetod

Transkriberingen innebär ett analys- och tolkningsarbete i sig, då vissa aspekter lyfts 
fram medan andra väljs bort (Wibeck 2000, s. 85). I arbetet med fokusgrupper står det 
forskaren fritt  att vidareutveckla egna analysmetoder (ibid., s. 87). I denna studie har 
transkriptionerna kodats med en egenutvecklad kodnyckel (se 3.3.1). Detta bland annat 
för att möjliggöra analys ur ett sociokulturellt  perspektiv. Transkriptionerna har inte 
översatts från engelska eftersom det inte bedömdes nödvändigt för analys.

Resultatet  sammanställdes tematiskt utifrån forskningsfrågorna. De avsnitt där 
respektive ämne berörs färgmarkerades i transkriptionerna, vari trender och mönster 
söktes. Forskaren kan påverkas av mönster som börjar skönjas redan vid den första 
fokusgruppen (Wibeck 2000, s. 88). Detta ser jag som ett utslag av den hermeneutiska 
spiralen (se inledningen till detta kapitel), vilken gör det naturligt att forskarens 
förförståelse ständigt  ändras. Observationerna analyserades på liknande sätt, genom att 
fältanteckningarna först organiserades utifrån observationsfrågorna (se bilaga 1). 
Därefter jämfördes fynden för att kartlägga samband och skillnader. Ett urval av empirin 
har sammanställts i en översikt (se bilaga 5).

4.5 Metodreflektioner

Att välja elever ur samma klass i fokusgrupperna gynnade troligen frispråkigheten, som 
förhoppningen var. Eleverna var vana vid att  uttrycka sig i varandras närvaro och hade 
en tillåtande attityd gentemot varandra. Om några tyckte olika var de trygga att uttrycka 
det och gjorde det med respekt för varandras ståndpunkt. Eleverna kunde såväl 
formulera och försvara en åsikt som kritisera och omvärdera information. Som 
kvantitativ kuriosa har jag räknat antalet ”yeah/yes” respektive ”no” i transkriptionerna 
från de två fokusgruppsintervjuer som spelades in (Int2 2014; Int3 2014). Jag ville se 
om samtalsklimatet var övervägande positivt (flest ja) eller negativt (flest nej). I de båda 
fokusgruppsintervjuerna förekom sammanlagt 109 ”yeah/yes” att jämföra med 28 ”no”. 
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Då gick det inte att räkna antalet  röster i unisona ”yeah” som ofta förekom, eller unisona 
”no” vilka förekom sparsamt. Även om en del av dessa jakanden och nekanden förstås 
var svar på direkta frågor så säger resultatet något symptomatiskt  om samtalsklimatet i 
grupperna. Jag tycker att eleverna visade prov på en avancerad gruppdynamik och en 
kultur byggd på hänsyn och inklusion. Att eleverna dessutom så klarsynt kunde 
redogöra för sin användning av skolbiblioteket, vad de värdesätter och vad de saknar ger 
en ledtråd om att de själva har mycket att bidra med i utvecklingen av sitt skolbibliotek.

5 Resultat och analys

Studien påvisar flera samband mellan skolbibliotekets utformning och hur det används 
av eleverna (jfr Rafste 2005). En del resultat är relevanta för flera av forsknings-
frågorna, som vad eleverna gör i skolbiblioteket och vilka resurser de använder.

5.1 Vad eleverna gör i skolbiblioteket

Eleverna har enligt Slee (1987, se 4.2.1) visat många prov på parallellaktivitet och 
gemensam aktivitet, liten eller ingen ensamaktivitet och ingen aggressiv aktivitet. 
Parallellaktivitet kunde bestå av att  två till fyra elever letade böcker intill varandra i 
hyllorna, läste var sin bok bredvid varandra i soffan, läste och skrev mitt emot varandra 
vid ett bord, eller läste i närheten av varandra i fåtöljer. Exempel på gemensam aktivitet 
var att hjälpa varandra hitta böcker, läsa högt för varandra, samt diskutera med varandra 
vad de läste och skrev. Detta är ett utdrag ur fältanteckningarna med exempel på hur det 
kunde gå till (Obs1 2014, se ritning med områden i bilaga 1):

1 elev bläddrar bland returer (O), 1 elev ansluter och pratar, första går och visar en 
tredje i hyllan (L)

2 browsar skönlitteratur ihop (P)
2 skriver (Q)

2–3 elever går från F till A: ”Please, can I borrow this?”

4 elever (runt Q) bläddrar bland bokhögar, pratar, böcker saknas, de letar
2 elever (H) tittar i bokhögar, läser på baksidor

3 elever sitter (M), 1:an läser tyst, 2:an läser högt för 3:an, de diskuterar och pekar

Flera grupper går till soffan (C), pratar om sina lån, läser

Under större delen av observationerna satt pojkarna stilla i ett hörn av biblioteket (se 
bilaga 1, område M). Pojkarna gick direkt  dit när de hade lämnat tillbaka vad de skulle 
och hämtat vad de ville låna. Sedan satt  de här och läste, ibland högt för varandra, 
diskuterade böckernas innehåll och pratade (Obs1 2014; Obs2 2014). Jag såg också 
elever som ägnade sig åt annan aktivitet  medan de läste eller diskuterade, som att rita 
mönster med fingret i handflatan på en annan elev, och tolkade det som att eleverna var 
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trygga och avslappnade i varandras sällskap. Aktiviteten tydde på vänskap mellan 
eleverna. Man kan tänka sig att rummets utformning har stor betydelse för vad eleverna 
gör på sitt skolbibliotek. Eleverna tycker om att sitta i biblioteket och läsa men föredrar, 
liksom vuxna kan förmodas, att platsen är bekväm och rofylld (se vidare 5.3). Det var 
heller inte så att eleverna samtalade jämt trots att de arbetade tillsammans. Ibland satt de 
tysta och skrev eller läste, men de var hela tiden tillsammans med någon.

När jag använde listan över iakttagelser att notera ur Slee (1987) var tidsaspekten 
omöjlig att ange. Eleverna växlade snabbt mellan olika handlingar. Exempelvis kunde 
tre elever stå sida vid sida och läsa på bokryggarna vid kapitelböcker. Efter en 
halvminut sprang en elev bort till en hylla med faktaböcker och ställde sig att titta 
bredvid en annan elev. Samtidigt hade två elever lämnat fåtöljen de suttit  i och anslutit 
de två vid kapitelböckerna. Så här fortsatte eleverna att växla aktivitet under 
observationerna av deras fria rörelse på skolbiblioteket. Vid analys tolkade jag detta 
beteende som att eleverna kontinuerligt inspirerade varandra till nya sökningar. Det var i 
dialog med varandra som de kom på att söka någon annanstans, ta med en viss bok till 
lånedisken, sätta sig och läsa högt och så vidare. Detta kan vara ett prov på hur eleverna 
i zonen för den närmaste utvecklingen (Vygotskij 1978) klarar av nya uppgifter efter 
hjälp från någon mer kunnig – en annan elev, bibliotekarien eller en lärare. Om en elev 
var ensam i biblioteket skulle den, gissar jag, inte röra sig lika mycket mellan olika 
hyllor. Man skulle därmed kunna anta att elevernas möjlighet att samverka med 
varandra och vuxna ger dem ett bredare utbud att välja från, ett större bestånd att 
upptäcka, vilket då också kan innebära större chanser att finna såväl litteratur som 
hjälper dem att lösa en uppgift som litteratur de kan njuta av att läsa för nöjes skull. 

Elevernas beteenden för också tankarna till Gross (2001) teori om ålagda kontra 
egeninitierade uppgifter. Även om själva vistelsen i biblioteket var ålagd uppträdde 
eleverna som om uppgifterna var egeninitierade. Det kan vara så att möjligheten för 
eleverna att söka information tillsammans gjorde att  de upplevde det  som att  de själva 
valde att lösa uppgiften, att  den var ”internally motivated by personal context” (Gross 
2001), även om det inte var så från början. Bibliotekarien kan också ställa frågor som 
väcker elevens nyfikenhet och gör att en ålagd uppgift upplevs som självvald. 
Motivationen kan också komma från ett delat informationssökningsbeteende (ibid.) där 
elever delar med sig av fynd till varandra utan att någon uttalat har bett dem hjälpa till 
att  leta. Detta som Gross kallar ”the gift  query” utgår inte från en ålagd uppgift utan 
istället från ett behov, vilket jag tänker kan skapa större mening än skoluppgifter där 
läraren har ställt  en fråga som denne vill ha ett förväntat svar på. Tillsammans med 
Vygotskijs (1978) teori om den närmaste utvecklingszonen skulle elevernas 
gemensamma informationssökning kunna ge dem både mer utbyte av och större 
möjligheter att lyckas med sina uppgifter. Både Vygotskij och Wertsch beskriver 
mänsklig aktivitet, språk och handlingar tillsammans med andra människor som olika 
delar som samspelar för att nå kunskaper om tingen och världen (Björklund 2010, 
s. 54). Barns drivkraft blir en förutsättning för att nå kunskap, samt att det finns en miljö 
och en omgivning där deras kraft kan verka.
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Eftersom eleverna sällan eller aldrig var för sig själva kunde jag inte jämföra deras 
kollektiva beteende med enskild informationssökning. Konstellationerna om två–tre 
elever kunde ändras när någon lämnade och en annan anslöt. Jag såg emellertid aldrig 
någon elev gå iväg för att vara ensam, och de som lämnades ensamma fick genast 
sällskap  av någon annan. Om en elev lämnade sitt sällskap var det för att fråga 
bibliotekarien och tillsammans med henne titta i hyllraderna, vilket också stödjer 
Vygotskijs (1978) teori om den närmaste utvecklingszonen.

För att övergå till resultatet av fokusgruppsintervjuerna så beskriver eleverna ofta sina 
förehavanden på skolbiblioteket i relation till varandra, samt bibliotekariens och 
lärarnas agerande. På frågan om vem de tror att skolbiblioteket är till för svarade de 
unisont: barn (Int2 2014; Int3 2014). Eleverna säger att de mest lånar och läser böcker 
på skolbiblioteket (Int1 2014; Int2 2014; Int3 2014). Ibland berättar de roliga saker för 
varandra som de läser i en bok. De tycker inte om när de måste avbryta läsningen eller 
skrivuppgiften för genomgångar, och krånglande teknik skapar ytterligare dissonans. 
Eleverna upplever att  mycket av tiden på biblioteket ägnas åt att stå i kö, varför de vill 
kunna låna böcker själva i automater (Int3 2014).

När de arbetar med grupparbeten i klassrummet går en eller två elever ur gruppen till 
skolbiblioteket, söker information och lånar böcker (Int2 2014). Datorerna står till 
elevernas förfogande och de har från fjärde klass var sitt eget konto att logga in på för 
informationssökning och projektuppgifter. Det finns iPads för hela skolan men eleverna 
föredrar att besöka skolbiblioteket – böcker är bäst (Int2 2014). 

De som har projekt kommer hit och läser faktaböcker. (Int1 2014)

We come to the library every Wednesday and borrow books and research in the 
computers. (Int2 2014) 

Eleverna söker böcker främst  genom att titta i hyllorna på biblioteket (Int1 2014, utdrag 
ur anteckningar med kodning):

Åh kolla! Det  har jag inte sett  *dyker ner på golvet och drar ut  en bok från 
nedersta hyllan* En bok om London! 

Detta resultat stödjer Chambers (2011) teorier om skyltningens betydelse. I ett 
skolbibliotek kan skyltningen bli lidande på grund av platsbrist, vilket gör det viktigt att 
gallra regelbundet. Här vill jag poängtera något som Chambers inte tar upp, nämligen 
relationen mellan skyltning, utlån och gallring. Bibliotek kan enkelt dra ut en lista på 
böcker som inte har lånats på länge och gallra efter den, men frågan är om eleverna    
har givits möjlighet att upptäcka böckerna tidigare. För att  motverka att potentiellt 
användbara och populära böcker gallras skulle ”Sista chansen” kunna föras till 
Chambers lista över förslag på skyltningsteman (ibid., s. 33f), även om jag 
rekommenderar att biblioteket väljer ett mer lockande temanamn utifrån titlarna.

Eleverna i studien på ISGR framstod som vana informationssökare. Det kan bero på att 
de har ett  välutvecklat skolbibliotek och en engagerad bibliotekarie. Eleverna uppskattar 
traditionell styrning och kontroll från skolan kombinerat med den frihet och 
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självständighet som förknippas med bibliotek (Limberg 2002; Todd & Kuhlthau 2005). 
En elev kommenterade så här (Int1 2014, utdrag ur anteckningar med kodning):

Jag tycker att det är roligt men det är tråkigt att man måste vara tyst hela tiden
(Är ni tysta hela tiden?) Nej *fnissar* (Tror ni att man måste vara det då?) Nej

Eleverna beskrev, liksom observationerna visade, att pojkarna har ett  eget hörn i 
biblioteket (Int3 2014): ”a corner with comics and horrible history books, they’re my 
favourite”. Vad såväl flickor som pojkar säger sig göra främst är att läsa och prata, för 
både ålagda och egeninitierade uppgifter. Observationer och intervjuer visar att den 
övervägande delen av elevernas aktiviteter på skolbiblioteket sker i samspråk med deras 
klasskamrater. Vad de än gör så gör de det tillsammans. Jag ser det  som att eleverna har 
utvecklat en gemensam praktik. Det  är så här de trivs med att använda biblioteket och 
då bör dess utformning stödja denna praktik. Eleverna tillhör flera praktikgemenskaper i 
skolmiljön: klassens, olika gruppbildningar och så vidare. Skolbiblioteket tänker jag är 
en egen praktikgemenskap där alla kan vara med på samma villkor. Det är enklare att 
förhålla sig till en sådan miljö, delvis eftersom man vet vad som förväntas av en och  
hur andra förväntas uppträda. Observationer och intervjuer (2014) visade också att 
eleverna är väl medvetna om hur de bör bete sig i skolbiblioteket och att de, oftast, 
följer de riktlinjerna.

5.2 Vilka resurser eleverna använder i skolbiblioteket

En av de främsta resurserna hos skolbiblioteket som fjärdeklasseleverna använder är 
dess bestånd. Eleverna hämtar alla böcker de behöver i skolbiblioteket  (Int2 2014), det 
är till för att hämta böcker (Int3 2014).

The point in a library is to get books. (Int3 2014) 

Eleverna lånar såväl faktaböcker som skönlitteratur på skolbiblioteket. Om de behöver 
hjälp frågar de bibliotekarien och ibland läraren (Int1 2014; Int2 2014; Int3 2014), vilka 
också utgör resurser. Bibliotekets möbler i form av både förvaring som hyllor, lådor och 
vagnar, och sittmöbler som stolar, fåtöljer och soffan används mycket av eleverna (Int1 
2014; Int2 2014; Int3 2014; Obs2 2014). Eleverna går runt mellan hyllorna tillsammans 
och tittar. De drar ut böcker och läser på ryggarna, visar böcker för varandra, läser högt 
ur böcker och frågar varandra och bibliotekarien om hjälp. Vid analys av detta 
förfarande kan många paralleller dras med Chambers (2011), såsom betydelsen av 
skyltning (s. 29ff). Här menar Chambers att exempelvis en anonym boksnurra tar bort 
fokus från de vuxna (jfr även Gross 2001 om ålagd kontra egeninitierad informations-
sökning). Eleverna är mer benägna att välja böcker som inte har satts i händerna på dem 
av en auktoritär vuxen. De behöver få möjlighet att gå runt och bläddra i böcker för att 
själva hitta sådant som passar deras behov, utvecklingsstadium och personlighet 
(Chambers 2011, s. 36). Denna studie indikerar att eleverna gärna vände sig till 
bibliotekarien eller läraren om de hade en specifik fråga som de anade att just den vuxne 
kunde hjälpa till med. Annars rådslog de med varandra och om ingen speciell fråga 
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behövde besvaras ägnade de sig mest åt  planlös browsing (Obs2 2014). Vilka böcker 
eleverna tar upp, läser på baksidan av, bläddrar i, läser högt ur för eleven bredvid och så 
vidare styrs förstås av vilka böcker biblioteket har utrustats med, men också av hur de 
presenteras. ”Skyltade böcker talar för sig själva” (Chambers 2011, s. 29). Jag tänker att 
det har betydelse att både skylta böckerna för eleverna att upptäcka dem själva och att 
ge eleverna tid att  röra sig bland böckerna i biblioteket, tillsammans. Skyltningarna kan 
också vara olika långlivade där vissa är menade att stå ett tag och böckerna därför inte 
får lånas förrän längre fram (ibid., s. 32). Eleverna i denna studie hade ingen förståelse 
för varför det skyltas med böcker som de inte får låna (Int3 2014), det  kunde även gälla 
referensböcker. 

De resurser som användes minst vid observationerna var de fasta datorstationerna (Obs2 
2014). Observationer och intervjuer tydde på att detta kunde bero på dels att datorerna 
fungerade dåligt och dels att de var placerade mitt i biblioteksmiljön och inte mer 
avskilt  (Int3 2014). Vid närmare analys med hänsyn till övriga fynd på fältet, som 
elevernas så gott som konstanta samspel är en teori jag har att datorerna är för 
uteslutande. Det skulle kunna vara så att eleverna vill arbeta närmare varandra och mer i 
samspråk än vad som är möjligt vid en otymplig och tröggående dator. I en diskussion 
kring fakta ur en bok eller varandras utsagor fann jag det också som att samtalet var mer 
fokuserat och flöt lättare (Obs2 2014). Vid användning av dåligt fungerande teknik 
tenderar större delen av samtalet gå åt till att diskutera hur man skall ta sig förbi olika 
tekniska hinder, vilket tar fokus från uppgiften. Vid elevernas schemalagda bibliotekstid 
håller bibliotekarien genomgångar i samlingshörnan (se bilaga 1, område G) med stöd 
av den tekniska utrustning som finns där. Även denna teknik fungerar dåligt och 
eleverna vittnar om att de inte tycker om dessa genomgångar, eftersom det är svårt att se 
på den fläckiga och flimrande filmduken (Int2 2014; Int3 2014). Denna analys indikerar 
att  teknik i skolbiblioteket riskerar att inte verka informativt och pedagogiskt om den 
fungerar dåligt; snarare kan den skapa irritation och störa eleverna i deras arbete. Vid 
utformning av ett skolbibliotek och vid underhåll av det samma kan det vara värt att 
lämna särskilt utrymme för att uppdatera tekniken så att den fungerar som avsett. I annat 
fall kan det vara bättre att inte tillhandahålla utrustning som bara tar plats och hindrar 
eleverna från att samspela och utvecklas med de övriga redskapen.

Sittplatserna i soffan och fåtöljerna är eftertraktade. Eleverna passar plats åt varandra, 
skyndar sig att sätta sig när en blir ledig och efterlyser fler bekväma sittplatser i 
skolbiblioteket (Int1 2014; Int2 2014; Int3 2014). De byter ofta plats när de rör sig i 
biblioteket och sitter en stund på olika ställen, även på golvet, i knäet  på varandra och 
på armstöd. Eleverna använder sig även av bibliotekets skyltning och indexeringstavlor 
för Dewey (Int3 2014), trots att de redan verkar veta var det mesta finns. Bibliotekarien3 
tar ofta en stund till att lära nya elever på skolan hur de kan använda biblioteket. 

Biblioteket fungerar även som väntrum, en plats där eleven kan göra läxor eller 
nöjesläsa på rasterna och efter skolan i väntan på hemgång. En elev förutspår att de 
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kommer att använda biblioteket till detta ännu mer i högre årskurser då de inte längre 
ingår i någon verksamhet efter skolan (Int2 2014).

It’s too far to go home alone and there’s nowhere else to wait so I’m just gonna 
wait for my mother in the library and probably do my homework. (Int2 2014)

Som resultatet av denna studie visar är också möblerna resurser som eleverna använder 
mycket och värderar högt i sin användning av skolbiblioteket. Liksom Rafste (2005) 
skriver i sin bild av biblioteket som ett poröst rum finns här plats för både utforskning, 
utveckling och estetisk njutning. Det är dock inte bara rummets utformning och, som 
Rafste skriver, utbildning av bibliotekarier och lärare, som krävs för att  möjliggöra 
denna användning utan bibliotekets öppettider har också avgörande betydelse. Det är 
alltså även en organisatorisk och politisk fråga då det måste beslutas om att hålla 
biblioteket öppet  även utanför schemalagd bibliotekstid för elever att bara vara. Denna 
vistelse anser jag är lika viktig och bör främjas, även om det finns ett café eller 
uppehållsrum i byggnaden. Biblioteket erbjuder en unik miljö för umgänge med både 
sig själv och andra i en kultur som inte går att likna vid övriga gemensamma miljöer.

Analys av resultaten i denna studie visar att  något av det eleverna använder mest på 
biblioteket är varandra. De letar böcker, söker information på datorn, läser högt, pratar, 
spelar spel, läser och diskuterar innehållet i böckerna – allt  tillsammans. Som exempel 
på en egeninitierad aktivitet kan nämnas en lek de har hittat på som går ut på att 
snabbast hitta länder och städer i var sin världsatlas (Int3 2014). Någon säger en stad 
och så får den som hittar staden snabbast en poäng. Fler poäng ges sedan till den som 
först säger landet, beskriver flaggan och så vidare. Här har eleverna med hjälp av 
skolbibliotekets resurser uppfunnit en egeninitierad gemensam aktivitet  där de har 
roligt, tävlar och umgås samtidigt som de kanske lär sig något. Denna form av lustfyllt 
lärande tror jag att  det är viktigt  att skapa förutsättningar för, särskilt i skolmiljön där de 
flesta uppgifterna är ålagda (jfr Gross 2001). Att andra elever är en viktig resurs på 
biblioteket är intressant också utifrån Vygotskijs teori (se 3.2) om att  högre 
psykologiska processer skapas ur socialt samspel. Enligt Vygotskijs teori om zonen för 
den närmaste utvecklingen (se 3.3) kommer uppgifter som en elev nu klarar att lösa med 
hjälp utifrån senare att kunna lösas av eleven på egen hand. Genom att utforma en 
undervisningssituation på detta sätt läggs fokus på vad eleven kan lära istället för vad 
den redan behärskar. Denna utveckling är dock beroende av att eleven ingår i en social 
lärosituation tillsammans med läraren eller andra elever. I denna studie observerades att 
eleverna kontinuerligt samarbetade, visade och förklarade för varandra (Obs1 2014). 
Den som hade fått något förklarat för sig kunde sedan vara den som förklarade för nästa. 
Även samspelet med lärarna och bibliotekarien skapade förutsättningar för sådan 
utveckling. Till exempel kunde bibliotekarien vid en faktagenomgång ställa ledande 
frågor som de först tysta eleverna besvarade unisont. Min tolkning är att möjligheten till 
samspel kan ha stor betydelse för lärande. Inte bara för den som får hjälp – även den 
som förklarar kan få en fördjupad förståelse för ämnet. Kunskap befästs ytterligare varje 
gång ämnet tas upp eller förmedlas vidare, samt berikas med nya infallsvinklar från den 
tillkomna frågeställaren. Eleverna kan tillgodogöra sig kunskap  genom andra individers 
erfarenheter och efter hand inkorporera tänkesätten i sin egen psykologiska värld. Leken 
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med atlas ser jag som ett  exempel på dessa processer. Efter hand fungerar eleven 
självständigt på det sätt som den tidigare har gjort tillsammans med andra; barnet 
överför det sociala sättet att tänka på sin inre psykologiska värld. Som stöd till 
utvecklingen av högre psykologiska processer finns de tecken- och symbolsystem som 
vi bland annat finner i språket, då de utgör verktyg i samspelet mellan individer. I denna 
studie, tänker jag, är atlasen ett  verktyg som eleverna har till stöd i samspelet. Leken 
skulle i förlängningen kunna utföras även utan atlas, genom att eleverna i stället ur 
huvudet tänker på en stad och de andra ställer frågor och gissar var den ligger. Varje 
fråga och svar, varje diskussion ger eleverna nya kunskaper med varandra som 
katalysatorer. Vid analys av detta scenario ser jag det som att  processen då har flyttats 
från det externa verktyget och sociala tänkesättet till individens interna tankeapparat, 
varifrån eleven sedan delar med sig utåt. Detta som Vygotskij (1978) menar är en 
process som går från att ha gått utifrån och in till inifrån och ut tänker jag sker i alla 
sociala lärsituationer på skolbiblioteket. Bland dem jag har sett och hört prov på är det 
allt från informationssökning på datorerna till projektskrivarbete, faktasökning och 
nöjesläsning i böcker. De börjar brett tillsammans, för att  sedan när de har utvecklat de 
högre psykologiska processerna börja inifrån och dela med sig utåt. För att  detta skall 
ske är det nödvändigt att tillhandahålla såväl verktyg (böcker, datorer, hyllor, soffor etc) 
som andra elever, bibliotekarie och lärare att samspela med. Samvaro föder utveckling.

5.3 Skolbiblioteket och läsning

ISGR är en internationell skola där språkrikedomen är stor. En elev förstår ofta tre–fyra 
språk men läser mest på ett–två, främst engelska. Med hjälp  av bibliotekarien har flera 
elever upptäckt svenska bokserier som de uppskattar, vilket  har gjort att  de läser mer på 
svenska. Eleverna läser även på flera modersmål, mest hemma för att träna. De tycker 
att  skolbiblioteket bör ta in mer avancerade böcker på andra språk än engelska och 
svenska (Int2 2014; Int3 2014). Flera läser på kvällen, ibland till sent på natten, samt     
i mobilen och i spel (Int1 2014; Int2 2014). En del har även gott om böcker hemma 
(Int3 2014). Elevernas utsagor tyder på att skolbibliotekets bestånd och att det finns 
personal som kan hjälpa dem att hitta passande böcker har betydelse för elevernas 
läsning. I skolan skall eleverna finna böcker som hjälper dem att genomföra sina 
skoluppgifter på bästa sätt. Enligt läroplanen (Skolverket 2011) gäller det inte bara våra 
kärnämnen utan också ett vidare perspektiv där läsning inte minst på sitt modersmål är 
av avgörande betydelse för såväl utveckling av den egna identiteten som förståelse för 
och möjlighet att tillgodogöra sig information i andra ämnen. Det är skolans ansvar     
att  samarbeta med elevernas vårdnadshavare för att utveckla skolans innehåll och 
verksamhet. Här finns stora möjligheter till dialog med hemmen kring hur och vad 
familjerna kan läsa tillsammans hemma. Traditionellt kan det vara så att skolbiblioteket 
främst hör från föräldrar som vill rapportera om böcker de inte tycker borde finnas på 
biblioteket. Med ett öppet samarbete mellan lärare, bibliotekarie och föräldrar skulle det 
finnas mycket att vinna. Eftersom alla har rätt till lika skolgång föder detta dock nya 
problem, då inte alla har samma förutsättningar att till exempel få hjälp med läsningen 
hemma. Detta är dock en problematik inom alla skolämnen som bör diskuteras på högre 
nivå. Kanske läxor bör förbjudas till förmån för läsning utan motprestation? Högläsning 
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är något som uppskattades av alla elever (Int1 2014, Int2 2014; Int3 2014). Eleverna 
uppgav att en tidigare lärare läste högt för dem men att  nu endast bibliotekarien läser för 
dem, ibland. Några har föräldrar som läste för dem när de var yngre. Eleverna har själva 
läst högt för de yngre eleverna i skolans förskoleklasser (Int3 2014), en metod som jag 
tror att vi kommer att se mer av på skolorna i framtiden.

Flera elever efterfrågade fler böcker på biblioteket, populära titlar är utlånade länge och 
eleverna upplever ofta att de har läst allt som finns inom en viss genre (Int2 2014). 
Bokbeståndet har även betydelse för serendipitet, något som i hög grad styr elevernas 
val av böcker. Vad eleven slumpmässigt hittar på hyllan är inte helt slumpmässigt 
eftersom det ligger ett val bakom vilka böcker som har placerats där. Att  köpa in fler 
böcker som eleverna tycker om och vill läsa tänker jag skulle öka möjligheterna för dem 
att upptäcka och läsa böcker ur beståndet (jfr Chambers 2011). Eleverna efterlyste också 
fler böcker på andra språk än svenska och engelska. Detta är tänkvärt även för bibliotek 
som är inrättade på ickeinternationella skolor då mångkulturella elever finns överallt 
och människor utvecklar sin identitet  genom språket. ”Att ha tillgång till sitt modersmål 
underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden” (Skolverket 2013).

Eleverna väljer vad de skall läsa genom att ta nästa bok i en serie. Vill de hitta något 
nytt frågar de bibliotekarien (Int2 2014). Några läser populära titlar eller böcker som de 
har sett på film. Ibland överraskas de av att de gillar en för dem ny genre. Eleverna i alla 
grupper var mycket kunniga om olika genrer, vilket överraskade mig. De kunde uttrycka 
sig väl kring vilken litteratur de tycker om. Intressant är också att de kunde nämna 
litteratur som de sade sig veta inte är så bra, och sedan ge en utförlig motivering till 
varför de ändå anser den vara läsvärd. Eleverna på ISGR visste och kunde beskriva vad 
de tycker om, samt sakligt och med rätt terminologi efterlysa vad de saknar. Detta kan 
vara en indikation på att elever som har tillgång till ett  skolbibliotek med ett brett utbud 
och undervisande personal utvecklar en större litteratur- tillika självkännedom.

Något som också är viktigt för elevernas läsning är miljön. Läsning är vad eleverna 
ägnar sig mest åt på skolbiblioteket (se 5.1), och de uppskattar såväl bekväma möbler 
som den lugnare miljön för aktiviteten.

Sometimes we prefer just being here in the library–
It’s calmer
–reading a book
(Int2 2014)

If I read I read for hours
(Int2 2014)

Eleverna både sitter och ligger gärna och läser, helst i en soffa och de efterlyser fler 
fåtöljer (Int2 2014). För att kunna läsa behöver de också tid till det, vare sig det är under 
lektionstid, på raster eller i väntan på hemgång. Det gör att bibliotekets öppettider är 
viktiga också för elevernas läsning (jfr 5.2). Som Chambers (2011, se 2.2.4) skriver är 
det viktigt att eleverna i skolan, på biblioteket och andra platser där många ägnar sig åt 
flera aktiviteter samtidigt får tillfälle att läsa regelbundet och koncentrerat. 
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6 Diskussion

Här följer nu en diskussion kring skolbibliotekets innehåll och utformning, samt dess 
betydelse för elevernas läsning tillika pedagogiska roll. Då alla områden går in i 
varandra är det inte självklart  under vilken rubrik gränsöverskridande diskussioner skall 
föras. Ha gärna detta i åtanke. Kapitlet avslutas med en självkritisk reflektion.

6.1 Skolbibliotekets innehåll och utformning

Vilka resurser eleverna använder på sitt skolbibliotek är beroende av vad som finns i 
miljön i form av allt från böcker till teknisk utrustning, möbler och personal. Under 
tiden för denna studie visade såväl observationer som intervjuer att det eleverna på 
ISGR i första hand gör på sitt skolbibliotek är letar efter böcker och läser. Den tid som 
går åt  till att  köa vid lånedisken skulle kunna frigöras med hjälp av utlåningsmaskiner. 
Dagens bibliotekslag säger endast att eleverna skall ha tillgång till ett skolbibliotek, 
ingenting om vad det skall innehålla och erbjuda. Detta anser jag är problematiskt 
eftersom det inte bara har betydelse att det finns ett skolbibliotek utan också vad 
eleverna kan göra där. För att skolbiblioteket skall bidra till elevernas lärande och 
utveckling samt stimulera läsning är min teori att det behöver: 1. Finnas ett  fysiskt 
skolbibliotek, 2. Finnas böcker, teknisk utrustning, möbler och personal till elevernas 
förfogande, samt 3. Finnas plats och tid för eleverna att vistas i skolbiblioteket 
tillsammans. Chambers (2011) redogörelser för böcker inom och omkring oss samt 
Rafstes (2005) beskrivning av biblioteket som ett  poröst rum visar, liksom denna studie, 
att  böckerna, möblerna och personalen spelar stor roll för elevers användning och 
interaktion, med såväl biblioteksrummet och dess resurser som med varandra. Dessutom 
är det viktigt att resurserna fungerar som det är tänkt. Därför tror jag att det är värdefullt 
att  biblioteket främst innehåller böcker som eleverna får lov att låna (se 5.2). Om vi har 
lockat med något som väckt deras intresse skulle det ge motsatt effekt att sedan hindra 
dem från att läsa. Eleverna kan absolut vänta länge på en reserverad bok och bli 
glittrande glada när det är deras tur, men en bok som står mitt  framför dem tycker jag att 
vi skall göra vårt bästa för att låta dem låna med sig.

6.2 Skolbibliotekets betydelse för elevernas läsning

Skolbibliotekets bestånd har betydelse för elevernas läsning. De böcker som finns, 
beställs och köps in används av eleverna både i skolarbetet och på fritiden. På ISGR 
talar eleverna flera språk och läser även på flera språk. Det är rimligt att förmoda att när 
det finns ett skolbibliotek med böcker som intresserar dem på de språk som eleverna 
kan, så ökar användbarheten för eleverna. De får större chanser att upprätthålla och 
utveckla såväl sitt modersmål som andra språk. Eleverna säger flera gånger att de 
uppskattar högläsning, som när bibliotekarien läser högt, och att de saknar att lärare och 
föräldrar inte gör det längre. Högläsning är en avgörande faktor för att skapa 
självständiga läsare, och det handlar inte bara om att bygga ett rikt ordförråd (jfr 2.2.4). 
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Det är i själva mötet med berättelsen och uppläsaren som texten når in i läsaren och 
skapar inte bara bilder och kunskap utan inte minst känslor. När vi hör en berättelse 
behöver vi bara känna, utan att lägga kraft på den mekaniska avkodningen. Det tror jag 
är en viktig kontrast till allt som skall presteras i skolvärlden. Något eleverna inte tänkte 
på att nämna i intervjuerna som noterades vid observationerna är elevernas högläsning 
för varandra. Denna tror jag har stor betydelse för eleverna, eftersom detta ofta är enda 
tillfället de har någon som läser högt för dem. Då det endast är på skolbiblioteket de kan 
ägna sig åt denna avslappnade, kravlösa och samtidigt utvecklande (jfr Vygotskijs högre 
psykologiska processer i 3.2) samvaro är gemensam tid på skolbiblioteket av största 
vikt, liksom att det inte måste vara en helt tyst miljö. Att sitta tyst och läsa behöver inte 
betyda att läsa tyst. Eleverna uppger att de inte tycker om att bli störda när de läser och 
måste övergå till någon annan aktivitet, till exempel undervisning i biblioteket. Detta är 
en del i hur undervisningen är uppbyggd i vårt land, snabba växlingar mellan små 
portioner av olika ämnen i en strid ström. I viss mån har systemet ändrats på senare år, 
så att eleverna får längre sammanhängande pass att  arbeta fokuserat med ett ämne. Jag 
tänker dock att det är sällan som eleverna ges möjlighet att, som en elev uttrycker det, 
läsa i timmar. Om det inte sker på biblioteket är jag tveksam till att  det  ges möjlighet 
någon annanstans. Skolbiblioteket i studien visade sig användas till långt fler aktiviteter 
än läsning, men läsningen skall ändå inte glömmas bort. Den är och förblir central.

6.3 Skolbibliotekets pedagogiska roll

Det är enkelt att förmoda att  den som har tillgång till ett funktionellt skolbibliotek och 
är van att använda det har många fördelar. Bland annat är det lättare att  välja passande 
litteratur, vilket kan leda till att eleverna får större utbyte av sin läsning och därmed 
också utvecklar sin läsförmåga bättre. Det kan även underlätta informationssökning och 
-bearbetning under hela skolgången, vilket jag anser i högsta grad är att bidra till 
elevens lärande och utveckling samt stimulera läsning. Detta under förutsättning att 
skolbibliotekarien ges tillräckligt med tid och förtroende att arbeta pedagogiskt – gärna i 
samarbete med lärarna. När informationen blir svåröverskådlig, vilket den ofta blir idag, 
krävs också mer för att omvandla den till kunskap (Säljö 2005, s. 242). Detta tänker jag 
understryker skolbibliotekariens roll då denna kan träna elever i att sålla, sortera och 
skapa mening av den information och de tekniker som förekommer i elevernas sociala 
praktik. Annars är risken att  informationen förblir blott information; det är först i mötet 
med mottagaren som den kan förvandlas till kunskap, förutsatt att mottagaren har 
verktygen att tolka den. Gross (2001) behandlar i sin forskning ålagda respektive 
egeninitierade uppgifter, vilket har varit en intressant  ingång i denna studie. Något 
Gross inte diskuterar som denna studie har fört fram i ljuset är hur dessa olika uppgifter 
skulle kunna gå in i varandra, närmare bestämt, vad det skulle kunna innebära om en 
ålagd uppgift upplevs som egeninitierad. Resultatet tyder på att det skulle kunna ha 
goda pedagogiska effekter genom att eleven då skulle lösa uppgiften med en intern 
motivation och kanske på ett sätt som bättre rimmar med personliga preferenser. Hur 
gör man då det på bästa sätt?

26/36



Låt oss återgå till Marianne von Baumgarten-Lindbergs (2002, se kapitel 1. Inledning) 
dröm om kunskapsbibliotek i skolan. Att eleverna skall ha ett  fysiskt bibliotek att när 
som helst  dela med böcker, datorer och andra människor, samt att det  är skolbibliotek 
med eldsjälar som bäst balanserar kraven från skolan och eleverna med deras egna 
förväntningar. Det är rimligt att  antaga att detta kan förstärka såväl skolundervisningen 
som elevernas upplevelse av skönlitteratur. Enligt Kuhlthau (2004) så är våra jämlikar 
den källa vi föredrar när vi behöver hämta information. På skolbiblioteket hjälper 
eleverna varandra att hitta böcker, läser högt för varandra, berättar om vad de själva 
läser, diskuterar och rekommenderar böcker. Den pedagogiska betydelsen här tror jag 
inte går att  underskatta. Eleverna fungerar också som draghjälp åt varandra och de turas 
om att vara den som drar. I skolbiblioteket kan de ägna sig åt  allt från tyst läsning till 
uppgiftsrelaterade diskussioner och databassökning. Detta via spel och lekar, informella 
samtal och avslappnad samvaro. Vad eleverna gör i skolbiblioteket hjälper dem att lära 
sig inte bara om vad de studerar utan också något om sig själva och varandra.

6.4 En självkritisk slutreflektion

Den sista forskningsfrågan ställdes för att undersöka vilken roll skolbiblioteket har för 
elevernas läsning. Det är bara en sten att vända på. Frågan kunde lika gärna ha varit vad 
skolbiblioteket har för betydelse för elevernas utveckling av intressen, känsla av 
tillhörighet, möjligheter till avkoppling – exempel på faktorer som också kan ha stor 
pedagogisk betydelse. Genom att välja just läsning att fokusera på föll jag på eget  grepp. 
Jag tänkte nog att jag redan visste vad eleverna gör (läser) och vilka resurser (böcker) de 
använder på skolbiblioteket, när syftet med studien var att bidra med kunskap  om hur 
det verkligen ligger till. Här finns det ännu mycket mer att undersöka.

7 Sammanfattning

Eleverna på ISGR ägnar sig åt flera skilda aktiviteter på skolbiblioteket, bland annat:
• informationssökning – främst tillsammans med kamrater, bibliotekarie eller lärare, 

i böcker, i datorernas databaser och på internet
• läsning – högläsning från bibliotekarie eller kamrat, högläsning för kamrat, tyst 

läsning sida vid sida
• boksökning – främst i hyllraderna tillsammans med kamrater, delvis i katalogen
• boksamtal – diskussioner med kamrater eller bibliotekarien kring böckers innehåll
• samvaro – att sitta tillsammans och samtala, sjunga, spela spel, fnissa, skoja
• bokreturer och boklån – inklusive att köa vid disk
• undervisning – av bibliotekarie
• projektarbete – på dator

Vad eleverna i denna studie gör allra mest på skolbiblioteket är läser, det visar         
såväl observationer som intervjuer. Eleverna läser faktaböcker som de har sökt och funnit
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tillsammans i ett ålagt grupparbete. De diskuterar vad de läser med varandra. De läser 
böcker som de har bett bibliotekarien att köpa in, eller köat länge för att få låna. De 
läser tråkiga böcker, för att de måste. De läser medan de väntar. De läser en bok för att 
de har sett filmen, eller för att de vill läsa den innan de ser filmen. De läser på datorerna 
när de söker information. De läser böcker på sitt  modersmål. De upptäcker en serie de 
gillar och läser för första gången med behållning en skönlitterär bok på sitt  andra- eller 
tredjespråk. De läser grafiska romaner. De läser med öronen när bibliotekarien, en lärare 
eller klasskamrat läser högt för dem. De ligger, sitter, står och går och läser.

En ny  insikt som observationerna gav är att skolbiblioteksbesök och läsning på ISGR 
under tiden för studien var en kollektiv handling och inte, som man skulle kunna tro, 
solitär. Det gällde såväl ålagda som egeninitierade uppgifter. Att  eleverna går till skol-
biblioteket tillsammans är en sak, men de utför också aktiviteter där tillsammans i 
grupp. Jag tänker att möjligheten att vistas tillsammans i biblioteket har en pedagogisk 
betydelse, att eleverna genom sina gemensamma aktiviteter lär sig både om och av 
varandra tillika om det ämne de studerar. Jag hade omedvetet tänkt att eleverna söker 
information mer eller mindre för sig själva, när de i själva verket rör sig tillsammans 
inåt och utåt som vågorna mot en strand.

Hur skall skolbiblioteken utformas för att  alla elever i Sverige skall få samma 
förutsättningar? Det går inte att generalisera när det gäller skolbibliotekets användning 
och betydelse. Därför anser jag det vara varje kommuns skyldighet att införa ett väl 
utvecklat samarbete mellan skola och skolbibliotek, i såväl planer som praktik, då 
behoven aldrig kan vara de samma.

8 Förslag till vidare forskning

Skolbiblioteket är ett stort och brett forskningsfält som är alltjämt relevant och där nya 
utmaningar ständigt aktualiseras. Flickor som sitter tysta och läser på skolbiblioteket 
medan pojkarna stör är en beskrivning ur en läsebok för förstaklassare som används än 
idag. Observationerna i denna studie visade inga exempel på detta och det skulle vara 
intressant att undersöka hur det förhåller sig i större skala. En annan möjlig 
kunskapslucka att  fylla är vad svensktalande respektive flerspråkiga elever gör på 
skolbiblioteket. Hur skolbiblioteket används av andra årskurser, även gymnasiet, skulle 
vara intressant att undersöka. Jämförelser mellan skolbibliotek med samma eller helt 
olika demografiska förutsättningar skulle kunna göras. Det skulle också vara intressant 
att  jämföra fysiska bibliotek med digitala. På senare tid har även nya former av 
skolbibliotek utvecklats, där bibliotekarien inte nödvändigtvis är bunden till det fysiska 
rummet. I stället kan flera skolor ha en gemensam bibliotekariepool som arbetar 
exempelvis läsfrämjande i nära samarbete med lärarkollegiet. Här finns det många olika 
arbetssätt att studera, utvärdera och anamma.
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Bilagor

Bilaga 1: Observationsfrågor och förenklad ritning

Observationsfrågor

1. Hur ser gruppen ut? 

Notera hur stor elevgruppen är samt om 
de, vuxenstyrt eller inte, delar upp sig på 
något vis. Hur är gruppdynamiken i 
biblioteksrummet? Finns någon lärare 
med och vad gör denne?
 
2. Vad gör eleverna?

Vad har de fått för uppgift? Notera vad 
eleverna gör, både sådant som rör 
uppgiften och annat. Observera särskilt 
hur de samspelar med bibliotekets 

resurser (böcker, möbler, personal) och 
varandra.

3. Var uppehåller eleverna sig? 

Notera var eleverna sitter, ligger, står och 
går samt vad de gör samtidigt, själva eller 
i sällskap.

4. Hur rör sig eleverna? 

Följ eleverna och rita in hur de rör sig 
genom biblioteket.

Förenklad ritning
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Bilaga 2: Fotografier från skolbiblioteket på ISGR

A

P

G

N

Soffan
D

B

C

F

S
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Bilaga 3: Intervjuguide på svenska

Intervjuguide på svenska

Forskningsfrågorna går in i varandra, varför svar på en fråga ibland även kan relateras 
till en annan.

Berätta vad ni gör i skolbiblioteket! Berätta vad andra elever gör!

Följdfrågor om vad de gör på biblioteket:
Vad gör ni om ni är här på lektionstid? Berätta om en konkret uppgift!
Arbetar ni själva eller tillsammans? Vad gör ni då?
Vad gör ni här när ni inte har skoluppgifter?

Berätta vad ni använder i skolbiblioteket!

Följdfrågor om vad de använder i biblioteket:
 Var tycker ni om att vara i biblioteket? Har ni någon favoritplats?
 Har ni hjälp av någon vuxen i biblioteket? Vem/vilka? 
 Vad mer har ni hjälp av?

Läser ni på biblioteket? Berätta om er läsning!

Följdfrågor om vad de läser och lånar:
Vad tycker ni om att läsa? Vad tycker ni inte om att läsa?
Vad för böcker lånar ni? Brukar ni låna med er böcker hem? 
På vilka språk läser ni?
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Bilaga 4: Intervjuguide på engelska

Interview guide in English

The research questions overlap each other, why responses to one question sometimes 
also can be related to another.

Tell me what you do in the school library! Tell me what your friends do!

Supplementary questions about their conduct:
 What would you do here during class? Tell me about a school assignment!
 Do you work alone or together? What do you do then?
 What do you do here when you don’t have an assignment?

Tell me what you use in the library!

Supplementary questions about what resources they use:
 Where do you like to be in the library? Do you have a favourite spot? 
 Do any adults help you in the school library? Who?
 What else is there to help you in the library?
 

Do you read in the library? Tell me about your reading!

Supplementary questions about what they read and borrow:
 What do you like to read? What don’t you like to read?
 What books do you borrow? Do you check out books to take home with you?
 In what languages do you read?
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Bilaga 5: Sammanställning av ett urval av empirin i tabellform
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