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Abstract 

The majority of Sweden's population has access to the Internet and are frequent users of 

social media. Social media do not only meet people's needs to network, but can also 

play a role when it comes to their information needs. The library users are on social 

media, so therefore it is natural for libraries to also be there. Because young people of 

today grow up in a digital media world, we thought it would be interesting to examine 

how school libraries make use of these media. The purpose of this paper is to examine 

high school librarians’ use of social media. We connected four research questions; why 

does the librarian use social media, how can the librarian use social media in their 

professional, how can the use of social media contribute to the librarian's skills and how 

does librarians communicate via social media. We used qualitative interviews as our 

method to answer our questions. The theoretical framework was based on Jochumsen, 

Hvenegaard & Skot-Hansen's "The four space" model, which regards the library as a 

meeting space, inspiration space, learning space and performative space. It is in the 

original directed at the public library, but in our application it has been adapted for the 

school library operations and focused on the digital part of the school library. We found 

that librarians use social media mainly to promote their libraries. They also use social 

media to keep up on current research and to keep in touch with other librarians. They all 

find it desirable to have more contact with their users and a greater use of two-way 

communication. 

 

Nyckelord 

Sociala medier, Gymnasiebibliotekarie, Skolbibliotek, The four space model, 

Bibliotekarie, Gymnasium.  

 

 

Tack 

Vi vill tacka de gymnasiebibliotekarier som var vänliga att ta sig tid till att låta sig 

intervjuas av oss till vår undersökning. Utan ert deltagande hade inte den här uppsatsen 

varit möjlig att genomföra. Vi vill rikta ett särskilt tack till våra handledare Tobias 

Pernler och Lars Seldén som har hjälpt oss igenom skrivprocessen och gett oss många 

bra kommentarer för att komma vidare med uppsatsarbetet.  
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1 Inledning 
Att bibliotek har sociala medier är inget som förvånar. Det ses som ett naturligt sätt att 

informera om bibliotekets verksamhet. Vi är själva flitiga användare av sociala medier i 

olika former och eftersom vi båda arbetar på bibliotek inom skolans värld tyckte vi att 

det kunde vara en intressant utgångspunkt för vår uppsats. Vi var nyfikna på hur andra 

skolbibliotekarier såg på sociala medier och hur de arbetade med dem. Eftersom vi båda 

har viss erfarenhet av sociala medier i skolmiljö så hade vi några områden som vi var 

speciellt intresserade av och det var om de sociala medierna utöver att fungera som en 

marknadsföringskanal kunde användas till någon pedagogisk verksamhet. Vi funderade 

även på om det var möjligt med kompetensutveckling och nätverkande för personalen 

och om det fanns några tankar kring den tvåvägskommunikation som sociala medier 

egentligen innebär. Efter visst övervägande så valde vi att inrikta oss på 

gymnasiebibliotek. Detta gjorde vi dels för att eleverna i dessa bibliotek har åldern inne 

för de flesta sociala medier och dels för att gymnasiebibliotek i allmänhet har fler 

årsverken per elev än grundskolebibliotek (Kulturen i siffror, 2009, s.24-26) och 

därmed kan ha större utrymme i tjänsten för aktiviteter på sociala medier. Vi såg också 

studien som en möjlighet att få ta del av nya tankar och idéer kring sociala mediers 

användning på gymnasiebibliotek. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. “Eleverna i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

ha tillgång till skolbibliotek“ (SFS 2010:800, §36). Den här skrivningen i lagen är 

ganska intetsägande, men en lite mer innehållsrik definition av skolbibliotek finner vi i 

Regeringens proposition till ny skollag 2009: “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” (Regeringens proposition 2009/10:165, s.284). De 

menar också att “skolbiblioteken spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas 

intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för 

utbildningen att det är motiverat med en egen bestämmelse i skollagen“ (ibid, s. 284). 

 

Redan 1842, när den första folkskolestadgan togs fram, kom också en rekommendation 

om att kommunerna borde ha skolbibliotek. Det handlade förvisso inte om ett bibliotek 

som skulle användas i skolan utan snarare något som skulle hålla liv i de kunskaper som 

barnen fått under sin 6-åriga skolgång. Genom åren har skolbiblioteken påverkats dels 

genom skolpolitik och dels genom bibliotekspolitik, men även pedagogiska 

idébildningar och teknikutvecklingen har haft sin inverkan (Limberg & Hampson 

Lundh, 2013, s. 19f). Dagens skolbibliotek påverkas dels av den tekniska utvecklingen 

och dels av de olika typer av arbetssätt som skolan anammat, exempelvis 

problembaserat lärande och undersökande arbetssätt. Detta gör att skolbibliotekets 

uppdrag och funktion förändras över tid (ibid, s. 9). 

 

Gymnasiebiblioteken har haft ett litet försprång, rent resurs- och personalmässigt, 

gentemot de andra skolformerna som nämns i skollagen. 1960 års gymnasieutredning, 

som sedan ligger till grund för gymnasiets nya läroplan 1965, tar upp vikten av 

fackutbildade bibliotekarier och att elever ska ha tillgång till ett väl uppdaterat 
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bokbestånd. Det ges också medel för att det ska vara möjligt att uppfylla dessa krav 

(1963, s 662). Genom åren som går så fortsätter gymnasiet att behålla sitt försprång, 

men samtidigt så utvecklas deras bibliotek inte nämnvärt utan stannar kvar på ungefär 

samma nivå, med ensamarbetande bibliotekarier och otydliga mål för verksamheten 

(Limberg 2003, s. 15f.). 

 

Under det senaste seklet gjorde tekniken enorma språng och detta märktes av även inom 

skolbiblioteksvärlden. Fram till 60-talet så handlade det mest om böcker för bibliotekets 

del och diskussionen gick då kring om det skulle vara övervägande fack- eller 

skönlitteratur i bibliotekens bestånd. Men när AV-medier började utvecklas så skedde 

en förändring även i skolbibliotekens bestånd. Under 80-talet så vidgades 

läromedelsbegreppet, vilket medförde att tolkningen kring skolbibliotek blev friare och 

kommunerna kunde satsa mer på deras innehåll. När IT gjorde sitt intåg under 90-talet 

gav det tillgång till söktjänster och databaser på ett helt annat sätt än tidigare. Det blev 

en stor förändring för både skola och skolbibliotek.  Författarna menar att under den tid 

som förflutit sedan dess så har “villkoren för skolbiblioteksverksamheten förändrats 

radikalt” (Limberg & Hampson Lundh, 2013 s. 29f). 

 

Nu har vi enorma internetresurser med kraftfulla sökmotorer som söker av gigantiska 

mängder fritt tillgängligt material. En stor del av det här materialet är användargenererat 

och det kräver mer av den som söker, som kunskap i källkritik och sökstrategier. De nya 

medierna gör också att undervisningen måste fokusera mer på hur man kommunicerar 

och använder information. Utvecklingen av digitala och sociala medier gör 

informationskompetens till en viktig del i elevernas utbildning. Utvecklingen av ny 

teknik påverkar skolbibliotekens verksamhet och det leder fram till frågor kring 

skolbibliotekens uppgifter och vikten av utbildad bibliotekspersonal som kan undervisa 

och guida i källkritik och informationsanvändning (ibid, 2013, s. 30f). 

 

Teknikutvecklingen har möjliggjort nya sätt att kommunicera och Sveriges befolkning 

har gjort användningen av sociala medier till en del av sin vardag. Mycket av 

informationsinhämtningen sker via internet och även via sociala medier. Bibliotek, 

myndigheter och ett flertal offentliga tjänster finns numera på sociala medier (Höglund, 

2012, s. 321, 331). När vi talar om sociala medier så avser vi alla de tjänster på internet 

som innebär en tvåvägskommunikation, såsom Facebook, Twitter, bloggar, wikis, 

Snapchat, Youtube och Instagram.   

 

I och med smartphones uppkomst bär vi dagligen med oss en portabel kanal till internet. 

På fem år ökade internetanvändarnas närvaro på sociala medier från 53% till 76% och 

därmed är användningen uppe i över tre fjärdedelar. Andelen tid som spenderas på de 

sociala nätverken har också ökat, och de som använder det mest är ungdomar i åldern 

16-25. De lägger i genomsnitt nästan tio timmar i veckan på sociala nätverk 

(Svenskarna och internet 2015). I rapporten Eleverna och internet 2016 framgår att 

nästan alla gymnasieelever (98%) använder sociala nätverk och att så många som sju av 

åtta använder det varje dag. Facebook är det sociala media som används av flest 

gymnasieungdomar, men är ganska tätt följt av Youtube, Snapchat och Instagram. De 

två sistnämnda har dock en större andel dagliga användare bland flickorna 

(Alexandersson, 2016, s. 63f ). De här rapporterna ger en bild av att gymnasieelever 

ägnar en hel del tid åt sociala medier och att det därmed är något som gymnasiebibliotek 

bör beakta för att nå ut till sina användare på fler sätt än via sin fysiska lokal.  
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I en bloggpost från 2006 uttrycker Meredith Farkas en tanke om att biblioteken ska 

använda sig av sociala medier, som exempelvis Facebook, för ett speciellt syfte och inte 

bara i marknadsföringssynpunkt. Farkas menar på att vi som bibliotekarier ska utbilda 

användarna och då särskilt ungdomar i att använda sig av och förhålla sig kritiskt till 

sociala medier. Många bibliotek använder sig av sociala medier enbart som en 

envägskommunikationskanal istället för att bjuda in användarna till en interaktion och 

på så sätt möta användarna där de befinner sig. Farkas menar på att de bibliotek som 

vänder sig till användarna via sociala medier såsom Facebook och inbjuder till 

interaktion är mer framgångsrika och får feedback från sina användare. Genom att visa 

studenterna att biblioteket bryr sig om deras åsikt kan biblioteket på sociala medier 

utgöra en plats för eleverna att vända sig till för att få hjälp och stöd i sitt dagliga 

lärande. Facebook och andra sociala medier är studenternas arena mer än vad 

bibliotekens webbplatser är så författaren menar att biblioteken borde utnyttja detta 

(Farkas, 2006). Det är den här tanken vi har med oss in i uppsatsen, att biblioteken 

behöver finnas där deras användare finns och i det här fallet är användaren 

gymnasieeleven. Som vi såg ovan så var större delen av landets gymnasieungdomar 

aktiva på sociala medier och det borde finnas en stor möjlighet att nå dem där. Vi tycker 

också att tanken på en tvåvägskommunikation är intressant och att det bör vara en 

ambition i användandet av sociala medier på ett gymnasiebibliotek. 

 

 

1.2 Problembeskrivning 
Vi lever i en tid där sociala medier är en stor del av mångas vardag. För att biblioteken 

ska fortsätta vara en attraktiv mötesplats för användarna behöver vi följa med den 

utveckling som det innebär att delta i sociala medier. Jessica Hagman och Janet 

Carleton skriver om den här problematiken i artikeln “Better Together: Collaborating 

with Students on Library Social Media”. För att bygga upp ett socialt nätverk behövs 

det en interaktion med användarna, att man ställer frågor, länkar till andras innehåll, 

svarar på kommentarer och frågor och delar innehåll som uppskattas av andra (2014, s. 

240). 

 

Ett flertal uppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap tar upp bibliotek i 

relation till sociala medier, se exempelvis Engqvist Jonsson (2013), Johansson & 

Johansson (2013), Lindqvist (2014) och Sundahl & Sundling (2016). Det handlar 

mycket om marknadsföring genom digitala kanaler, men också lärande med hjälp av 

sociala medier. Större delen av de här uppsatserna riktar in sig på folkbibliotek, men 

även akademiska bibliotek och det känns som en väl etablerad åsikt att dessa 

bibliotekstyper ska inrikta sig på att använda sociala medier. Det vi såg en brist på bland 

uppsatserna var att få tog upp användandet av sociala medier i relation till skolbibliotek. 

Det finns några, men de fokuserar mer på lärande i kombination med sociala medier, 

gärna ihop med informationssökning, se exempelvis Hyltegård & Olsson (2013). Se 

även Ader (2013) som i sin kandidatuppsats har gjort en studie om efterfrågan på 

sociala medier på skolbibliotek. Vi var mer intresserade av skolbibliotekariens roll i 

användandet av sociala medier, hur hen tänker kring sociala medier och använder det i 

sin verksamhet. För att få en hanterlig grupp valde vi dem på gymnasienivå. Vi ser även 

att uppsatsen kan bli ett bidrag i diskussionen kring sociala mediers användning och 

utveckling inom gymnasiebibliotek. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att studera gymnasiebibliotekariens användning av 

sociala medier. 

 Varför använder bibliotekarien sociala medier? 

 Hur använder bibliotekarien sociala medier i sin yrkesroll? 

 Hur kan användningen av sociala medier bidra till bibliotekariens 

kompetensutveckling?  

 Hur kommunicerar bibliotekarien via sociala medier? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att inte undersöka bibliotek i grundskolan då vi ser att flertalet av deras 

användare inte uppnått tillräckligt hög ålder för att kunna ha konton på alla sociala 

medier och därmed inte skulle kunna nås av biblioteket via dem. Sociala medier skulle 

dock kunna användas som en informationskanal för de föräldrar till elever som ännu 

inte uppnått rätt ålder, men det är inte något som vi tar upp i studien. Vi kommer inte 

heller att studera bibliotekens användare, då vårt fokus ligger på bibliotekariens roll och 

användning. Dagens webbaserade bibliotekskataloger skulle kunna liknas vid sociala 

medier, där det tekniskt sett finns former för användarkommunikation, men det är inget 

vi kommer beröra i undersökningen.  

 

 

2 Tidigare forskning och litteratur 
I det här kapitlet tas tidigare forskning och litteratur upp med inriktning på skolbibliotek 

och skolbibliotekariens roll, ungas vanor på internet, bibliotek och sociala medier samt 

statistik och rapporter.   

 

 

2.1 Litteratur om skolbibliotek och skolbibliotekariens yrkesroll 
Peter Almerud skriver i Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från 

fyra nordiska länder att det talas mycket om bibliotekets roller men mindre om 

bibliotekariernas roller. Detta trots de stora förändringar som skett, både vad som gäller 

arbetssituation och kompetenskrav på bibliotekarien. Almerud säger också att vi vet 

mycket lite om hur bibliotekarierna själva ser på sin yrkesroll och hur deras självbild 

och bild av biblioteket påverkar biblioteksverksamheten (2000, s. 3). 

 

I en kunskapsöversikt från 2003 analyserar Louise Limberg skolbibliotekets 

pedagogiska roll utifrån den forskning som fanns att tillgå. I de olika kapitlen så berör 

hon bibliotekets roll i olika former, som kunskapskälla, i läsning och litteratur och i den 

pedagogiska rollen. Det som är intressant är att hon diskuterar skolbibliotek som 

begrepp och därefter ger hon sig in på den pedagogiska rollen. Hon frågar sig vem 

skolbibliotekets pedagogiska roll egentligen är till för eftersom större delen av 

forskningen sker ur bibliotekets och undervisningens synvinkel och mycket få studier 

riktar in sig på hur eleverna upplever och lär av skolbiblioteket. Det pedagogiska 

biblioteket hämmas i sin utveckling, bland annat genom bruket av traditionella 

läromedel, den låga bemanningen, dåligt samarbete med lärare, otydliga mål och 

oförståelse inför bibliotekets möjligheter. Hon menar att dessa områden måste 
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problematiseras och speciellt samarbetet mellan lärare och bibliotekarier, som utgör 

grunden i den pedagogiska rollen för biblioteket (Limberg, 2003, s. 17f).  

 

Limberg påtalar att teknikutveckling gjort att tillgången till information ökat enormt och 

att detta medför att skolbiblioteken fått en mer framskjuten plats i skolan, då elever 

själva måste kunna söka och hantera informationen (ibid s. 37). Detta menar vi bör i sin 

tur leda till att även skolbibliotekariens roll förändrats. Även den undervisning som 

bibliotekarien traditionellt har tillhandahållit har förändrats i och med de stora 

informationsmängderna. Tidigare var inriktningen mot hur man söker och får tillgång 

till information, men nu ses en förskjutning mot användning av information där 

källkritik och värdering av källorna ingår (ibid, s. 39). Hon tar också upp att det redan 

under 1980-talet syntes i forskningen att skolbibliotekariernas roller förändrades mot att 

undervisa i källkritik och att visa på problematisering och användning av informationen, 

snarare än att ta rollen som förmedlare av kunskapskällor. De forskare hon nämnde, 

Kuhlthau, Liesener och Mancall, menar att detta står i kontrast till de sedvanliga 

arbetsuppgifter som bibliotekarier haft genom tiderna, det vill säga att bygga upp 

samlingar och tillgängliggöra dem (ibid, s. 41).  

 

Enligt Limberg så ifrågasätts inte bibliotekariens roll som läsfrämjare, dock ser hon att 

det finns mycket lite forskning som inriktar sig på just detta (ibid, s. 53). Hon menar att 

det ändå går att utläsa en del ur den forskning som finns och kopplar samman olika 

resultat för att komma fram till att elevernas läs- och skrivutveckling, samt läsintresse i 

högsta grad stärks av välutrustade skolbibliotek och bibliotekarier med god kunskap om 

litteratur (ibid, s 57). Bibliotekariens roll blir också att vara den som kan bidra med sina 

specifika kunskaper kring litteratur och bibliotek till nytta för elevers läs- och 

litteraturundervisning. De har också möjlighet att trycka på vikten av böcker, 

information och biblioteksanvändning i skolans värld och låta det vara något som står 

högt på skolans agenda (ibid, s. 61). 

 

En senare forskningsantologi med bland annat Louise Limberg som redaktör och 

kapitelförfattare är Skolbibliotekets roller i förändrade landskap från 2013, som 

behandlar skolbiblioteket från olika perspektiv. De fem kapitlen berör hur 

skolbiblioteket rör sig i det politiska, pedagogiska och teknologiska landskapet. Boken 

tar också upp det som ses som skolbibliotekets huvuduppgifter, informationskompetens 

och läsfrämjande arbete. I kapitlet “Vad kännetecknar ett skolbibliotek?” tar Limberg 

och Hampson Lundh upp att dagens mediesituation, som innebär åtkomst till mängder 

med information digitalt, verkar ha stärkt skolbibliotekens ställning. Detta ser ut att vara 

en följd av att frågorna om informationsanvändning och källkritik har kommit upp på 

agendan både hos de som arbetar i verksamheten och bland makthavare på olika nivåer 

(2013, s. 37). Tidigare i kapitlet pratar de om vad den teknologiska utvecklingen har 

inneburit för skolbiblioteken. Det började redan på 60-talet när nya medier dök upp och 

förändrade förutsättningarna. Sedan fortsatte utvecklingen via ett utvidgat 

läromedelsbegrepp, som innefattade mer än bara tryckt text, till IT-utvecklingen under 

90-talet som en gång för alla förändrade villkoren för både undervisning och 

skolbibliotek. Skolbibliotekets roll blev en annan när större fokus lades vid 

informationssökning och informationskompetens (ibid, s. 29f). 

 

I uppsatsen Gymnasiebibliotekariens arbete - Fem gymnasiebibliotekarier om sin 

yrkesroll och relationen till skolornas pedagogiska verksamhet av Erica Gramming kom 
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det fram i undersökningen att bibliotekarierna hade olika syn på sin yrkesroll. Dock 

visade intervjuerna att samtliga önskade en mer pedagogisk roll och att de ville se den 

prioriteras mer än det administrativa arbetet. Gymnasiebibliotekarierna i denna 

undersökning påtalar också vikten av pedagogisk utbildning, vilket många saknar 

(2016, s. 20). I “Bibliotekarien och professionen - en forskningsöversikt” som Svensk 

Biblioteksförening gav ut i april 2008 tas det upp om hur yrkesrollen ändrats de senaste 

tio, tjugo åren i och med de ständiga förändringar som pågår inom teknik - och 

medieområdet. Även besparingar och nedskärningar har präglat verksamheterna om 

olika sätt att bemöta användarna har prövats. Forskningsläget enligt Svensk 

Biblioteksförening tyder på att bibliotekariens yrkesroll är en process som i allra högsta 

grad är pågående. De menar även att bibliotekarierna kan betraktas som en orädd 

yrkesgrupp, eftersom de vågar vända och vrida på sin yrkesroll för att följa med sin tid 

(s. 5). 

 

 

2.2 Litteratur om unga och internet 
I artikeln “Teens, Libraries and Social Media: Myths and Reality” gjordes en 

undersökning bland 158 studenter på två olika skolor. Eleverna var mellan fjorton och 

arton år och som grupp betraktad var de unga användare av sociala medier. Majoriteten 

av eleverna hade använt både Facebook och Twitter. Mer än hälften av eleverna hade 

använt sig av sociala medier för att ställa frågor eller svara på andras frågor. Studiens 

resultat visar att tvärtemot den allmänna uppfattningen om ungdomar och deras vanor 

när det avser sociala medier så slösar inte ungdomar bara bort sin tid när de använder 

sociala medier. Ofta söker de information och delar även med sig av vad de själva vet 

till andra. Det här är värdefull information för bibliotekspersonal som vill använda sig 

av sociala medier för att interagera med ungdomar (Agosto, 2015, s. 319f).  

 

Forskningsantologin Unga nätmiljöer behandlar ungdomars plats på nätet och i det 

digitaliserade samhället, sett ur olika synvinklar. Kapitel ett av Dan Åkerlund (2011) tar 

bland annat upp multimodalitet (s. 24) som en utveckling av det vidgade 

textbegreppet.  Han pratar också om människan som en social varelse och om det 

sociokulturella perspektivet på lärande som blir intressant i samband med sociala 

nätverksplatser på nätet, som sociala medier (ibid, s. 28). Tomas Hansson (2011) pratar 

också i sitt kapitel om människan som en social varelse och att vi tillsammans med de 

andra på nätet betraktar den världen som verklig. Våra upplevelser skapas tillsammans 

med och genom andra människor, och vi är förutbestämda att reagera på ett visst sätt 

beroende på våra erfarenheter (s. 68). Det är intressant att fundera kring den virtuella 

världens verklighet, blir den verklig eftersom den befolkas av människor som reagerar 

på händelser på samma sätt som de skulle gjort i världen utanför nätet?  

 

Författarna Monica Nilsson, Sonja Stranne och Carina Andersson (2011) återkommer 

till begreppet multimodalitet och menar att nätet passar bra för just en multimodal text, 

där det är möjligt att kombinera bild, ljud text, etc. Tidigare sågs bilden som något som 

skulle illustrera texten, medan den nu står på egna ben och har en mening i sig själv. Nu 

konkurrerar bilden med det skrivna ordet om uppmärksamheten på nätet. Deras kapitel 

behandlar digitala texter, dess uppbyggnad och funktion (s. 110). Digitala texter eller 

snarare multimodala texter är något som i hög grad borde vara intressant ur 

skolbibliotekssynvinkel, dels för det egna skapandet av information på nätet i form av 

exempelvis boktips, dels för att ett skolbibliotek ska hjälpa eleverna att navigera i den 
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här massan av multimodala texter och behöver redskap för att kunna se på 

informationen kritiskt. 

 

Rolf K Baltzersen (2011) beskriver arbetet med wikis och tar upp friheten för 

användarna att själva publicera material och att vara med och bestämma innehållet i 

exempelvis en wiki och därmed påverka hela nätets innehåll. En av tankarna med 

Wikipedia är att användarna tillsammans förbättrar och uppdaterar uppslagsverket. 

Författaren menar att den här formen av gemensam kunskapsproduktion är överlägsen 

de traditionella individbaserade formerna för produktion av kunskap (s. 127ff). Han 

redogör också för ett projekt där norska lärare och lärarstudenter fick använda wiki som 

lärobok i en kurs, Pedagogisk användning av IT. De fick i kursen publicera sina arbeten 

på Youtube och i en wiki. Tanken med projektet var att det skulle mynna ut i en 

wikilärobok om IT i undervisningen, helt kollektivt skriven. När nya studenter läste 

kursen så fick de som uppgift att redigera och förbättra de texter som eleverna året 

innan skrivit (ibid, s. 129f). Det är en intressant tanke, att eleverna tillsammans bygger 

sin kunskapsbas kring ett ämne och det är något som skulle kunna involvera ett 

skolbibliotek. Till exempel skulle bibliotekarien kunna stötta i uppbyggnad och struktur, 

med sina kunskaper i informationsarkitektur. Det finns exempel på grundskolor som 

arbetat med wikis ungefär på det här sättet, där biblioteket varit en given del av 

projektet, se exempelvis Ikonstatus (u. å.) och Skolfakta (u. å.). 

 

Det avslutande kapitlet handlar om hur ungdomar kliver in i den virtuella världen och 

samverkar med varandra i mycket högre grad än tidigare. Nätet används inte längre bara 

till e-post och informationssökning utan de lever på nätet. Alexanderson menar att 

ungdomarna inte bara är uppkopplade, utan även sammankopplade och via sociala 

medier skapar nätverk som inte finns i den verkliga världen. Genom detta nätverkande 

skapar de sina identiteter. Han diskuterar i kapitlet hur ungdomarnas identitet, deras 

Jag, formas av den tekniska utvecklingen som till stor del innefattar användandet av 

sociala medier (Alexandersson, 2011, s. 233f). 

 

Den danska studien “Sociale medier i gymnasiet” av Jesper Taekke och Michael 

Paulsen är den första av tre rapporter om “Socio Media Education experimentet (i den 

följande texten förkortat till SME-experimentet). Rapporten är baserad på ett försök i en 

klass i årskurs ett på handelsgymnasiet i Skive under läsåret 2011-2012. Meningen med 

försöket var att ta reda på hur man kan skapa undervisning, lärarroller och elevroller 

som är överensstämmande med bärbara datorer och trådlösa nätverk. Under projektets 

första år som den här rapporten täcker var målet att, se hur man kunde skapa en god IT-

kultur i en gymnasieklass. Bakgrunden till att författarna ville undersöka den här 

problematiken är att de tidigare har undersökt användandet av digitala medier i 

gymnasiet och funnit att tillgången till Internet och i synnerhet sociala medier som 

Facebook och online-spel leder till allvarliga problem när det gäller att skapa en miljö 

som främjar lärande och undervisning (Paulsen & Taekke, 2013, s. 13). 

 

Taekke och Paulsen menar att det finns potentialer för bättre undervisning och lärande 

med hjälp av sociala medier. Används sociala medier i undervisningen så utvidgas 

möjligheterna för att uttrycka sig, delta, samarbeta finna information, reflektera och lära 

sig av varandra. Det uppstår fler möjligheter att få hjälp, få feedback från lärare och 

kunskapsutbyte (ibid s. 361). En annan vinst med att använda sig av sociala medier i 

undervisningen är enligt forskare att det bidrar till bättre gemenskap. Används de nya 
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medierna av både elever och lärare så blir det fler möjligheter att lära känna varandra, 

bli förtroliga med varandra, bli vänner, knyta an och bibehålla relationer.  Forskarna 

pekar på att studiemiljön på en skola kan med hjälp av sociala medier öka möjligheterna 

till kontakt mellan skola och studenter, kontakt mellan de olika klasserna och 

årskurserna och ökat deltagande i aktiviteter på skolan utöver undervisningen. Det 

framkommer också att sociala medier bidrar till bättre omvärldsbevakning av människor 

i andra länder, politiker och forskare. Undersökningarna visar att aktivt deltagande i 

sociala medier i skolan ger bättre motivation och engagemang, eftersom det utökar 

möjligheterna att skapa utbildning som eleverna tycker är spännande, utmanande och 

engagerande. Variationen i klassrummet blir större med hjälp av sociala medier. 

Slutligen menar forskarna att eleverna får bättre media och IT-kompetens när de 

använder sociala medier aktivt i undervisningen, eftersom eleverna då lär sig navigera 

och arbeta i den nya mediemiljön. Paulsen och Taekke menar att all undervisning 

bygger på interaktionen mellan läraren och eleverna och mellan elever och elever (ibid, 

s. 361f).  

 

Svårigheter som kan uppstå i och med att man använder sociala medier i undervisningen 

är bland annat att elever kan chatta med varandra medan undervisningen med läraren 

pågår. Det är enkelt att följa och skriva statusuppdateringar, spela onlinespel, läsa 

nyheter med mera. Många elever tror felaktigt att de kan multitaska, till exempel svara 

på sms, göra statusuppdateringar samtidigt som de tar in och hör vad läraren säger. 

Mulitasking är ett uttryck eleverna gärna använder för att det ska upplevas att de klarar 

av kombination av att lyssna på lektioner samtidigt som de koncentrerar sig på sociala 

medier även om så inte är fallet. Den här problematiken gäller inte bara när läraren 

undervisar utan även när eleverna själva håller i lektionerna (Beck och Paulsen, 2012 

refererad i Paulsen och Taekke 2013, s.365). 

 

Projektet startade läsåret 2011/2012 och involverade i stort sett samtliga lärare i en 

försöksklass att hitta lösningar på ovanstående svårigheter i syfte att möjliggöra de 

ovanstående potentialerna i användandet av sociala medier. Sammanfattningsvis kan 

man säga att SME projektet följer en filosofi som erbjuder nya vägar för lärande 

samtidigt som de minskar riskerna som den nya mediemiljön innebär för elevernas 

akademiska lärande. Filosofin innebär att lärarna varken bör förbjuda eller vara likgiltig 

till elevernas användande av sociala medier i undervisningen. Försöksklassen kommer 

delta i projektet under hela sin gymnasietid, det vill säga under tre år. Metoden har i 

princip varit att 1) forskarna har gett lärarna förhållningssätt, 2) lärarna har designat 

idéer som ska påverka klassen, 3) forskarna har utfört fältstudier (intervjuer, 

dataanalyser, observationer, frågeformulär) för att följa effekterna 4) forskarna och 

lärarna har träffats igen 5) lärarna har reviderat sina idéer för att påverka klassen. 

Upplägget från forskarna har baserats på ett didaktiskt ramverk och koncentrerats till två 

förhållningssätt på hur lärarna ska genomföra undervisningen. Det ena förhållningssättet 

är att de ska avhålla sig från förbud-och likgiltighetsstrategin och istället främja elevens 

mediereflexivitet (kunskap och förmåga att agera kompetent i den nya mediemiljön). 

Det andra förhållningssättet är att de ska använda sociala medier i undervisningen. 

Syftet är att främja ett bättre och mer omfattande elevdeltagande i undervisningen. För 

att främja elevernas mediereflexivitet har forskarna framförallt utgått från två 

fokusfrågor för att göra eleverna uppmärksamma på deras punkter. Den första frågan 

ska få eleverna att se svårigheterna med att vara uppmärksam under lektionerna i 

relation till multitasking. Den andra motiverar eleverna till att själva komma på hur man 
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som bäst kan använda sig av sociala medier i lärande, samarbete och interaktion. Under 

det första skolåret gav forskarna lärarna i uppdrag att använda sig av bland annat det 

sociala mediet Twitter, med särskilt syfte att främja aktivt deltagande och lärande. 

Lärarna fick också en introduktion till hur det rent tekniskt fungerar med Twitter 

(Paulsen och Taekke, 2013, s. 366). 

 

Användningen av Twitter i undervisningen mötte på motstånd från elevernas sida. För 

det första var de flesta elever skeptiska över mediet från början, eftersom de hellre vill 

använda sig av Facebook som de kände till. För det andra har bruket av mediet genom 

hela läsåret varit beroende av att lärarna tar täten och i det närmaste beordrar eleverna 

till att använda sig av mediet. Både från lärare, forskare och elevernas sida har det varit 

positivt att använda sig av Twitter i undervisningen. Trots det så slutar eleverna att 

använda sig av mediet när inte lärarna uppmanar till användning av det. Under läsårets 

gång har eleverna fått en mer positiv attityd till mediet. Paulsen och Taekke har listat 

elva punkter där Twitter kan användas i lärande och deltagandefrämjande undervisning, 

exempelvis möjliggör frågor och svar via Twitter att alla elever, även de som är ovilliga 

till att tala inför klassen, kan bidra aktivt (ibid, s.204f).  

 

Paulsen och Taekke har slutligen kommit fram till att sociala medier medför en lång rad 

allvarliga svårigheter för lärandet i skolan, också att en del av dessa svårigheter kan 

övervinnas, och att det finns positiva potentialer för lärande och deltagande ifall skolan 

och lärarna arbetar in de sociala medierna i undervisningen på ett lämpligt sätt (ibid, s. 

368). 

 

 

2.3 Litteratur om bibliotek och sociala medier 
I artikeln Social Media in Libraries: It’s Like Complicated undersöker författarna hur 

sociala media används av några större bibliotek runtom i världen. Den bygger på data 

insamlad under en månad där de fem bibliotekens olika sociala medie-konton har 

studerats med antal inlägg och vad som postats (Canty, 2012, s. 42). Författaren menar 

att sociala media är ett kraftfullt verktyg för bibliotek att marknadsföra sina aktiviteter, 

samlingar och sin service, samtidigt som det tillåter en tvåvägskommunikation med 

bibliotekets användare. Han menar också att sociala media är ett sätt att nå användare 

som kanske inte annars hade sett biblioteket som en resurs för sitt informationsbehov 

(ibid, s. 43). Hans slutsats av undersökningen är att bibliotek generellt har valt att finnas 

på ett flertal olika sorters sociala medier och då väljer de som användarna finns på i sitt 

vardagsliv. Han ser dock att biblioteken använder sociala media på lite olika sätt, dels 

som marknadsföring, dels för att tillgängliggöra resurser och dels som en service till 

sina låntagare för att kunna svara på deras frågor (ibid, s. 53). 

 

Artikeln The librarian 2.0: Identifying a typology of librarians’ social media literacy 

presenterar en studie om olika typer av sociala medier-användare bland bibliotekarier. 

De får genom undersökningen fram fyra profiler som kategoriserar användandet av 

sociala medier på biblioteken ur bibliotekariens synvinkel. Författarna börjar med att 

reda ut begreppet sociala medier och i begreppet inkluderar de bloggar, sociala 

nätverksplatser, foto- och videodelningsplatser och “plats”-baserade tjänster. De 

definierar det som något där användare kan kommunicera med varandra, samt skapa och 

dela material. Detta sker i deras nätverk genom deras datorer och mobila enheter. De 

lyfter även upp tre karaktärsdrag som utmärker sociala medier. Det första 
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karaktärsdraget är att kommunikationen genom sociala media inte enbart är styrd av 

mediaföretag och det andra är att de som använde sociala media är med och skapar 

innehållet. Det tredje är att det är interaktivt och nätverksbaserat, användarna interagerar 

med varandra istället för med institutioner. De menar att den moderna bibliotekariens 

uppgift idag är att distribuera information i alla möjliga format, inte bara det 

traditionella tryckta. Hen måste också kunna använda alla sorters media, inklusive 

digitala och sociala media (Vanwynberghe, Vanderlinde, Georges & Verdegem, 2015, 

s. 283f). 

 

De använder termen “social media literacy” (SML) som betecknar den praktiska och 

kognitiva kompetensen som användare av sociala media har, men även motivationen för 

att använda dessa medier på ett lämpligt och effektivt sätt för den sociala interaktionen 

på nätet.  De diskuterar vidare kring olika literaciteter och befäster varför de valt just 

den ovanstående termen, SML. De menar att den täcker in alla aspekter av 

användningen av sociala medier och att den skiljer sig från exempelvis “information 

literacy” genom att den även täcker in känslostyrda kompetenser och attityder (ibid, 

2015, s. 284ff). Eftersom bibliotek spelar en förmedlande roll i överföringen av 

information och användningen av sociala media som verktyg för insamlandet av denna 

information ökar så valde de att fokusera på användandet av sociala media på bibliotek i 

den här studien. Studiens mål var att identifiera bibliotekariernas SML-profiler 

(ibid, 2015, s. 289). 

 

Studien gjordes med digitala enkäter och ur materialet fick de fram fyra olika typer av 

sociala media-användare bland bibliotekarierna; social media workers, social media 

laggards, social media literate users och social media spare-time users. Social media 

workers är de som använder sociala medier på jobbet i högre utsträckning än hemma, de 

har också en relativt hög nivå av SML. Social media laggards är de som har en negativ 

inställning till sociala medier och använder det varken på jobbet eller hemma, de har en 

låg nivå av SML. Social media literate users är de som i hög utsträckning använder 

sociala media, både på jobbet och hemma, de har en hög nivå av SML. Social media 

spare time users är de som oftast använder sociala media utanför jobbet, de har en 

genomsnittlig nivå av SML (ibid, 2015, s. 288f). De flesta bibliotekarierna hamnade i 

sociala media literate-profilen, följd av social media spare-time users och social media 

workers. Den minsta gruppen var social media laggards. Det visar att sociala medier blir 

allt mer viktiga och populära i det dagliga livet, men också i rollen som bibliotekarie 

(ibid, 2015, s. 290). 

 

 

2.4 Statistik och rapporter 
Det finns en hel del statistik att tillgå som berör dels internetanvändning i allmänhet hos 

Sveriges befolkning, men även specifikt för användningen av sociala medier. 

Undersökningen Svenskarna och internet genomförs årligen sedan år 2000 och 

innefattar frågor om hur svenskarna använder informations- och kommunikationsteknik. 

Grunden i undersökningen är en panel av människor som intervjuas från år till år, men 

som kompletteras med nya när någon faller ifrån. Det ska ingå 3000 personer totalt i 

undersökningen varje år. Tanken är att panelen ska vara representativ för befolkningen. 

Undersökningen är en del i det internationella forskningsprojektet World Internet 

Project, vilket studerar användningen och spridningen av internet i världen. I den stora 

undersökningen ingår ett trettiotal länder och de har ett frågepaket med drygt 100 frågor 
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som är gemensamma för alla länder för att kunna få jämförbara resultat (Svenskarna och 

internet, 2016a).  Den här undersökningen sammanställs sedan i en rapport och i den 

finns kapitel som bland annat handlar om svenskarna och sociala medier där de lyfter 

fram att användningen av sociala medier fortsätter att öka. Ungefär en timme om dagen 

eller sju timmar i veckan är snittiden för sociala medier och över hälften av alla 

användarna tar sig till de sociala nätverksplatserna från en mobil enhet. Det vanligaste 

är Facebook och användningen av det ökar i alla åldersgrupper förutom 12-15-åringar. 

På andra plats ligger Instagram och det enda mediet med minskat användande är 

Twitter (Svenskarna och internet, 2016b, s. 42). En annan del av undersökningen, som 

publiceras som en egen rapport, går närmare in på ungdomars vanor och innehåller 

bland annat statistik över vilka sociala medier de använder. Exempelvis kan man se att 

över 90% av gymnasieeleverna besöker sociala nätverksplatser minst en gång i veckan 

(Alexandersson, 2016). På kulturrådets webbplats finner man också en del rapporter 

angående ungas användning av medier. Där kan man i rapporten Ungar och medier 

2015 bland annat se vilken social media som är vanligast bland 17-18-åringar och den 

här rapporten visar att även här ligger Facebook i topp med 85%, följt av Instagram på 

68%. De övriga sociala medierna (Twitter, Snapchat och Tumblr) hade betydligt lägre 

användningsgrad. När frågan ställdes om vilka sajter de mest besökte så kom Youtube i 

topp, följt av Facebook (Ungar och medier 2015, s. 50). Det är intressant att se vilka 

sociala medier gymnasieelever använder sig av och att kunna jämföra det med de 

sociala medierna som biblioteken väljer att synas på.  

 

 

3 Teori  
Vi har valt att utgå från Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte 

Skot-Hansens “The four spaces - a new model for the public library” (fyrarums-modell) 

för att analysera vårt material. Modellen presenterades i artikeln med samma namn den 

2012. Den här modellen är en vidareutveckling av en tidigare modell som Skot-Hansen 

och Marianne Andersson utvecklade 1994. Modellen från 1994 återspeglade den 

pågående debatten om bibliotekets roll som kulturellt centrum, kunskapscentrum, 

socialt centrum och informationscentrum, dvs. centra som rör specifika sektorer i 

lokalsamhället. Modellen betraktas både som en analysmodell i förhållande till 

bibliotekets faktiska verksamhet, men också som ett verktyg för prioritering. 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen menar att på grund av den 

växande digitaliseringen som riskerar att dela samhället där en del blir utanför så fanns 

det behov av en uppdaterad modell. Författarna föreslår modellen som visas i figur 1 

som både en ram för diskussionen om värdena för ett bibliotek i början av det nya 

millenniet och som ett konkret verktyg för att designa, utveckla, och (åter-)ordna 

biblioteket (2012, s. 588). Den uppdaterade modellen passar bättre in i vår digitaliserade 

tid och eftersom det i vårt syfte ingår att undersöka sociala medier så anser vi att den är 

mer relevant att använda i vår analys än den tidigare. Modellen utgår från folkbibliotek, 

men vi kommer längre ner i kapitlet att modifiera modellen för att kunna tillämpa den 

på skolbibliotek. 
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Figur 1. The four space model (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s.589)  
 

Modellen i figur 1 tar fasta på följande fyra mål i bibliotekets arbete för att värna 

demokratin: 

(1) erfarenhet; 

(2) medverkan; 

(3) egenmakt; och 

(4) innovation. 

Om de två första målen särskilt berör individens uppfattning, erfarenhet och delaktighet 

i hens sökande efter mening och identitet i ett komplext samhälle, berör de andra två i 

högre grad samhällsmålen. Egenmakt avser utveckling av starka och självständiga 

medborgare som har möjlighet att lösa vardagliga problem, medan innovation innebär 

att finna nya svar på praktiska problem eller utveckla helt nya koncept, metoder eller 

konstnärliga uttryck. Biblioteket kan bidra genom att göra plats för lärande, erfarenhet, 

engagerande möten och möjligheter för att uttrycka sig på ett kreativt sätt. Detta kan 

inte betraktas isolerat och individuellt, men måste ses som överlappande funktioner som 

samverkar i bibliotekets utrymme både fysiskt och virtuellt. Modellen visar 

möjligheterna för att uppleva, upptäcka, delta och skapa vilket det nya biblioteket ska 

erbjuda användarna. På detta sätt är fyrarums-modellen inte bara en modell för att 

analysera, utan den innehåller också en vision för biblioteket som består av fyra olika 

överlappande "rum": 

(1) Rum för inspiration (Inspiration space) 

(2) Rum för lärande (Learning space) 

(3) Rum för möte (Meeting space) 

(4) Rum för skapande (Performative space). 

De fyra rummen ska uppfattas som möjligheter som kan uppfyllas både i det fysiska 

biblioteket och på nätet. I ett idealiskt bibliotek kommer dessa fyra funktioner att stödja 

varandra, och därigenom stödja bibliotekens mål. Den övergripande uppgiften är att få 

de fyra rummen att interagera med varandra i bibliotekets arkitektur, design, tjänster och 

program ibid, s. 589f). Begreppen uppleva, upptäcka, delta och skapa som framkommer 

ovan anser vi passar in på sociala medier och det var anledningen till att vi fastnade för 

just den här teorimodellen. I vår analys kommer vi att koncentrera oss på den digitala 

delen av biblioteket. 
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3.1 Rum för inspiration 
Rum för inspiration är rummet för meningsfulla upplevelser, det som omvandlar våra 

erfarenheter. Det kan ske genom berättande och andra konstnärliga uttryck inom alla 

medier, kulturmönster och genrer. Folkbiblioteket har alltid varit en plats för inspiration 

oavsett om det har varit kopplat till utbildning, upplysning och social förmåga eller om 

det har varit en fråga om användarnas behov i fråga om fritidsaktiviteter, intresse eller 

underhållning. Under de senaste två decennierna har det här fått omprövats i och med 

tanken på ett upplevelsesamhälle. Upplevelsesamhället tar upp mycket tid i vårt dagliga 

liv. Således har erfarenheter och sökandet efter upplevelser blivit en mycket viktig 

komponent i många människors liv, i deras identitetsutveckling och inte minst i deras 

konsumtion av kultur (ibid, s. 590f).  

 

Dagens bibliotek befinner sig i en konkurrenssituation med caféer och bokhandel. 

Varför välja biblioteket när man kan sitta på ett bokcafé och få till sig litteratur och 

samtidigt få en häftig upplevelse? På grund av denna problematik har många bibliotek 

försökt skapa sig en ny nisch, approach för att locka till sig användarna. I Malmö 

ändrade man bilden av ett mer traditionellt bibliotek till “The Darling Library in the 

World - ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek”. “The Darling library” är en övergripande 

strategi i vilken biblioteket avser att öka antalet användare och besökare med fokus på 

utveckling av nya former av spridning, ett enormt antal program och aktiviteter, nya 

partnerskap och en ny, öppen och flexibel utformning av biblioteket (ibid, s. 590f). 

 

 

3.2 Rum för lärande 
Rum för lärande är ett utrymme där barn, ungdomar och vuxna kan upptäcka och 

utforska världen och därmed öka sin kompetens och sina möjligheter genom att ha fri 

och obegränsad tillgång till information och kunskap. Lärande i biblioteket är alltid ett 

erbjudande genom lek, konstnärlig verksamhet, kurser och många andra aktiviteter. 

Bibliotekets styrka när det kommer till inlärningsprocessen är att lärandet ses som en 

dialogorienterad process som har sin utgångspunkt i användarnas egna erfarenheter och 

önskan av att definiera sina egna inlärningsbehov och inte minst, i att det sker i en 

informell miljö. Biblioteket idag utmanas av unga människors behov av ha 

ett upplevelsesamhälle där man kan ta del av lekfulla, interaktiva och sociala 

inlärningsmönster. Förutom tillgång till information och kunskap i såväl analoga som 

digitala medier stärks lärandet till exempel via läxcaféer, studieplatser och öppna kurser. 

Satsningen på biblioteket som en plats för lärande har ökat under det senaste decenniet. 

I Norra Jylland i Danmark hade man ett projekt 2005 där man skapade ett visuellt 

bibliotek som skulle ge barnen nya spännande upplevelser (ibid, s. 591). 

 

 

3.3 Rum för möte 
Rum för möte är en öppen, offentlig plats där medborgarna kan träffa andra människor 

av olika slag. I ett segmenterat samhälle behövs plattformar där man träffar människor 

med olika intressen och värderingar än de man själv har och som utmanar genom 

diskussioner och debatter. Oavsiktliga möten kan äga rum i tidningshörnor eller i caféer 

samtidigt som det kan organiseras möten, där ämnen och problem kan diskuteras och 

analyseras. Mötena kan ske i chattgrupper, bloggar eller andra sociala medier (ibid, s. 
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592). Just detta sistnämnda tycker vi är intressant i vårt forskningssammanhang, då ett 

möte inte alltid måste ske öga mot öga. 

 

Begreppet en “Tredje plats” talas det om i bibliotekssammanhang. Det kan definieras 

som en plats där människor träffas över generationsgränser, kulturer och oavsett etnisk 

bakgrund. Ett bra exempel på ett bibliotek som ger utrymme för möten är 

huvudbiblioteket i Seattle. Det biblioteket fungerar som ett enormt vardagsrum för 

besökarna där man kan träffas, umgås eller bara koppla av. Ett liknande exempel är ett 

huvudbibliotek i Amsterdam som har ett loungekoncept med mer än 1500 sittplatser 

spridda över hela biblioteket tillsammans med ett café och en trendig restaurang på 

översta våningen (ibid, s. 592). 

 

 

3.4 Rum för skapande 
Rum för skapande stödjer särskilt engagemang och innovation. I det här utrymmet kan 

användarna i samspel med andra, inspireras att skapa nya konstnärliga uttryck i mötet 

med konst och kultur. Här har de tillgång till verktyg som stöder deras skapande 

verksamhet genom interaktiva spel, skrift, ljud och video. Här kan de få stöd för sina 

kreativa aktiviteter genom workshops med professionella konstnärer, designers, 

multimediautvecklare etc. Det performativa utrymmet kan fungera som en plattform för 

medling genom att publicera och distribuera användarnas arbete och produkter. Varje 

bibliotek måste skapa sin vision om hur de bäst ska kunna betjäna sina “kunder”. Det 

skapande biblioteket beskriver ett bibliotek som har utökat sin roll och blivit en plats 

där man kan skapa information, kunskap, konst och underhållning. Det är ett bibliotek 

som rymmer ett sortiment av utrustning och faciliteter för att hjälpa författare, 

redaktörer, artister och andra upphovsmän att förbereda ett nytt arbete, ensamma eller i 

grupp, i nya eller gamla medier. Utforskningen av användarnas förmåga är särskilt 

relevant när man talar om den nya generationen av så kallade “digitala infödingar”. 

Begreppet “digitala infödingar” beskriver generationer födda efter 1960-talet. Om 

biblioteket vill vara relevant för dessa generationer måste det finnas en plats där 

skapande och medskapande är möjligt. Biblioteken ska vara i ständig förändring i sin 

verksamhet och samarbeta med användarna (ibid, s. 593). 

 

 

3.5 Användning och inverkan av fyrarums-modellen 
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens avsikt med modellen var att den 

skulle kunna fungera som ett ramverk för diskussionen om bibliotekets övergripande 

syfte och legitimitet internt i förhållande till sina anställda, men också externt i 

förhållande till politiker, användare och partners. Modellen användes som grund för 

inspiration och prioritering i förhållande till nya biblioteksplaner och politik i bland 

annat Roskilde. Där blev modellen en övergripande ram för processen. De fyra 

huvudmålen - erfarenhet, engagemang, delaktighet och innovation - diskuterades och 

relaterades till de lokala förhållandena. Därefter fick de fram fyra områden i förhållande 

till de lokala behoven och fyra nya rum identifierades: det musikaliska biblioteket (rum 

för inspiration), det digitala biblioteket (rum för lärande), biblioteket som mötesplats 

(rum för möte) och det dynamiska biblioteket (rum för skapande). Hela personalen 

deltog i en kartläggningsprocess där bibliotekets befintliga erbjudanden och tjänster 

beskrevs. Idag fungerar modellen som ett verktyg för hur bibliotekspersonalen, 

politiker, förvaltning och partners arbetar med och talar om bibliotekets prioriteringar. 
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Författarna menar att modellen kan användas av bibliotekspersonal, politiker och 

biblioteksanvändare för att diskutera och besluta vilka värden biblioteket bör bygga på 

och som en plattform för inspiration och diskussion (2012, s. 594-595).  

 

 

3.6 Vår tolkning av fyrarums-modellen  
Vi gör modellen till vår genom att vi stoppar in handlingar och företeelser i de olika 

rummen som vi anser passar in på sociala medier i skolbiblioteksmiljö. Dessa 

handlingar och företeelser kan sedan hjälpa oss att kategorisera våra intervjusvar. Vi 

menar att det inte är vattentäta skott mellan de olika rummen utan att de kan gå in i 

varandra, som till exempel att rum för möte och rum för lärande har vissa 

beröringspunkter då lärande via sociala medier händer genom att någon form av möte 

sker. Det som görs i rum för skapande kan senare användas både i rum för lärande, men 

även bli något som kan inspirera. Eftersom vi undersöker bibliotekariens användning av 

sociala medier så avser vi den digitala biblioteksmiljön när vi talar om de olika rummen.  

 
3.6.1 Rum för inspiration 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen beskriver inspirationsrummet 

som en plats för meningsfulla upplevelser vilket kan ske genom berättande och andra 

konstnärliga uttryck inom alla medier (ibid, s. 590). Här är det möjligt att arbeta med 

läsglädje och visa upp möjligheterna som biblioteket ger. Eleverna kan botanisera bland 

exempelvis blogginlägg med boktips och bli inspirerade till vidare läsning. De kan 

också bli inspirerade till skrivande eller till att lära sig mer om något ämne. Det är också 

en plats för biblioteket att marknadsföra sig, här ser man allt som biblioteket väljer att 

annonsera, som en digital anslagstavla.  

 
3.6.2 Rum för lärande 

Lärande i biblioteket är enligt Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen ett 

erbjudande från bibliotekets sida som sker i en informell miljö (ibid, s. 591).  Eftersom 

studien utförs i skolmiljö blir lärandeprocessen i biblioteket inte alltid informell, vilket 

vi har funderat kring. I och med att det handlar om sociala medier så tror vi inte att 

eleverna upplever det som en formell lärmiljö. Här tänker vi oss att biblioteket finns till 

hands för frågor som eleverna behöver hjälp med. Det kan vara frågor som rör 

bibliotekets utbud eller informationssökning. Här finns också viss omvärldsbevakning 

där biblioteken kan tipsa om nya rön som kommer fram inom forskning på olika 

områden. Youtube ger möjlighet till förinspelade lektioner i exempelvis källkritik, dessa 

lektioner kan eleverna återvända till och titta på vid behov. De sociala medierna ger 

också möjlighet att ha digitala boksamtal eller andra samtal av lärande karaktär. I det 

lärande rummet tänker vi oss också att det finns utrymme för bibliotekariens egen 

kompetensutveckling, genom omvärldsbevakning och deltagande i sociala 

nätverksgrupper. 

 
3.6.3 Rum för möte 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen skriver att mötena kan ske i 

chattgrupper, bloggar eller andra sociala medier (ibid, s. 592). Här avser vi 

bibliotekariens interaktion med eleverna. Bibliotekarien “träffar” eleverna genom att de 

reagerar på inlägg. Elevernas möjlighet att kommentera och själva göra inlägg gör det 

till en mötesplats. Vi ser också en möjlighet för bibliotekarien att nätverka med andra 

inom sin profession och utbyta idéer, tankar och få positiv feedback.  
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3.6.4 Rum för skapande 

I rum för skapande beskrivs ett bibliotek som har utökat sin roll och har blivit en plats 

där man kan skapa information, kunskap, konst och underhållning (ibid, s. 593). Här 

skapar bibliotekarien undervisningsmaterial och instruktionsfilmer som distribueras via 

Youtube. Elevernas eget skapande finns också i det här rummet. De skulle till exempel 

kunna göra boktrailers eller recensera böcker. Om eleverna svarar på ett inlägg med nytt 

material så skulle även det kunna vara någon form av skapande. Ett slags maker space, 

fast digitalt. 

 

 

4 Metod och arbetssätt 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur gymnasiebibliotekarier använder sociala 

medier. Materialet i studien samlades in genom intervjuer. Anledningen till att vi valde 

en kvalitativ metod var för att vi ville undersöka hur bibliotekarien såg på sociala 

medier och arbetet med dessa. Jan Trost menar att det är rimligt att utgå från att en 

studie ska vara kvalitativ om det som ska undersökas är människors reaktion på eller 

deras resonemang om en företeelse. En kvalitativ undersökning syftar till att förståelse 

och att hitta mönster (Trost, 2005, s. 14).  

 

 

4.1 Metod och urval för datainsamling 
4.1.1 Urval 

När vi gjorde vårt urval av intervjupersoner så hade vi några kriterier. Dels så ville vi att 

de skulle vara utbildade bibliotekarier eller under utbildning, eftersom det var just 

bibliotekarieprofessionen vi ville komma åt. Dels tyckte vi att det var önskvärt att de 

arbetade på ett bibliotek i nuläget som dessutom i viss mån använde sig av sociala 

medier. Eftersom vi redan i syftet hade angett att det handlade om 

gymnasiebibliotekarier så ville vi naturligtvis att de skulle arbeta eller nyligen ha arbetat 

som gymnasiebibliotekarier. Trost menar att det i kvalitativa intervjuer inte är 

eftersträvansvärt att ha en grupp med så homogena åsikter som möjligt, då vi inte är ute 

efter att räkna antalet som tycker si eller så. Det vi däremot vill ha är olika utsagor kring 

fenomenet vi undersöker. Han säger att “urvalet skall vara heterogent inom en given 

ram; där skall finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem 

eller ‘avvikande’. Urvalet ska helst vara heterogent inom den givna homogeniteten” 

(ibid, s. 117). 

 

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval. Detta innebar att vi tog de intervjupersoner 

som vi kunde få tag på. Trost exemplifierar det med att sätta ut en annons eller anslag 

för att söka intresserade, och fylla på med lämpliga personer när de hittas. Nackdelen 

med det här urvalet är att det blir ett selektivt urval och att det kan hända att 

informanterna är beskaffade på ett speciellt vis eftersom det eftersökts personer med 

vissa egenskaper. Vilket i sin tur gör att det inte blir helt representativt eftersom det blir 

en brist på “vanliga” människor (ibid, s. 120). För att komma i kontakt med personer 

som uppfyllde våra kriterier så kontaktade vi Skolbiblistan, en e-postlista för 

skolbiblioteksanknutna som administreras av skolverket (se Bilaga 1). Där fick vi några 

intresserade, men vi kompletterade även med ytterligare några personer utifrån tips om 
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personer som arbetade med sociala medier i sina bibliotek. Sammanlagt har vi gjort fem 

intervjuer med sju personer. Den här metoden att välja intervjupersoner ger inget 

representativt urval, men med det här underlaget kan vi redogöra för tankegångar som 

finns hos gymnasiebibliotekarier.  

 
4.1.2 Intervjumetoder 

Vi valde att ha en låg standardisering på våra intervjuer, även kallat semistrukturerade 

intervjuer. Detta innebär att personen som intervjuas till viss del får styra intervjun. Låg 

grad av standardisering blir till skillnad från hög standardisering mer likt ett naturligt 

samtal där den som intervjuar anpassar sig efter den intervjuades språkbruk och ställer 

olika följdfrågor beroende på vilka svar som uppkommer (Trost, 2005, s. 19). Vi ansåg 

att semistrukturerade intervjuer skulle ge oss frihet att omdisponera frågorna i 

intervjuguiden efter vad våra intervjupersoner svarade. Eftersom en semistruktur 

medger att man gör avsteg från intervjuguiden och ställer frågor i annan ordning eller 

utelämnar någon om den redan besvarats så kände vi oss bekväma med den. En annan 

anledning till att intervjuerna inte kunde ha hög standardisering är att de utfördes i olika 

medier, ex. Hangout, Skype eller fysiska träffar och därmed hade olika förutsättningar. 

 

 

4.2 Tillvägagångssätt och genomförande 
Vi valde att dela upp intervjuerna så att vi gjorde två respektive tre var. Eftersom våra 

intervjupersoner befann sig på olika platser i landet och vi av olika skäl inte hade 

möjlighet att göra alla intervjuer på plats så skedde två via Google Hangout och en via 

telefon. De två övriga gjordes i intervjupersonernas bibliotek samt på restaurang. I och 

med att vi hade sju intervjupersoner blev således två av intervjuerna dubbelintervjuer 

och vi gjorde en sådan var. Alla intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas i sin 

helhet.  

 

Vi har under hela studien delat upp arbetet mellan oss för att underlätta och 

effektivisera, men vi har tagit beslut kring utformning och struktur tillsammans. De 

olika textdelarna i uppsatsen har vi skrivit enskilt, men sedan har de arbetats ihop till att 

ha ett gemensamt språk och alla delar har noga lästs igenom flertalet gånger. Den största 

delen av vår kommunikation har skett via Hangout och i textkommentarer i vårt 

gemensamma dokument. Men vi har också haft ett par träffar där vi arbetat gemensamt 

med uppsatsen. Slutligen gjordes en grundlig genomläsning av hela texten för att 

kontrollera språk och referenser. 

 
4.2.1 Intervju öga mot öga 

Den ena av intervjuerna gjordes på en restaurang och det fungerade mycket bra då det 

var folktomt och intervjupersonen kunde prata fritt utan att bli störd. Här gick det bra att 

se om personen funderade på att säga något mer eller kände sig klar med frågan. Den 

andra intervjun skedde på intervjupersonernas bibliotek och gjordes med två personer 

samtidigt. Även här gick det bra att se när personerna pratat färdigt. De fyllde också i 

viss mån på varandras svar eller bollade över frågor till varandra. Det fanns dock inga 

problem att urskilja vem som sa vad på inspelningen. Det var intervjupersonernas eget 

förslag att de skulle intervjuas ihop. En faktor att ta med i beaktande när man genomför 

intervjuer med mer än en person är att de kan ha kommit överens innan om hur de ska 

svara. Svårigheten är också att veta om deltagarna vågar stå för sina egna åsikter eller 

om de blir hämmade av varandra i sina svar. En annan fara är att den ena deltagaren tar 



 

 

 

21 

för stor plats och inte låter den andre komma till tals. Det är svårt för intervjuaren att 

avgöra om detta uppstår under intervjun eftersom deltagarnas sociala samspel i 

vardagen är okänt. Vår upplevelse av dubbelintervjuerna (gäller även för de som gjordes 

i Google Hangout) är att båda intervjupersonerna tog lika stor plats i samtalet, men det 

är inget vi med säkerhet kan veta.  

 

Inte under någon av dessa intervjuer gjordes några kompletterande anteckningar. Främst 

för att vi inte avsåg att studera personens kroppsspråk och inte heller ställde frågor av 

typen som skulle kunna vara känsliga och där det kroppsliga svaret skulle bli ett annat 

än det verbala. 

 
4.2.2 Intervju via telefon 

En intervju gjordes via telefon. Intervjuaren upplevde att det var svårare att höra 

nyanser som kanske annars gått att se i kroppsspråket när man har personen framför sig. 

Intervjun vad den som blev kortast och det kan bero på att det var svårare att ställa 

följdfrågor och att pauser upplevs som långa när man inte ser personen framför sig. 

 
4.2.3 Intervju via Google Hangout 

Två intervjuer gjordes via Google Hangout, en enskild intervju och en dubbelintervju. 

Tekniken fungerade tillfredsställande och intervjuaren kunde både se och höra 

deltagarna bra. Intervjuaren upplevde under första intervjun att om hon hummade 

instämmande så skiftade bilden på hangouten vilket upplevdes som störande, det fick 

henne att vara mer aktsam med instämmande ljud under nästa intervjutillfälle.  

Det var lätt att se kroppsspråk via hangouten även om det inte fördes några 

kompletterande anteckningar om kroppsspråket under intervjun. Skulle man vilja 

komplettera med sådan analys är det lätt att gå tillbaka till det inspelade materialet. Det 

var lätt att se när deltagarna hade pratat färdigt och även i dubbelintervjun avlöste 

deltagarna varandra med en bra och naturlig övergång. Båda deltagarna kändes 

bekväma i sitt samspel och samstämmiga i sina svar. Intervjuaren upplevde att 

deltagarna i dubbelintervju delade utrymmet likvärdigt mellan sig under intervjun. 

Svårigheter med dubbelintervjuer avhandlar vi i avsnitt 4.2.1. 

 

 

4.3 Utformning av intervjuguide 
I kvalitativa intervjuer så görs inga frågeformulär till intervjuerna utan istället används 

en intervjuguide. Det är viktigt att låta den som blir intervjuad själv styra över samtalet. 

Trost menar också att intervjuguiden ska bestå av ett antal frågeområden och inte 

regelrätta frågor. Den ska inte heller vara för lång, utan hellre ha större övergripande 

frågeområden (Trost 2005, s. 50). Vi följde inte riktigt hans rekommendation i vår 

intervjuguide (se Bilaga 2) utan hade ett antal öppna frågor och förslag på följdfrågor 

eller förklaringar efter dessa. Detta gjorde vi för att kunna genomföra intervjuer på olika 

håll och ändå veta att vi tänkte liknade kring följdfrågor och vad intervjupersonerna 

skulle beröra för ämnen. Våra frågor var kopplade till uppsatsens syfte och 

frågeställningar och tanken var att vi skulle ha ganska öppna frågor för att 

intervjupersonerna skulle få prata fritt kring de olika ämnena. Vi valde att ha fyra 

huvudfrågor som berörde deras tankar kring sociala medier i allmänhet, vilka sociala 

medier de använde sig av, hur de använde sociala medier i sin yrkesroll och om de hade 

några tankar kring sociala medier utveckling för bibliotekets räkning. Till dessa frågor 
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hade vi ett antal kompletterande eller förklarande punkter, dels för att ta till om de inte 

riktigt förstod frågan och dels om vi kände att de skulle kunna utveckla sitt svar något. 

 

 

4.4 Resultat- och analysmetoder 
Alla intervjuer transkriberades i sin helhet. Dock bortsåg vi från längre pauser, 

upprepning av onödiga ord och helt ovidkommande saker. När vi fått ut 

intervjumaterialet på papper så färgkodade vi intervjusvaren i enlighet med de 

kategorier som ingick i vårt analysverktyg. Analysen gjordes med en modifierad version 

av fyrarums-modellen; rum för inspiration, lärande, möte och skapande. I dessa fyra 

rum valde vi att placera in olika egenskaper/handlingar. 

 

 

4.5 Forskningsetik  
Utifrån en god forskningsetik så har vi fått intervjupersonernas samtycke till att 

genomföra intervjuerna (Trost, 2005, s. 105). De informerades i samband med det om 

vad materialet skulle användas till, hur intervjuerna skulle ske, att deras deltagande var 

frivilligt och att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Vi valde att i samband med 

intervjun spela in ett godkännande:  

 
Den här intervjun kommer att spelas in, materialet kommer behandlas konfidentiellt 

och du kan när som helst avbryta intervjun. Materialet kommer att användas i en 

kandidatuppsats inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Godtar du dessa 

villkor? 

 

Vi valde en inspelning istället för en underskrift beroende på att vi i flera av 

intervjusituationerna inte befann oss på samma plats som deltagarna. Dessa 

underskrifter förvaras tillsammans med intervjuerna hos respektive intervjuare på ett 

tryggt sätt. Vi talade om för dem att intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt och att 

deras namn och skola skulle anonymiseras. Vi kunde dock inte kunna garantera 

anonymitet, då det enligt Trost är omöjligt eftersom vi vet namnen på de vi intervjuar. 

Eftersom tystnadsplikt under den här omständigheten råder så är det viktigt att 

intervjupersonen anonymiseras i själva uppsatsen (ibid, s. 41).  

 

Det vi har tyckt varit etiskt viktigt i undersökningen är att så långt det är möjligt 

anonymisera våra intervjupersoner. Därför valde vi att ge dem fiktiva kvinnonamn med 

begynnelsebokstav på A-G. Anledningen till att det bara är kvinnonamn är att det endast 

är en man med bland de intervjuande och att då ge honom ett fiktivt mansnamn skulle 

vara utpekande. Eftersom syftet inte är att titta på deltagarnas uppfattningar i relation till 

variabler som kön, ålder eller anställningsform kommer ingen sådan information 

redovisas. Vi har valt att inte ange intervjupersonernas riktiga namn i ljud- och 

transkriberingsfilerna utan har hållit oss till de fiktiva namnen även där.  
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5 Resultat och analys utifrån fyrarums-modellen 
I det här kapitlet presenteras resultatet med en analys utifrån fyrarums-modellen. 

Modellen är indelade i; rum för inspiration, rum för lärande, rum för möte och rum för 

skapande. I varje rum presenteras resultatet från intervjuerna och de svar vi fått fram 

under analysarbetet. Varje rum styrks av citat eller referat från intervjupersonerna. 

 

 

5.1 Beskrivning av intervjupersoner 
Våra intervjupersoner är utbildade bibliotekarier och alla utom en av dem är kvinnor. 

De arbetar nu på gymnasiebibliotek förutom en som vid läsårsskiftet hade bytt från 

gymnasieskola till grundskola. Sex av deltagarna arbetar heltid, en av deltagarna arbetar 

50%. Deltagarna har fått de fiktiva namnen Anna, Bea, Caroline, Disa, Eva, Frida och 

Gunilla. Anna och Bea var en dubbelintervju som gjordes via Hangout, även Carolines 

intervju gjordes med Hangout. Disa och Eva intervjuades ihop i en öga-mot-öga-

intervju, Frida intervjuades på samma sätt och Gunilla intervjuades per telefon. 

 

 

5.2 Rum för inspiration 
Det framgår i intervjuerna att alla deltagarna använder sig av sociala medier som en 

kanal för att marknadsföra biblioteket. Anna sa att synas på sociala medier blir “ju vårat 

skyltfönster utåt.” Deltagarna pratar om att synliggöra sig för eleverna, vara där 

eleverna befinner sig, på deras arena och på så sätt nå de elever som inte besöker det 

fysiska biblioteket. “Vi måste ju vara där låntagarna är...” som Disa sa. Caroline menar 

att sociala medier hjälper till att “nå eleverna lite överallt…” Eva säger: “Jag vill ju i 

första hand nå eleverna... att biblioteket är aktivt, att vi är på gång.” De vill synliggöra 

biblioteket och vad som händer där för att på så sätt locka användarna att eventuellt 

besöka biblioteket. Även för att visa vad som händer och sker i biblioteket som Frida 

säger: “... jag använder det ju främst för att visa vad jag gör, eh skulle jag vilja säga eller 

marknadsföra liksom mitt, mitt skolbibliotek och vad som händer där helt enkelt.” 

Dessa uttalanden om att använda sig av sociala medier i marknadsföringssyfte 

överensstämmer med våra personliga erfarenheter av bibliotek och sociala medier.  

 

Användandet av sociala medier för att bidra till läsglädje genom att ge boktips till en 

större skara vid ett och samma tillfälle var något deltagarna också gjorde. Eva sa: “...har 

jag då läst en fantastisk bok som jag skulle vilja ha ut då så lägger jag ut och säger att 

det här…’Läs den!’ Och så kan jag ju ge det boktipset till flera än bara den som jag 

möter precis när de kommer in.” Även Caroline uttryckte fördelen med sociala medier 

för att nå ut med boktips: “...ett sätt för mig att få ut information om skolbiblioteket och 

boktips och så vidare marknadsföra verksamheten lite...” “...det var uppskattat med de 

boktipsen och den informationen som jag förmedlade där då.” Disa talar om att använda 

sig av sociala medier för att nå användare som man inte når annars. Hon säger: “Jag kan 

tänka att man hoppas på att nå de målgrupper som inte kliver in här. Att det är lite så, att 

kanske lockar in några fler eller till en ny kontakt som de inte tagit annars om de inte 

kunnat skriva en fråga på Twitter eller så där.” Även Gunilla nämner sociala medier 

som en kanal för att locka de elever man inte vanligtvis når: “Facebook använde jag 

också för andra små inlägg, lite mer så här roliga saker för att locka elever.” Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen talar om att upplevelsesamhället, för att nå 

användarna måste man på något sätt dela en upplevelse och göra biblioteket mer 
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attraktivt. Genom att delge boktips på sociala medier delar man upplevelsen med flera 

(2012, s.590f). 

 

 

5.3 Rum för lärande 
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen talar om att rum för lärande är ett 

utrymme där barn, ungdomar och vuxna kan upptäcka och utforska världen och därmed 

öka sin kompetens och sina möjligheter genom att ha fri och obegränsad tillgång till 

information och kunskap (2012, s. 591). Många av deltagarna pratar om användningen 

av sociala medier för att visa eleverna hur man förhåller sig källkritisk till information 

som publiceras där. Man tar fram exempel från sociala medier för att visa eleverna att 

man bör vara källkritisk till allt som publiceras på nätet. Det blir lättare för eleverna att 

förstå när det är hämtat från deras egen vardag samtidigt som lärandet blir mer 

informellt. Eva menar att det går att bidra till elevernas måluppfyllelse genom sociala 

medier: “ Det måste väl ses som ett verktyg alla andra, sociala medier. Men man kan via 

sociala medier ha ett samtal kring någonting där man då förmedlar information på något 

sätt som kan bidra till det.”  

 

Att arbeta läsfrämjande via sociala medier är något deltagarna försöker arbeta med. 

Anna berättar att de bokpratar via en podd. Frida pratar om möjligheten att använda sig 

av en facebookgrupp för att fortsätta eventuella samtal kring böcker och läsning efter att 

man har träffats i en bokcirkel. Frida påtalar även faran i att tro att allt blir pedagogiskt 

och effektivt bara för att man använder sig av sociala medier eller IT i någon form. 

Caroline lyfter fram själva användandet av sociala medier som en pedagogisk vinst: “det 

är väl den pedagogiska vinsten kan jag tänka mig att man visar att man är närvarande på 

nåt sätt också”. 

 

I rum för lärande kan även fortbildning för bibliotekarien ingå. Intervjupersonerna 

värdesätter input de får från bibliotekarier på andra arbetsplatser vilket i sig blir en sorts 

kompetensutveckling när man deltar och får tillbaka synpunkter och idéer. 

Intervjupersonerna följer andra bibliotek främst för att inspireras av dem och se vad de 

arbetar med. Gunilla talar om att “man får ju mycket en bild när man följer många 

bibliotek och biblioteksinstitutioner om vad det är som händer så att en del av 

omvärldsbevakningen skulle jag absolut kunna säga att sociala medier kan vara en del 

av”. Caroline tar upp sociala medier som en del i att “fiska upp nya rön” och ha 

omvärldsbevakning, även att se grupper som hon är med i på Facebook som inspiration 

till att utveckla och förbättra sitt eget arbete på sin egen arbetsplats. Hon fortsätter med 

att berätta att hon via diskussionstrådar och Twitter kan få del av forskningstips och vad 

som händer inom professionen ute i världen. Caroline beskrev det som en förlängning 

av sin egen arbetsplats i och med att arbetet som skolbibliotekarie kan vara ensamt. Med 

sociala mediers hjälp kan man på så sätt tillhöra ett större arbetslag där man kan 

utvecklas och vara en del av andras utveckling. Disa nämner att hon använder sig av sitt 

privata Twitterkonto för att framförallt följa forskning inom pedagogik och bibliotek. 

Hon fortsätter att berätta att hon följer en del facebookgrupper och påtalar även behovet 

av att ta del av fortbildning genom att läsa artiklar.  

 

Problematiken att bara följa andra bibliotekskonton är något Eva nämner “då blir det ju 

som ett internt, att det blir för oss själv nästan.” Bea säger att hon och hennes kollega 

använt sig av Twitter ibland för att diskutera biblioteksfrågor som rör just skolbibliotek. 
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Hon berättar att de fått kommentarer på sina sociala medier från övriga Sverige och 

även från Norge.  

 

Även Anna nämner biblioteksgrupper som hon är med i på Facebook där de utbyter 

erfarenheter och tips. Anna anser att i nuläget så är det övergripande kommentarer från 

kollegor som skriver om “hur vi arbetar eller hejar på”. Anna fortsätter:  

 
...får vi ju en kanal in till vad andra bibliotek och kollegor, andra skolbibliotek 

kanske framförallt, jobbar med. Frågeställningar som de ställs inför och hur de löser 

olika saker och vad de uppmärksammar som skolbibliotekarier och framförallt som 

gymnasiebibliotekarier så är vi ju ganska isolerade. 

 

Anna berättar att eftersom hon och hennes kollega är de enda gymnasiebibliotekarierna 

på skolan och i kommunen så blir det viktigt med det kollegiala utbytet som sker på 

nätet. 

 

   

5.4 Rum för möte 
Rum för möte är en öppen plats där användarna kan träffa andra människor av olika 

slag. Mötena kan även ske i chattgrupper, bloggar eller andra sociala medier 

(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, s. 592). 

 

En av sociala mediers egenskaper är just möjligheten att kommunicera åt två håll. Det 

vill säga att det inte bara finns en sändare och en mottagare, utan att sändaren kan få 

respons tillbaka från mottagaren och att mottagaren i vissa fall även kan skapa eget 

material och på så sätt bli både mottagare och sändare. Detta skiljer sig från de mer 

statiska webbplatser som mer liknar en anslagstavla där det går att läsa, men inte 

kommentera.  

 

Intervjupersonerna är ganska överens om att det nätverkande och den kommunikation 

som sker i deras sociala medier i största grad är mellan bibliotekarier och att det i 

väldigt få fall är elevkontakt. Alla nämner dock kommunikationen med sina användare 

som något önskvärt. De erbjuder möjligheten till kommunikation via sociala medier, 

men få av användarna utnyttjar den funktionen. Bea uttrycker en önskan om att: “det 

ska vara en dialog mellan oss och sändaren och mottagaren och inte en megafon.” Frida 

påpekar att även gilla-funktionerna är en form av kommunikation där det går att se att 

någon läst och tyckt om inlägget. Eva menar att all kommunikation som sker mellan 

elever och bibliotek måste vara av professionell karaktär och att det är viktigt att man 

inte använder sitt eget privata konto i den kommunikationen utan har ett skol-

/bibliotekskonto. 

 

Flera av intervjupersonerna är med i grupper för bibliotekarier, exempelvis på 

Facebook. Anna säger: “...har vi ju en del bibliotekariegrupper och 

skolbiblioteksgrupper på Facebook där man utbyter erfarenheter och sånt och tips.” Hon 

tar också upp vikten av kollegor på nätet eftersom de flesta skolbibliotekarier är 

ensamma i sin profession på sin arbetsplats. “...eftersom vi är de enda två med våra 

professioner på skolan och sen är vi de enda gymnasiebibliotekarierna i kommunen. 

Och då blir det ju viktigt med det där kollegiala utbytet som blir på nätet som vi får 

IRL.” Även Caroline nämner fördelen med ett större nätverk.  
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Frida tar upp ett önskescenario om hur sociala medier skulle kunna fungera i samband 

med en bokcirkel.  

Visst, det skulle väl vara det då att de diskuterar boken i efterhand på Facebook, och 

att det liksom ger ytterligare ett steg liksom på något sätt. Att man pratar vidare och 

sedan kanske någon liksom hittar, ja en länk till det här och sen kommer vi in på 

olika ämnen och så att diskussionen fortsätter, men det vet jag inte om den skulle 

göra på Facebook tyvärr. Det är också i den bästa av världar. Att samtalet fortsätter 

mellan de fysiska träffarna då på något sätt. 

Hon fortsätter att prata om digitala samtal som hon skulle vilja nå fram till, men som 

hon inte i nuläget ser kommer ske:  

Nä, men alltså i den bästa av världar så hade man ju velat att man fick igång det här 

lilla samtalet, liksom att elever kunde, alltså om man lägger upp ett boktips och nån 

annan skriver ‘Oo, den har jag läst, den var jättebra.’ sen så skriver en tredje ‘Åh, 

men den vill jag också läsa, åh finns den?’ Så att man får igång det där, men det 

känns ju inte som att det kommer hända tyvärr. 

Eva talar om sociala medier som ett verktyg bland alla andra, ett verktyg för 

kommunikation med eleverna. “Men man kan via sociala medier ha ett samtal kring 

någonting där man då förmedlar information på något sätt som kan bidra till det.” 

Gunilla lät sina elever veta att det var möjligt att nå biblioteket även via Facebook, om 

de tyckte att det var för jobbigt att sätta sig och författa ett helt mail.  

 

För att det ska vara ett rum för möte så måste det finnas viss kontinuitet och användarna 

måste kunna förvänta sig att finna aktivitet och kommunikationsmöjlighet där. Frida tar 

upp att det är viktigt att det inte bara kommer ut inlägg en gång i halvåret, för då uteblir 

mötet. Hon menar att det behöver komma ut något åtminstone en gång i veckan för att 

vara intressant. Själv har hon som ambition att få ut ett inlägg om dagen.  

 

Bea och Anna resonerar om varför de valt att ligga på vissa sociala medier och att det är 

viktigt att välja för att inte lägga tid på kanaler som ingen ändå följer. Även Eva nämner 

att de måste gallra bland de sociala medierna om de inte ger det resultat som de har som 

mål. De sociala medier som i olika utsträckning användes på biblioteken var Instagram, 

Facebook, Youtube och Snapchat, dessutom hade två bibliotek egna bloggar och ett av 

biblioteken hade även en podd. När vi jämför deras val med den tillgängliga statistiken 

för användandet av social medier bland gymnasieelever så ser vi att de som ligger i topp 

där, är de som biblioteket har valt att finnas på (Ungar och medier 2015, s. 50). Även 

den allmänna användningen som tas upp i Svenskarna och internet 2016 visar på samma 

sociala medier som de populäraste. 

 

 

5.5 Rum för skapande 
Det är i detta rum som användarna i samspel med andra inspireras att skapa nya 

konstnärliga uttryck som särskilt stödjer engagemang och innovation (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen, 2012, s. 593). Det görs via verktyg som 

exempelvis interaktiva spel, skrift, ljud och video. I rum för skapande får man utlopp för 

sina kreativa aktiviteter.  

 

Synen på sociala medier som ett rum för skapande var tydligt för en del av deltagarna. 

Disa tar upp just den viktiga aspekten när hon säger: ”Här kan vi skapa vårt eget, här har 
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vi verkligen möjlighet att göra en aktiv kanal”. Sociala medier kan bli en friare arena än 

till exempel skolans webbplatser där lärare och annan personal kan ha synpunkter på 

vad som får synas. Genom en egen social kanal kan de själva välja vad de vill visa och 

det ger även utrymme för ett fritt skapande. Gunilla kommer in på vad de praktiskt 

publicerade på sina kanaler: “Instagram och Facebook använde jag mycket för att lägga 

upp såna här lästips och intressanta saker som hade kommit upp, bibliotekets böcker 

och så, laddat upp bilder.” Samtidigt så talar Anna om att de har återkommande inlägg, 

exempelvis veckans citat och att de vill skapa en kontinuitet som hjälper dem att veta 

vad de ska kommunicera för material och när.   

 

Flera av deltagarna uttryckte en önskan av att eleverna och även lärarna skulle bli mer 

delaktiga i själva skapandet av material till deras sociala kanaler. Frida talar om 

bibliotekets blogg och säger: “...jag hade velat att även lärare skulle kunna lägga upp 

någonting nån gång och kanske att de skulle få sina elever att använda den och kanske 

för att redovisa och sådär.” Även Eva talar om bristen på elevers medskapande men 

hade idéer om hur det skulle kunna se ut: “ Det har jag föreslagit vår musikprofil, för 

det är en nystartad klass, det här med musikproduktion bland annat att det vore ju 

väldigt roligt om de kunde göra det. Boktrailers då med musik.” Bea berättar att de köpt 

in ett redigeringsprogram som de använder för att bland annat skapa filmer som de 

sedan lägger ut på Youtube. Även Anna berättar att de skapat filmer som handlat om 

näthat och nätmobbning och på så sätt tagit fram strategier till hur eleverna ska kunna 

hantera sådana situationer. På så sätt blir rum för skapande även ett rum för lärande. 

 

 

6 Diskussion och avslutande reflektion 
I det här kapitlet diskuterar vi analysen i relation till våra forskningsfrågor och tidigare 

forskning. Vi avslutar med en reflektion där vi drar slutsatser kring resultatet av vår 

studie och reflekterar över hur väl undersökningen svarar på våra forskningsfrågor.  

 

Syftet med den här uppsatsen var att studera gymnasiebibliotekariens användning av 

sociala medier och få svar på följande frågor: 

 Varför använder bibliotekarien sociala medier? 

 Hur använder bibliotekarien sociala medier i sin yrkesroll? 

 Hur kan användningen av sociala medier bidra till bibliotekariens 

kompetensutveckling?  

 Hur kommunicerar bibliotekarien via sociala medier?  

 
 

6.1 Varför använder bibliotekarien sociala medier? 
Bibliotekarien använder sociala medier främst för att marknadsföra biblioteket vilket 

blev tydligt i vår undersökning. Alla deltagarna använde sig av sociala medier för just 

marknadsföring vilket är något vi också har erfarenhet av när det kommer till 

skolbibliotek. Många talade också om vikten av att befinna sig på elevernas arena, vara 

där de är, och eftersom sociala medier är platser där ungdomar befinner sig på måste 

biblioteken vara där för att kunna nå ut till dem. Studier har visat att ungdomar i USA 

föredrar att använda sig av teknik istället för en bibliotekarie för att tillgodose sina 
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informationsbehov vilket gör användningen av sociala medier för bibliotekarier 

högaktuell i dagens samhälle (Agosto, 2015 s. 319).  

 

Sociala medier används också för att synliggöra en del av bibliotekets verksamhet, 

såsom boktips, genom detta kan de nå ut till fler. Limberg talar om bibliotekariens roll 

som den som kan bidra med specifika kunskaper kring litteratur och bibliotek och vara 

till nytta för elevers läs- och litteraturundervisning (Limberg, 2003, s.61). Sociala 

medier kan vara ett verktyg för detta. Bibliotekarierna pratade också om att man 

använder sig av sociala medier för att lära eleverna källkritik. De plockar exempel på 

sociala medier för att kunna återskapa vardagliga situationer så att eleverna kan inse att 

de bör förhålla sig källkritiskt till allt som finns på nätet. Genom att ta exempel från 

deras eget vardagliga liv blir lektionen autentisk med deras egen vardag och de kan på 

ett bättre sätt tillämpa lärdomarna. En annan vinst i att undervisa på det här sättet är att 

elevernas intresse kan öka när det är hämtat från situationer som de känner igen sig i. 

Paulsen och Taekke anser i sin studie att det finns potentialer för bättre undervisning 

och lärande med hjälp av sociala medier. Använder man sociala medier i 

undervisningen, utvidgas möjligheterna för att uttrycka sig, delta, samarbeta finna 

information, reflektera och lära sig av varandra. Det blir fler möjligheter till att få hjälp, 

feedback från lärare och kunskapsutbyte (2013, s. 361). 

Vi anser att när bibliotekarien använder sig av sociala medier till att bland annat 

marknadsföra och delge boktips så befinner sig dessa handlingar i rum för inspiration. 

När bibliotekarien använder sociala medier i lektioner för källkritik så kopplar vi det 

samman med rum för lärande. 

 

 

6.2 Hur använder bibliotekarien sociala medier i sin yrkesroll? 
Vi nämnde tidigare att bibliotekarien använde sig av sociala medier för att lära ut ett 

källkritiskt förhållningssätt vilket även delvis besvarar frågan om hur bibliotekarien 

använder sig av sociala medier i sin yrkesroll. Bibliotekarien använder sig av exempel 

från sociala medier och skapar lektioner utifrån dessa exempel i bland annat källkritik 

och informationssökning. Läsfrämjande arbete är något som bibliotekarien försöker 

arbeta med via sociala medier för att få igång en tvåvägskommunikation med eleverna. 

Här upplevdes det att det finns stora svårigheter med att nå eleverna och få dem att 

interagera med bibliotekarien. Det talades också om möjligheten att skapa en 

facebookgrupp där man på så sätt skulle kunna fortsätta samtal och diskussioner om 

böcker som man haft i fysiska bokcirklar. Dessa tankar anser vi tillhör rum för möte 

men även rum för lärande. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen skriver 

om att möten kan ske i chattgrupper, bloggar eller andra sociala medier och lärandet är 

enligt dem ett erbjudande från bibliotekets sida (2012, s. 591f).    

 

I artikeln “Teens, Libraries and Social Media: Myths and Reality” framgår det av en 

studie som gjordes att mer än hälften av eleverna använde sig av sociala medier för att 

ställa frågor eller svara på andras frågor. Tvärtemot den allmänna uppfattningen visade 

studien att ungdomar inte slösar bort sin tid när de använder sig av sociala medier utan 

användandet fyller en didaktisk funktion. Ofta söker de information och delar även med 

sig av vad de själva vet till andra (Agosto, 2015, s. 319f). När bibliotekarien befinner 

sig i sociala medier så kan hen vara en informationsresurs för eleverna. Bibliotekariens 

närvaro kan vara en pedagogisk vinst i sig. Lärandet utgår inte bara från bibliotekarie 

till elev utan även mellan elever.  
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6.3 Hur kan användningen av sociala medier bidra till bibliotekariens 
kompetensutveckling?  
Deltagarna var eniga i sina intervjusvar om att det största nätverkandet som sker via 

sociala medier är den kontakt bibliotekarien har med andra bibliotekarier. Flera av 

deltagarna tillhör olika biblioteksgrupper på sociala medier där de kan utbyta 

erfarenheter, ventilera problem och dela idéer med varandra vilket vi ser som ett rum för 

möte. Dessa digitala grupper blir en förlängning av arbetsplatsen och medlemmarna ses 

som kollegor. Rum för lärande passar även in här där bibliotekarien kan använda sig av 

sociala medier som en del i att utveckla sin kompetens. Paulsen och Taekke menar att 

sociala medier bidrar till bättre omvärldsbevakning av människor i andra länder, 

politiker, forskare med mera (2013, s.362). Forskarna anser att användandet av sociala 

medier bidrar till bättre gemenskap. Används sociala medier av både elever och lärare 

så blir det fler möjligheter att lära känna varandra, bli förtroliga med varandra, bli 

vänner, knyta an och bibehålla relationer (ibid, s. 362) vilket vi anser även gäller mellan 

bibliotekariekollegor. 

 

 

6.4 Hur kommunicerar bibliotekarien via sociala medier?  
Till största delen består bibliotekariens kommunikation på sociala medier av interaktion 

med  kollegor. Marknadsföring av bibliotekets pågående verksamhet kan också ses som 

en del av kommunikationen. Canty menar att sociala medier är ett sätt att nå användare 

som kanske inte annars hade sett biblioteket som en resurs för sitt informationsbehov. 

Han ser sociala medier som ett verktyg för marknadsföring som även tillåter 

bibliotekets användare att kommunicera tillbaka till biblioteket (2012, s. 43).  

 

Kommunikationen med kollegor sker via Facebookgrupper, Instagram och Twitter där 

bibliotekarien utbyter erfarenheter och idéer. Många av deltagarna i studien använder 

sig av sociala medier för att skapa nya uttryck för att kommunicera med eleverna genom 

att använda sig av medier som Youtube i bland annat undervisningen. I fyrarums-

modellen talar man om rum för skapande där författarna beskriver det som att man i 

samspel med andra inspireras att skapa nya konstnärliga uttryck som särskilt stödjer 

engagemang och innovation (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens 

2012, s. 593). Youtube är en sådan kanal där man via video kan få utlopp för sina 

kreativa idéer och även utgå från ett didaktiskt synsätt. I forskningsantologin Unga 

nätmiljöer tar man upp begreppet multimodalitet (Åkerlund, 2011, s. 24) som en 

utveckling av det vidgade textbegreppet. Multimodalitet innebär möjligheten att 

kombinera bild, ljud och text (Nilsson, Stranne & Andersson, 2011, s. 110) vilket 

Youtube är ett bra exempel på. Deltagarna poängterar också att med hjälp av sociala 

medier kan de skapa något eget där de får utlopp för sin kreativitet och själva kan välja 

hur de vill att kommunicerandet ska se ut. Här framkommer också svårigheter med att 

få interaktionen att fungera mellan bibliotekarien och eleverna och även att få eleverna 

och lärarna att bli mer delaktiga. Det framkom en önskan från bibliotekariens sida att 

lärarna skulle använda sig av bibliotekariens sociala medier för att utveckla och förnya 

sin undervisning och även elevernas lärande till varandra genom att använda sig av 

medierna i till exempel muntliga redovisningar. På så sätt blir rum för skapande också 

ett rum för lärande och rum för möte. 
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6.5 Teori- och metodkritik 
Vi ser en möjlig teorikritik i att modellen vi använder är utvecklad för folkbibliotek och 

att den inte tar skolbibliotekspecifika egenskaper i beaktande. Vi tycker dock att vi 

kommer runt det här problemet genom att vi gör vår egen tolkning av modellen utifrån 

den syn vi har på skolbibliotek och sociala medier. En annan aspekt är att vi valde att 

inte fokusera på de fyra målen som finns i den ursprungliga modellen; erfarenhet, 

medverkan, egenmakt och innovation. Vi valde att endast använda från de olika 

rummen. I en större undersökning där även användarnas synpunkter skulle studeras vore 

det intressant att fokusera på dessa mål. 

 

Vi valde att göra intervjuer för att vi ville få ett material som innehöll bibliotekariernas 

tankar kring sociala medier. Detta ansåg vi att vi kunde få fram genom att ställa 

övergripande frågor, samt följdfrågor till våra intervjupersoner. Anledningen till att vi 

inte övervägde enkäter var att vi ville kunna ställa just följdfrågor och få mer utvecklade 

svar än vad en enkät kan ge. Fördelen med en enkät hade dock varit att vi kunnat nå ett 

större antal personer och därmed kunnat sägas ha ett bättre representativt urval.  

 

Kritik skulle kunna tänkas riktas mot vårt sätt att göra urvalet av intervjupersoner. Vi 

valde att ställa en öppen förfrågan på skolbiblistan och intervjupersonerna fick själva 

anmäla sitt intresse. Detta kan ha lett till att vi endast fick personer som var intresserade 

av ämnet, vilket märktes i vårt material genom att inte en enda av intervjupersonerna 

var negativ till sociala medier och användningen av dem i ett gymnasiebibliotek. När vi 

inte fick tillräckligt många intresserade efter att ha annonserat så gick vi vidare med de 

tips vi fått på personer som använde sociala medier i sina gymnasiebibliotek. Det här 

sättet att välja intervjupersoner kan ge en skev bild i resultatet, men samtidigt så får vi 

reda på just dessa bibliotekariers syn på sociala medier. Om vi haft möjlighet att 

intervjua en större grupp, med ett mer representativt urval av gymnasiebibliotekarier så 

skulle resultatet kunnat uppvisa större skillnader. 

 

Typen av intervju, semi-strukturerad, påverkar också resultatet i och med att ingen 

intervju blir den andra lik, då frågeordningen och följdfrågorna kan variera. Detta kan 

påverka slutresultatet eftersom alla intervjuer blir olika. Det är också svårt att upprepa 

studien exakt på grund av det olika utfallet. Det är också möjligt att vi, när vi tolkar 

intervjusvaren, missuppfattar vad de säger och på så vis gör resultatet annorlunda än vad 

det egentligen är.  

 

Att vi genomförde intervjuerna på tre olika sätt skulle också kunna vara föremål för 

kritik. Dels blev det olika förutsättningar för intervjupersonerna och dels fanns det risk 

att teknisk utrustning skulle krångla, vilket skulle kunna påverka materialet. Det kan 

också påverka intervjupersonens sätt att svara, beroende på om hen känner sig bekväm 

eller inte i situationen att bli intervjuad via telefon eller Google Hangout. Vi upplevde 

dock inga problem med tekniken och vi såg inget som kunde tyda på att 

intervjupersonerna var obekväma i sammanhanget. Vi genomförde även 

dubbelintervjuer och i samband med sådana måste man vara uppmärksam på om båda 

intervjupersonerna kommer till tals. Det kan hända att den ene inte vågar säga vad den 

tycker inför den andre på grund av deras relation i vardagen. Detta kan ha påverkat vårt 

resultat. 
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6.6 Avslutande reflektioner 
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen (2012) anser att biblioteket kan 

bidra till samhällsutvecklingen genom att göra plats för lärande, erfarenhet, engagerande 

möten och möjligheter för att uttrycka sig på ett kreativt sätt (s. 589f). Vi fick fram 

många intressanta synpunkter i vår undersökning, en del nya och en del som vi själva 

funderat över. På frågan varför bibliotekarien använder sig av sociala medier upplevde 

vi det som om deltagarna oberoende av varandra svarade ungefär samma. Anledningen 

var enligt dem att de ville nå eleverna och eftersom användningen av sociala medier är 

stor bland ungdomar kändes det naturligt att vistas i dessa digitala miljöer. 

Skolbiblioteket är till för eleverna i första hand och då måste man nå ut till eleverna för 

att de ska använda sig av biblioteket. Detta är något vi själva har erfarenhet av från vårt 

eget arbetsliv, hur viktigt det är att synliggöra biblioteket och att det finns en möjlighet 

att nå ut till de som sällan eller aldrig besöker biblioteket. Vi har tidigare i texten nämnt 

studier som visar att ungdomar tenderar att vända sig till sociala medier för att få svar på 

frågor istället för att vända sig till en bibliotekarie (Agosto, 2015 s. 319). Detta är en 

problematik som vi anser att man behöver arbeta med. I och med dagens snabba 

utveckling av sociala medier kan man snabbt få svar via dessa kanaler. Det gör, enligt 

vår uppfattning, att eleverna anser att de svar man får via dessa medier är tillräckliga 

samt att det snabba svaret uppväger att informationen inte är garanterat tillförlitlig. 

Drömscenariot skulle vara att kunna ge snabba, pålitliga och källkritiska svar på 

elevernas frågor och på så vis öka kommunikationen mellan bibliotekarien och eleverna. 

En annan vinst med att finnas i de här kanalerna skulle vara att öka elevernas 

källkritiska förmåga. Svårigheten, förutom att nå eleverna, är att det dels finns en uppsjö 

av sociala medier och dels så kommer det nya hela tiden. Bibliotekarien har en stor 

utmaning i att hålla sig uppdaterad på redan befintliga samt nya sociala medier som 

ständigt uppkommer, det är i stort sett omöjligt. En reflektion kring läsningen av Unga 

nätmiljöer (2011) är att vissa medier känns gamla, trots att det endast är 6 år sedan 

boken kom ut. Exempelvis så nämns det att de unga använder Bilddagboken, MySpace 

och Second Life, dessa medier är det få som talar om idag och det kan ses som ett 

tecken på hur snabbt utvecklingen går framåt och de sociala medierna förändras.  

 

Under frågan hur använder bibliotekarien sociala medier i sin yrkesroll framkom det att 

bibliotekarien bland annat använde dessa kanaler för lektioner i källkritik 

Analysen visade att bibliotekarien använder sig av sociala medier för att få fram 

autentiska exempel som har hög igenkänningsfaktor för eleverna. Att arbeta 

läsfrämjande med sociala medier var något flertalet önskade i teorin men i praktiken har 

det upplevts svårare att genomföra. Svårigheten ligger i att få med eleverna i 

kommunicerandet via sociala medier. En av deltagarna pratade om att skapa en grupp 

via Facebook efter att man träffat eleverna i fysisk bokcirkel så att man efter den fysiska 

träffen skulle kunna ha ett pågående samtal via nätet. En sådan grupp skulle kunna 

fördjupa förståelsen för den bok eleverna läst samtidigt som man möts. Det anknyter till 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansens teori om att möten kan ske i 

exempelvis chattgrupper och blir ett erbjudande från bibliotekets sida att befinna sig i en 

informell lärmiljö (2012, s. 591f). Vi tror att det är en stor utmaning för bibliotekarien 

att få elever att gå med i dessa grupper som bibliotekarien själv startat. I och med det 

stora utbudet av sociala medier och olika slags nätverkande grupper så måste 

bibliotekarien och biblioteken ha en framträdande profil för att synas. Det hade varit 

intressant att fördjupa sig i de här frågorna och då även utgå ifrån elevernas 
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ställningstagande om vad som skulle kunna locka dem till att interagera med 

biblioteken. 

 

Vi ville även få svar på frågan hur kan användningen av sociala medier bidra till 

bibliotekariens kompetensutveckling? Deltagarna ansåg att det kollegiala utbytet med 

andra bibliotekarier på sociala medier bidrar till att höja deras egen kompetens. Det är 

ett lätt sätt att få kontakt med andra inom professionen och är särskilt till stor hjälp för 

de som är ensamma i sin yrkesroll på den fysiska arbetsplatsen. Det är också möjligt att 

via sociala medier följa exempelvis framstående forskare inom biblioteks- och 

informationsvetenskap som en del av sin kompetensutveckling. Vi tror den här 

användningen av sociala medier borde gå att utveckla för att ytterligare stärka 

bibliotekariernas kompetenser. 

 

När vi ställde frågan Hur kommunicerar bibliotekarien via sociala medier så framkom 

det även här att merparten av kommunikation styrs av marknadsföring och det 

kollegiala utbytet med andra bibliotekarier. Vi anser inte att dessa svar var något 

revolutionerande utan något vi själva upplevt i vårt arbete som skolbibliotekarier. Det 

som däremot var en nyhet för oss var hur en del av deltagarna använde sig av det sociala 

mediet Youtube för att skapa filmer som med fördel kan användas i undervisningen och 

som sedan finns kvar på denna kanal för att eleven ska kunna återvända dit och få svar 

på sina frågor. Det här en social kanal som vi känner att vi båda skulle vilja undersöka 

och utveckla i framtiden. Vi har märkt att just Youtube används i stor utsträckning av 

gymnasieelever, men även bland de som är yngre. Youtube är en intressant kanal 

eftersom den kombinerar rörlig bild och ljud och möjligheterna till både kommunikation 

och pedagogiska vinster anser vi är stora. 

 

En fråga som uppstod efter att vi gjort undersökningen och resultatanalysen är just hur 

man når eleverna via sociala medier. Som vi redan har nämnt vore det intressant att ta 

del av elevernas egna tankar om varför de inte följer bibliotekets sociala kanaler. En 

fundering som vi själva har haft är om eleverna vill vara “vän” med sitt skolbibliotek på 

sociala medier eller om de betraktar sitt konto på sociala medier som något privat som 

de bara vill dela med sina verkliga vänner. Vi såg också att eleverna inte var delaktiga i 

skapandet på bibliotekaries sociala kanaler. Ingen av intervjupersonerna framhöll att 

elever i någon mån använde sig av bibliotekets sociala medier för att till exempel delge 

boktips, skapa boktrailers eller recensera böcker.  

 

Faran, som en av deltagarna nämnde, i att använda sig av sociala medier i en lärande 

kontext är övertron på att allt blir pedagogiskt och användbart vilket inte är fallet. Det 

krävs ett visst mått av engagemang av bibliotekarien för att ta del av nya sociala medier 

som kommer ut på nätet. Samt att man sätter sig in i de olika mediernas funktioner för 

att kunna utveckla och tillämpa mediet i sin verksamhet. Ska man nå eleverna måste 

man vara uppdaterad på den kanal man tänker använda sig av så att det blir ett flyt i 

kommunikationen med eleverna.  

 

För att återknyta till studien om bibliotekariers SML-nivåer (Vanwynberghe et 

al., 2015, s. 288f) så anser vi att alla våra intervjupersoner hamnar i antingen Social 

media literate users eller Social media workers. Alla vi intervjuade var intresserade av 

sociala medier och att använda dem för bibliotekets räkning. De flesta intervjupersoner 

nämnde att de även privat hade olika former av konton på sociala medier. Ingen av dem 
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hade några tendenser som visar på att de var tveksamma till att biblioteken skulle finnas 

på de sociala arenorna. Hade vi gjort en större studie med ett mindre subjektivt urval 

hade vi förmodligen även ringat in de bibliotekarier som är mer kritiska till sociala 

medier och som då hade passat in i de två övriga grupperna.  

 

Canty ser att biblioteken i hans undersökning använder sociala medier på lite olika sätt, 

dels som marknadsföring, dels för att tillgängliggöra resurser och dels som en service 

till sina låntagare för att kunna svara på deras frågor (Canty, 2012, s. 53). 

Bibliotekarierna i vår undersökning hade ambitionen att använda sociala medier på alla 

de tre sätt som Canty nämner ovan. De var alla överens om att interaktionen med 

användare var det som de ville prioritera och utveckla. Både Hansson (2011, s. 68) och 

Alexandersson (2011, s.233f) pratar om den virtuella världen som verklig och att 

ungdomar i allt högre grad lever sina liv på en plats där de inte befinner sig fysiskt. 

Enligt Alexanderson så skapar ungdomarna genom detta nätverkande sina identiteter 

och formar sitt eget “jag” (ibid, s. 233). Svårigheten att som bibliotek kunna interagera 

och få ungdomar att följa biblioteket ligger i att vara tillräckligt intressant för 

ungdomarna så att de vill sammankopplas med bibliotekets profil. I sociala medier finns 

en uppsjö av kända karaktärer som ungdomarna kanske hellre ser sin identitet i.   

 

Vårt syfte med den här uppsatsen var att studera gymnasiebibliotekariens användning av 

sociala medier. Vi fann att bibliotekarierna använde sociala medier till största del för att 

marknadsföra sina bibliotek, för att hålla sig uppdaterade på forskning och ingå i ett 

större kontaktnät med bibliotekarier. Viljan att nätverka via sociala medier är stor hos 

bibliotekarierna i vår undersökning men det framgår tydligt att även om sociala medier 

som verktyg är lätthanterligt så är det svårare att få användarna att delta. De tyckte alla 

att det vore önskvärt med mer kontakt med sina användare och större utnyttjande av 

tvåvägskommunikationen. 

 

 

7  Sammanfattning 
Större delen av Sveriges befolkning har idag tillgång till internet och är frekventa 

användare av sociala medier. Sociala medier uppfyller inte bara människors behov av 

att nätverka med andra människor utan kan även fylla en funktion när det gäller deras 

informationsbehov. Bibliotekens användare finns på sociala medier så därför blir det 

naturligt för biblioteken att också finnas där. Eftersom dagens unga växer upp med den 

här digitala medievärlden så ville vi undersöka hur skolbiblioteken använder sig av 

dessa medier. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka gymnasiebibliotekariens 

användning av sociala medier. Till syftet kopplade vi fyra forskningsfrågor: 

 

 Varför använder bibliotekarien sociala medier? 
 Hur använder bibliotekarien sociala medier i sin yrkesroll? 
 Hur kan användningen av sociala medier bidra till bibliotekariens 

kompetensutveckling?  
 Hur kommunicerar bibliotekarien via sociala medier? 

 

Den teori som ligger bakom vår analys är den danska modellen The four spaces, i vår 

studie översatt till fyrarums-modellen. Den är i originalet riktad mot folkbibliotek, men 
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i vår applicering så har vi anpassat den för skolbiblioteksverksamhet och då inriktat den 

på den digitala delen av skolbiblioteket. Vi valde att ta fasta på de fyra rummen i 

modellen och benämner dem som: rum för inspiration, rum för lärande, rum för möte 

och rum för skapande. 

 

Vårt material bygger på semistrukturerade intervjuer med sju bibliotekarier vid fem 

olika bibliotek. Våra intervjupersoner arbetade eller hade arbetat på gymnasiebibliotek 

och var alla utexaminerade bibliotekarier. Intervjumaterialet delades in i de olika 

rummen utifrån var vi ansåg att de passade in i förhållande till vad respektive rum 

symboliserar; rum för inspiration, rum för lärande, rum för möte och rum för skapande. 

Analysen ställdes i relation till tidigare forskning och våra egna reflektioner genom en 

diskussion kring våra forskningsfrågor. 

 

Studiens resultat och slutsats visade att gymnasiebibliotekarien till största del använde 

sig av sociala medier i marknadsföringssyfte. Det framkom också att bibliotekarien 

använde sig av vardagliga exempel från sociala medier för att lära ut ett källkritiskt 

förhållningssätt. Ett annat område där sociala medier användes flitigt var att 

kommunicera med andra kollegor som då bidrog till bibliotekariens 

kompetensutveckling. Sociala medier användes också för omvärldsbevakning när det 

gällde forskning och nya rön inom biblioteks-och informationsvetenskap och även det 

bidrog till att höja bibliotekariens kompetens. Användandet av Youtube var något som 

var särskilt intressant och som användes i ett skapande syfte för att nå ut och locka 

elever till vidare kommunikation med skolbiblioteket. Svårigheter med användningen 

av sociala medier är att nå ut till eleverna och får dem att vilja följa och kommunicera 

via bibliotekets kanaler samt få dem att vilja bli medskapare. 
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Bilaga 1 

Brev till skolbiblistan 
 

Hej! 

Vi är två studenter som ska skriva vår kandidatuppsats i BOI under hösten. Vårt ämne 

är "Gymnasiebibliotek och sociala medier". Med anledning av detta skulle vi vilja 

komma i kontakt med gymnasiebibliotekarier som använder sig utav sociala medier och 

som skulle kunna vara intresserade av att bli intervjuade av oss. 

Hör gärna av er till Isebell Malm: isebell.malm@osby.se eller Lina Cesar: 

lina.cesar@telia.com 

 

Vänliga hälsningar 

Isebell & Lina 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Vad har du för uppfattning om sociala medier? 

 Ska bibliotekarien/bibliotek använda sig av sociala medier?  

 

Vilka sociala medier använder du dig av? 

 För bibliotekets räkning/För att kommunicera med, interagera med och 

informera elever och personal 

 För bibliotekariens räkning/För att kommunicera med ex. kollegor, för 

fortbildning etc. 

 

Hur använder du sociala medier i din yrkesroll? 

Både som bibliotekarie och för bibliotekets räkning, i det interna arbetet och i syfte att 

kommunicera/interagera med låntagare.  

 Praktiskt arbete (ex. marknadsföring, boktips, tävlingar) 

 I pedagogiskt syfte (ex. interaktion med användarna, instruktionsfilmer, 

bibliotekslektioner via sociala medier) 

 Fortbildning 

 Socialt med andra inom yrket 

 Socialt nätverk (ex. Facebook-grupp) 

 

Hur tänker du att användningen av sociala medier kan utvecklas inom professionen?  

 Mål med sociala medier? 

 Bidra till elevernas måluppfyllelse? 

 

Något du vill tillägga? 


