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Abstract 
 

Eng. titel: The School Library -a different room 

A study exploring how high school students perceive their school library as a physical 

environment  

 

This bachelor thesis explores why students in high school visit their school library and 

how they perceive the physical environment of the school library as a space. An 

interview study, including both individual and group interviews, were conducted with 

students visiting the school library.  

 

The results from the interviews where then analysed, organised and presented using the 

Four Spaces model, a model originally constructed by Henrik Jochumsen, Casper 

Hvenegaard Rasmussen & Dorte Skot-Hansen (2012) that explores user needs and 

behaviour illustrated by different “spaces” related to public libraries and how they 

correspond with library purposes. Interpretations of the results were also based on a 

theoretical perspective based on “situated learning” as perceived by Roger Säljö (2000).    

 

The results show that the students use their school library based on two main purposes, 

leisure activities (hanging out with friends or alone on breaks and free periods), and for 

studies: both on your own and in smaller groups. The results also show how students 

perceive the school library as a different space, something different from the classrooms 

or other more “public” spaces provided within the school building such as study rooms 

and recess areas, with its own atmosphere/mood, and (unwritten) rules. 

 

The thesis emphasizes features in the school library appreciated and used by the 

students and how these issues might be relevant for further discussions about the school 

library as a space, both concerning design and content, as a part of the general function 

of the school library as a pedagogical resource. 
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1 Inledning 

Skolbiblioteket är nog i många elevers ögon fortfarande främst ett rum med böcker. 

Kanske med tillhörande bibliotekarietant. Men idag kan skolbiblioteket fungera som en 

integrerad resurs för eleverna både i undervisningen, där skolbibliotekarier kan 

samarbeta med läraren och undervisa i allt från sökstrategier till källkritik, och i 

biblioteksrummet där beståndet ska vara anpassat efter elevernas behov och 

tillhandahålla material. Utöver detta har vi även det läsfrämjande arbetet.  

För att allt detta ska fungera är det viktigt att se just alla olika delar i skolbiblioteket. 

Det rumsliga, själva skolbiblioteket som rum, är kanske fortfarande det elever 

förknippar med skolbibliotek, så det blir ett skyltfönster på ett vis för verksamheten. 

Därför skickar det också signaler, kanske särskilt i de fall när det inte fungerar, när 

underhållet t.ex. är eftersatt, ytorna fungerar dåligt och är otillgängliga eller den fysiska 

miljön gör det svårt att arbeta. Då blir vad som annars kanske är en anonym lokal med 

ett bra ordnat bestånd ett utropstecken som skickar tydliga signaler som är svåra att 

arbeta med/mot.    

Men det också ett arbetsredskap för skolbibliotekarierna och en egen miljö i skolan som 

besitter egna kvalitéer, regler, koder. En miljö som t.ex. kan betraktas som både formell 

och informell. Rummet måste vi alltid förhålla oss till, skickar signaler, värden, 

underlättar eller försvårar. Därför är det viktigt vi även diskuterar och undersöker hur 

eleverna använder sig av rummet skolbiblioteket och vad de tycker om det, något jag 

vill försöka göra i denna uppsats.  

1.1 Val av ämne 

Mitt ämnesval började som en personlig fundering. När jag nyligen började arbeta på 

skolbibliotek och ville skapa mig en bild av yrket var nästan alla skolbibliotekarier med 

längre erfarenhet som jag mötte t.ex. i fortbildningssammanhang, särskild de som 

arbetade med äldre barn, angelägna om att tala om hur vi skulle “komma ut i 

klassrummen” och skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Man ville inte tala om 

lokalen och många sa t.o.m. att den inte var särskilt viktig. 

Jag uppfattade det som underligt att vi inte resonerade kring rummet eller talade om vad 

som var viktigt där, kommen från folkbiblioteksvärlden där vi resonerat massor kring 

rummet, allt från vart saker skulle stå till hur det skulle skyltas och vilka behov 

användarna hade i/av rummet. Varför diskuterar vi inte på ett strukturerat vis hur vi 

arbetar med skolbiblioteksrummet både som yta som ska tjäna våra användare bra men 

även som arbetsredskap?  

När jag sen började gräva djupare hittade jag inte mycket stöd varken i lagar, 

styrdokument eller vetenskapligt skrivet om just skolbiblioteket som rum. Därför ville 

jag skriva denna kandidatuppsats som visserligen är ringa i sitt format och volym av 
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undersökningsmaterial men som ändå kan peka på något väsentligt som det borde 

forskas mer om.  

2 Bakgrund 

 

2.1 Det lagstiftade skolbiblioteket 

Skolbiblioteken är en av tre huvudtyper av allmänna bibliotek inom biblioteksväsendet 

(Limberg & Hampson Lundh 2013, s.9). I bibliotekslagen står det att kommuner, 

landsting, staten eller enskilda huvudmän ansvarar för skolbiblioteken i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen, kapitel 2. Det står även övergripande att alla biblioteken i 

det allmänna biblioteksväsendet särskilt ska arbeta mot de prioriterade grupperna (t.ex. 

personer med olika typer av funktionsnedsättning samt nationella minoriteter och 

personer som har annat modersmål än svenska). 

(Bibliotekslag, SFS 2013:801) 

  

2011 genomfördes en lagändring där lagtexten som berör skolbibliotek skrevs in under 

skollagen. I den stipuleras att alla elever, oavsett om man går på friskola eller 

kommunal, ska ha tillgång till ett skolbibliotek (Skollag, SFS 2010:800). 

Skolbiblioteken blev därigenom också något som Skolverket nu ansvarar för att granska 

och säkerställa att de uppfyller de i lagen formulerade krav. Tillsynen kring detta faller 

då under skolinspektionen. Skolinspektionen arbetar dock bara med skollagen som 

grund och i den finns ingen tydlig definition av skolbibliotek, de återfinns istället något 

mer specificerat under bibliotekslagen som alltså inte skolinspektionen jobbar efter och 

därför blir den ingen direkt påföljd för de skolor som inte, vid granskning, följer 

bibliotekslagen (Kungliga biblioteket [KB], 2016).  

De krav som skolinspektionen följer för att skolan ska anses ha tillgång till ett 

skolbibliotek är mest knutna till att det fysiska rummet ska finnas, dock definieras det 

inte särskilt ingående mer än att det och ett bestånd ska finnas och vara tillgängligt:   

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 

avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 

elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna  

 

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

medier  

 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till 

läsning 

(KB, 2017) 

 

2.2 Vad menas med ett skolbibliotek? 

Vad ett skolbibliotek ska vara är inte helt definierat och har länge varit föremål för 

diskussion. I förarbetena till den del av skollagen som rör skolbibliotek står det dock att 

skolbiblioteket ska vara en gemensam och ordnad resurs för lärare och elever som ska 
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kunna tillhandahålla material och ingå i skolans pedagogiska verksamhet samt stödja 

eleverna i deras lärande. Dessutom har det ett läsfrämjande uppdrag att stimulera 

elevernas läsintresse (KB, 2016).  

 

Eftersom skolbibliotekens politiska huvudmannaskap sedan länge har varit lokalt så har 

man på något vis accepterat att skolbibliotekens roll, utformning och bemanning har 

kunnat se väldigt olika ut och varit dynamiska baserade på vilket enskilt lokalt behov 

som funnits (Limberg & Hampson Lundh, 2013, s.10). 

 

Kungliga Biblioteket som har till uppdrag att överblicka och samordna hela vårt 

allmänna biblioteksväsende genomförde 2012 en omfattande kartläggning av 

skolbiblioteken och definierade 9 olika pedagogiska funktioner: 

  

1.    undervisning i informationssökning 

2.    undervisning i källkritik 

3.    läsfrämjande aktiviteter 

4.    fjärrlån vid behov 

5.    planering av medieinköp tillsammans med lärare 

6.    planering av undervisning tillsammans med lärare 

7.    särskilda insatser för elever med lässvårigheter 

8.    hjälp till elever att välja material för skoluppgifter 

9.    hjälp till elever att välja material för läsning utanför skolarbetet 

(KB, 2012) 

  

Grovt förenklat talar man om att skolbiblioteket arbetar med utbildning och 

folkbiblioteket med bildning. Ett skolbibliotek ska stödja lärande och undervisning i 

skolan, men vad innebär det egentligen? Vilken verksamhet ska bedrivas? (Limberg & 

Hampson Lundh 2013, s.9) Dagens undervisning har allt mer gått ifrån att en lärare står 

framför klassen och predikar sanningar till att vara mer undersökande och 

projektbaserad. Detta ställer inte bara större krav på elevens förmåga till självständigt 

arbete och informationssökande, utan påverkar också vilken roll skolbiblioteken ska 

anta när de stödjer elever och lärare i detta (Limberg & Hampson Lundh, 2013, s.9).  

 

Skolbiblioteket och folkbiblioteket har många likheter men även skillnader i uppdrag 

och mål/syfte. Ett folkbibliotek ska t.ex. serva så många användare som möjligt och 

därför ha ett väldigt brett och ett för många tilltalande utbud. Ett skolbibliotek ska stödja 

eleverna och spegla eleverna på den specifika skolans behov och kan därför vara 

mycket mer nischat. Skolbiblioteket uppfattas ofta inte heller ha ett eget uppdrag 

eftersom det lyder under skollagen och helt verkar i skolsituationen och därför blir 

skolans läroplaner och styrdokument viktiga, skolans mål är skolbibliotekets mål (KB 

2014).  

 

I den danska grundskolelagen har man istället valt benämningen “pedagogiskt 

servicecentrum” för skolbiblioteken och de ska tillgodose eleverna med både material 

till skolarbeten men även rådgivning och material till deras fritidsläsande (Juncker, 

2010) och det kanske är en benämning som förklarar funktionen på ett annat vis? 
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Skolbiblioteket är inte samma typ av kontext för eleverna som folkbiblioteket, det är 

inte alltid ungdomarnas egna intressen och behov som styr utan skolbiblioteket besöks 

t.ex. med klasskamrater och med specifika uppgifter eller ämnesmässiga kunskapskrav 

kopplade till besöket och uppgiften (Juncker, 2010).  

 

Men även formuleringen “ha tillgång till” som kanske vid första anblick ter sig ganska 

enkel: att alla ska ha ett skolbibliotek på skolan, öppnar i själva verket upp för en mängd 

frågor och tolkningar, särskilt när det gäller lokalen. I lagtexten kan vi bara läsa följande 

ganska torftiga beskrivning: “För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas 

som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.” (Skollag, SFS 

2010:800, kap.2, § 35). I forskningsantologin Skolbibliotekets roller i förändrade 

landskap skrivs det att beståndet ska vara organiserat, tillgängligt och sökbart via 

söksystem när man försöker definiera skolbibliotekets samlingar och lokal (Limberg & 

Hampson Lundh, 2013). 

 

3 Problemformulering 

De senaste ca 10 åren har mycket i diskussionerna handlat om att stärka 

skolbibliotekens pedagogiska roll, att få komma in i undervisningen, överbrygga det 

glapp som verkar finnas mellan den resurs skolbiblioteket kan vara och hur det de facto 

utnyttjas. Fåtal studier har fokuserat på hur elever uppfattar själva skolbibliotekets 

fysiska rum eller vad de eftersöker i det samma. Om det i lagtext är formulerat att det är 

viktigt att elever har tillgång till ett fysiskt skolbibliotek, inte bara den pedagogiska 

resurs skolbibliotekarien tillhandahåller, borde vi även undersöka och kunna formulera 

vad vi menar med skolbibliotek även i fysisk bemärkelse.  

I skolbiblioteksrummet skapar bibliotekarierna och skolan en miljö som man förmodar 

hjälper dem i deras arbete att stötta elevernas måluppfyllelse men få riktlinjer eller 

tankar kring detta verkar finnas formulerade. Det finns ett ”glapp” mellan vad lagen 

säger och vad vi forskar om. Det lilla lagtext definierar kring skolbibliotek är kopplat 

till just det fysiska rummet, tillgången och beståndet, men det vi forskar om faller mest 

under den pedagogiska rollen och att stärka skolbibliotekariens yrkesidentitet. Om 

tillgången till skolbiblioteket som lokal är viktig borde denna betraktas (och 

undersökas) som ett verktyg och en aktiv beståndsdel av den pedagogiska rollen och 

uppdraget. De antaganden vi gör om hur skolbiblioteket som yta används bör styrkas av 

studier av hur eleverna faktiskt använder det och hur deras behov av olika 

lärandemiljöer ser ut.  

Som även Tallaksen Rafste (2005) skriver i sin artikel “A Place to Learn or a Place for 

Leisure?” har forskningen kring skolbibliotek de senaste 10-15 åren mest fokuserat på 

skolbibliotekets pedagogiska roll, på teorier kring lärande, hur vi tillgodogör oss ny 

kunskap, vår informationskompetens och informationssökningsprocesser. Få har 

undersökt hur eleverna faktiskt uppfattar och använder skolbiblioteket som fysiskt rum. 
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Alterator och Deed skriver i en artikel från 2017 om spännvidden som finns inom t.ex. 

campus på högre utbildningar mellan de formella och klassiska ”lärandemiljöerna” 

(learning spaces) och de informella samt vikten av att utveckla bättre modeller för att 

utvärdera rummet och hur detta används. De lyfter även frågan om huruvida de 

antaganden som görs när man planerar dessa ytor om hur de ska och bör användas 

verkligen överensstämmer med hur studenterna använder dem samt hur majoriteten av 

lärandet sker i miljöer som inte främst var avsedda för just detta. 

Det finns ökade krav på att lagstiftningen kring skolbibliotek skärps och att det blir 

tydligare definierat vad ett skolbibliotek ska vara, vilka resurser det ska ha och hur det 

ska vara bemannat. Därav anser jag att just den fysiska miljön i skolbiblioteket, det 

rumsliga, hur det används och särskilt hur eleverna själva uppfattar det samma är ytterst 

relevant att också forska kring så vi även kan lägga ner den pusselbiten när vi arbetar 

med och utvecklar våra skolbibliotek. Men även viktigt för samhället och praktiken att 

det inte blir ett glapp mellan en teoretisk forskarvärld när vi vill förnya och utveckla och 

det som praktiskt försiggår, påverkar och efterfrågas i verksamheten.   

3.1 Syfte och forskningsfrågor 

I denna uppsats undersöker jag hur gymnasieelever uppfattar att de använder sitt 

skolbibliotek.  

• I vilket syfte säger sig eleverna besöka biblioteket? 

• Hur upplever eleverna miljön i biblioteket?  

• Vad saknar de eller vill ha mer av i biblioteksrummet?  

 

3.2 Avgränsning av syfte 

I denna undersökning har mina forskningsfrågor rört sig kring eleverna och deras 

uppfattning om skolbiblioteket/skolbiblioteksrummet och hur de använder det. Fokus 

liggande på skolbiblioteket som fysiskt rum. Jag har därför inte undersökt varken 

skolledning, lärares eller bibliotekariernas uppfattning om det samma, inte heller deras 

eller elevernas uppfattning om skolbibliotekets roll.  

 

I mina intervjufrågor har jag riktat in mig på det fysiska rummet och nämner bara 

beståndet och bibliotekarierna som en del av detta. Jag frågar i intervjuerna om eleverna 

använder sig av bibliotekarierna men då bara för att få fram huruvida denna 

personresurs är en bidragande faktor till varför de uppsöker eller vistas i 

biblioteksrummet. Likaså behandlar jag beståndet på ett liknande vis. Böckerna är 

viktiga i min undersökning men snarare som artefakter i den rumsliga miljön än som 

informationskällor. Därför har jag inte undersökt djupare i vilken utsträckning eller hur 

eleverna använder sig av beståndet eller bibliotekarierna som pedagogisk resurs.  
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4 Biblioteksrummet 

Här följer en kortare genomgång av litteratur och tidigare forskning kring 

biblioteksrummet, skolbiblioteksrummet och bibliotek som mötesplats. 

 

4.1 Biblioteket som mötesplats 

Det finns mer skrivet kring folkbiblioteket, än om skolbiblioteket, som fysiskt rum. Allt 

från en mer kommersiell infallsvinkel där man nästan använder sig av samma verktyg 

som inom handeln för att granska hur människor rör sig i lokalen, till skyltning, färger, 

flöden, aktiviteter och bäst exponering till forskning som tittar på hur folkbiblioteket 

tjänar som ett av de sista offentliga och icke-kommersiella “torgen” där man kan mötas 

och finna samhörighet och tillgänglighet.  

 

Inte minst de senaste årens ökade invandring har aktualiserat bibliotekens möjligheter 

att skapa tillåtande mötesplatser och en väg in i samhället. Sedan 1990-talet har nordisk 

forskning kring folkbibliotekets roll gått från att undersöka tillgång och efterfrågan av 

medier och utlån ur ett mångkulturellt perspektiv till att mycket kretsa kring biblioteket 

som identitetsskapande mötesplats och arena för integration. Digitalisering och 

multikultur är de två största inriktningarna/trenderna i forskningen inom fältet idag. 

Aabø, Audunson och Vårheim menar att detta beror på att samhället blivit mer och mer 

komplext och fragmenterat till följd av just multikultur och digitalisering vilket gör att 

behovet av mötesplatser som kan främja “a) social inclusion, and b) that minimal degree 

of communality in values, norms and bridging social capital that citizenship 

presupposes” (2010, s.16) ökar.  

 

I en undersökning från 2012 av hur besökarna använde folkbiblioteken i Oslo som 

mötesplatser och vilka typer av möten som skedde på dem fann man att biblioteken 

skulle kunna betraktas som ett slags torg. De möten som sker är inte nödvändigtvis 

inbokade eller konkreta sådana där ett samtal måste föras eller aktivitet utföras utan ofta 

en slags metamöten. I biblioteksrummet kan man välja att delta i gemensamma 

aktiviteter eller bara betrakta och lära sig om sig själv och andra. Det är en miljö som 

kan besökas både privat men även p.g.a. studier eller arbete, ett torg där du exponeras 

för “den andre” och även kan vara tvungen att föra eller inleda samtal med människor 

du inte känner. Det kan även vara ett ställe där du antingen springer på eller medvetet 

bestämt träff med vänner och bekanta och därför erbjuder biblioteksrummet en arena 

både för vad norska forskarna Aabø och Audunson benämner som lågintensiva och 

högintensiva möten (Aabø & Audunson, 2012). 

 

4.2 Lågintensiva mötesplatser  

Norska forskaren Ragnar Audunson har skrivit flertalet artiklar kring folkbibliotekets 

betydelse som vad han kallar ”lågintensiv mötesplats”. Audunson menar att 

högintensiva mötesplatser är miljöer där du har ett primärt syfte/intresse och är omgiven 

att människor som är där av samma syfte och delar dina intressen och kanske åsikter, 
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t.ex. ett arbetslag, en förening. Biblioteket kan vara en högintensiv mötesplats, t.ex. om 

du stämmer träff med din lokala brukshundsklubb för att leta information kring nya 

rasstandarder för hundar och är där för ett tydligt gemensamt syfte. Detta gäller även om 

du ensam uppsöker biblioteket med ett tydligt syfte, t.ex. söka information om något 

specifikt, eller för att delta i en specifik aktivitet, t.ex. en bokcirkel (Aabø & Audunson, 

2012).  

 

På skolbiblioteket skulle detta t.ex. kunna jämföras med att elever från en klass kommer 

till biblioteket för att arbeta med ett grupparbete eller att klasskamrater väljer att sätta 

sig där för att studera inför en viss uppgift eller att en elev uppsöker skolbiblioteket för 

att få hjälp att låna om en bok. 

 

Men om man samtidigt under sitt besök på biblioteket blir exponerade för andra 

personer med intressen som avviker från dina egna syften där, det kan t.ex. vara 

människor från en annan kultur/religion som talar ett främmande språk eller en grupp 

som deltar aktiviteter du inte är så förtrogen med, i skolbiblioteket kan det vara elever 

som går ett annat program som man inte annars brukar träffa på, då sker också ett 

indirekt mer lågintensivt möte. Individer som besöker biblioteket kan också växla 

mellan högintensiva och lågintensiva aktiviteter. Om du kommer i syfte att hitta en viss 

bok t.ex. men sen sätter dig och bläddrar i en tidning och samtidigt/eller bara iakttar din 

omgivning (Aabö & Audunson, 2012).  

 

4.3 Skolbiblioteket som rum 

Det finns inte lika mycket skrivet om just skolbiblioteket som fysiskt rum, även om det i 

lagtext betonas att tillgången till ett är viktigt. Det finns en del rörande yngre barn men 

då är det rumsliga ofta sammankopplat med det pedagogiska, rummet som pedagogiskt 

verktyg, inom Reggio Emilia pedagogiken betraktas t.ex. rummet som den ”tredje 

pedagogen” och barnet och läraren de andra två (Strong-Wilson & Ellis, 2007).  

 

I forskningsrapporten Textflytt och Sökslump myndigheten för skolutveckling gav ut 

tittade man dock särskilt på just skolbibliotekets fysiska aspekter och antog förutom ett 

sociokulturellt perspektiv även ett fenomenologiskt (Alexandersson, Limberg, Lantz-

Andersson & Kylemark, 2007). Inom fenomenologisk forskning är t.ex. Otto Fredrich 

Bollnow tongivande. Arkitekturforskaren Bollnow ligger bakom teorin kring ”det 

upplevda rummet” som berör människans förhållande till rummet, att man inte så enkelt 

kan säga att en människa befinner sig i rummet på samma vis som ett dött objekt, t.ex. 

en stol utan en människa förhåller sig till sin omvärld. Rummet blir en form av medium, 

något kvasi-materiellt vars form vi kan tolka olika och få olika rumsuppfattningar om. 

(Bengtsson, 1994). Rummet består av flera upplevda och nästan undermedvetet 

påverkande dimensioner. Vissa dimensioner upplever vi med våra sinnen, lukt, syn, 

hörsel. Andra kan vara kopplade till stämningen i ett rum och en dimension är kopplade 

till vår aktiva vilja, vilka handlingar vi tänker utföra i rummet, vår kropp 

(Alexandersson et al., 2007).   
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Alexandersson et al. undersökte hur biblioteket var möblerat, hur hyllor skapar gångar 

och rum i rummet. Vilka aktiviteter rummet uppmuntrade till och vilka som faktiskt 

utfördes där. Vilken upplevd stämning som fanns i rummet och vilka förväntningar på 

beteende det ingav (2007, kap 9). Alexandersson et al. kom fram till att det var just de 

fysiska aspekterna av skolbiblioteket som var mest uppenbara för eleverna och som de 

ofta angav som bibliotekets syfte, att som rum husera och tillgängliggöra beståndet. 

Eleverna uppsökte biblioteket för att hitta material till specifika uppgifter, ibland på eget 

bevåg och ibland tvingat: läraren krävde ”en bok också” (2007 s.102). Man såg också 

biblioteket som en arbetsplats för att sitta och arbeta med skoluppgifter.  

 

De senaste 10–15 åren har forskningen kring skolbibliotek ofta fokuserat på den 

pedagogiska funktionen. Dagens forskning kring skolbibliotek handlar mycket om 

elevernas informationssökningsprocesser och hur skolbibliotek bistår/påverkar dessa 

(Tallaksen Rafste, 2005). Redan 1990 menade Schiller och Cousin att den tidigare 

forskningen missade hur just de sociala och rumsliga faktorerna i skolbiblioteket 

påverkade lärandemiljön. De pekade också på hur viktig just skillnaden i miljö är 

mellan skolbiblioteket och klassrummet och att de olika miljöerna gav olika beteenden 

hos eleverna (Schiller & Cousin, 1990 s.411–430). 

 

I artikeln The School Library as a Space for Learning skriver Louise Limberg och 

Mikael Alexandersson om på vilket vis skolbiblioteket hjälper till i elevernas lärande 

och måluppfyllelse och försöker även definiera vad som idag karaktäriserar ett 

skolbibliotek, även det fysiska. Bakgrunden till artikeln är LearnLib, ett 

forskningsprojekt som undersökte på vilket vis studenter använde sig av skolbiblioteket 

i sin informationssökning till skolarbeten och kontextskapande (Limberg & 

Alexandersson, 2003). Även om man i studien såg att skolbiblioteket inte längre bara är 

ett rum och bestånd utan en funktion så fann man skolbiblioteket samtidigt var och 

verkade just som en dualitet bestående det fysiska/lokala och virtuellt/globala (Limberg 

& Alexandersson, 2003).  

 

I forskningsrapporten Textflytt och sökslump lyfts det fram hur skolbiblioteket som rum 

skiljer sig från skolans övriga utrymmen, både i hur rummet är möblerat, utan kateder, 

med mindre arbetsplatser ofta indelade av bokhyllorna som skapar rum i rummet och 

stoppade möbler som tillåter olika typer av sittande. Men också i hur rummet tillåter att 

elever från olika klasser och program möts och besitter en annan känsla än många av 

skolans övriga miljöer. Rapporten lyfter fram omdömen som att det fungerar som en 

trygg och inbjudande plats, en mjukare plats, en kontrast mot klassrummets hårdare mer 

industriella känsla (Alexandersson et al. 2007, s.15–16). 

  

Alexandersson et al. argumenterar emot att skolbiblioteken i och med teknikens 

utveckling och utvecklingen av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) skulle 

förlora betydelse utan lyfter istället fram hur skolbiblioteksrummet idag istället består 

av två delar. Ett fysiskt rum med sitt fysiska bestånd för möten, studier och avkoppling 

men även ett digitalt/virtuellt. Skolbiblioteken är alltså både lokala konkreta rum som 

erbjuder fysiska artefakter (böcker tidskrifter m.m.) och fysisk miljö i form av hyllor, 
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möbler och globala rum med de virtuella objekt och mötesplatser de erbjuder på nätet i 

form av databaser, läroplattformar m.m. som öppnar upp mot andra virtuella 

sammanhang, virtuella miljöer och kommunikationsmöjligheter utanför skolan 

(Alexandersson et al. 2007 s.15). 

 

Tallaksen Rafste (2005) menar, utifrån sin studie kring hur norska gymnasieelever 

använde och värderade sitt skolbibliotek, att skolbiblioteket också kan ses som ett 

offentligt rum på grund av dess öppna dörrar, där elever från flera olika klasser möts, i 

kontrast mot klassrummen där man ofta vistas enbart tillsammans med din egen klass 

bakom stängda dörrar. I samma studie framkom också att det just var skolbibliotekets 

funktion som mötesplats som var den primära anledningen till att elever sökte sig dit, i 

ett socialt och avkopplande syfte, och eleverna lyfte även fram att de uppskattade just 

dessa egenskaper i biblioteksrummet. Tallaksen Rafste (2005) såg också att det var en 

väldigt liten del av skolans elever som frekvent besökte skolbiblioteket och att 

bibliotekets verksamhet som sådan, både användningen av det fysiska rummet och 

skolbiblioteket som pedagogisk resurs, var dåligt integrerad i skolans övergripande 

verksamhet. Trots detta tyckte alla de intervjuade eleverna att det var viktigt att ha ett 

skolbibliotek. 

  

Tallaksen Rafste (2005) använder begreppet “poröst” för att beskriva 

skolbiblioteksrummet. Med detta menar hon ett rum som inte är fixerat i uttryck eller 

för ett särskilt syfte utan användarna kan själva påverka och skapa en identitet och syfte 

av rummet som passar deras individuella behov.   

  

Vilken roll skolbiblioteket som rum tar kan också vara avhängande på vilka behov 

skolan i övrigt har och vilka miljöer som t.ex. saknas. T.ex. såg Tallaksen Rafste (2005) 

att den ena skolan saknade cafeteria och då kan skolbibliotekets öppna rum anta något 

av den funktionen. Hon menar vidare att hennes studie visar på en avsevärd skillnad 

mellan hur skolbiblioteket teoretiskt är tänkt att användas och hur eleverna faktiskt 

använder det. En bidragande anledning kan även vara att skolbiblioteket inte heller på 

en övergripande organisatorisk nivå på de skolor hon undersökte sågs som en 

lärandemiljö och därför inte heller arbetades med och utvärderades som en sådan.   

  

Skolbiblioteket skiljer sig från klassrummet men är på samma gång inte en helt fri 

miljö, det finns fortfarande förväntningar på beteende och uppförande som är 

klassrumslika, något som Tallaksen Rafste menade ibland förvirrade eleverna första 

gången de besökte skolbiblioteket. I skolbiblioteket finns få formella regler men många 

oskrivna, ofta formade av de äldre eleverna, hur man förväntas bete sig. Många elever 

fortsatte därför inte att besöka skolbiblioteket. Egentligen skulle det inte behöva finnas 

någon motsättning eller spänning mellan klassrum-bibliotek. Ett mer frekvent och 

integrerat användande av skolbiblioteksrummet skulle istället kunna ge det en naturlig 

plats och fungera som ett “utökat klassrum”, en ytterligare lärandemiljö men med 

annorlunda egenskaper, som tillåter en rörelse mellan formella och mer informella 

aktiviteter (Tallaksen Rafste, 2005). 
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4.4 Användning av skolbiblioteket som rum och resurs 

Redan i slutet av 1980-talet tecknade David Loertscher två taxonomier över 

användningen av skolbiblioteket och användningen sett ur lärarnas perspektiv i Two 

Taxonomies of the School Library Media Program, en skala eller punktlista som 

fortfarande i allra högsta grad går att applicera på hur biblioteket uppfattas och i olika 

grader används (Loertscher & Haycock, 2000). Även om det tillkommit en stor bit kring 

nätet, digitala verktyg, källorna och hela MIK-begreppet så är det fortfarande källkritik 

och informationssökning, dock i andra utvidgade former och Loertschers beskrivning 

hur användningen och närmandet av skolbiblioteket ser ut är förvånansvärt applicerbart 

fortfarande.  

 

På de lägsta nivåerna använder man sig inte alls av skolbiblioteket eller uppfattar det 

endast som en lagerlokal, förvaring av böcker och annan media som man eventuellt 

skulle kunna använda sig av (men inte gör). Eller att man möjligtvis använder sig av 

skolbiblioteket som en envägsservice där man “beställer” ett visst material som plockas 

fram åt en. 

  

I mitten av skalan hittar vi spontana möten i cafeterian eller i själva biblioteket där man 

får spontana tips och hjälp utan att någon tidigare planering gjorts eller förvarning getts. 

Eller att bibliotekarien “missionerar”, dvs själv är ute och tipsar om olika aktiviteter och 

resurser. På de högsta nivåerna i taxonomin är skolbiblioteket helt integrerat i 

undervisningen, man planerar aktiviteter och stöd tillsammans med lärarna, är insatta i 

vad eleverna arbetar med i de olika ämnena och kan erbjuda riktat stöd och fungera 

tillsammans med läraren som en likvärdig resurs. 

  

Givetvis är det eftersträvansvärt att ofta ligga på de högsta nivåerna men alla bitarna 

måste finnas i ett fungerande skolbibliotek och man måste kunna arbeta på alla 

nivåerna, vilket innebär att man ibland “bara” t.ex. arbetar med och organisera beståndet 

(Loertscher & Haycock, 2000). 

 

4.4.1 Skolbiblioteket som mediacenter 

Loertscher har i senare skrifter gått längre och längre ifrån det fysiska beståndet och den 

traditionella synen på skolbibliotek. I en handbok för skolbibliotekarier, Whole School 

Library Handbook 2 från 2013, jämför han skolbiblioteken med Windows som gärna 

vill försvara sitt system men som måste anpassa sig till “Google-generationen” och inse 

att det krävs en helomvändning, inte bara en utveckling. Han förespråkar i peppande 

ordalag att man gör en “180-degree flip” och börjar se och benämna skolbiblioteken 

som “Learning Commons” eller “Learning Centers”. En både fysisk och digital plats där 

man kan hitta olika specialister, inte bara skolbibliotekarier utan kanske även olika typer 

av specialiserade lärare, teknisk personal o.s.v.  För det fysiska rummet skulle detta 

enligt Loertscher innebära ökade krav på flexibilitet. Bort med tunga hyllor och 

mediebestånd (han förespråkar att beståndet sprids ut i andra lokaler som t.ex. 

klassrummen för att frigöra yta) och in med flexibla möblemang, som gör att ytan kan 
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anpassas till både större och mindre grupper och olika typer av aktiviteter (Woolls, 

Loertscher, Bayer & Bayer, 2013).  

 

Flertalet andra forskare har de senaste åren lyft fram samma utveckling. Även t.ex. 

Laura Wernick (2011) förespråkar skolbibliotekens utveckling från lagerlokaler, med 

långa rader av bokhyllor där beståndet spelar huvudrollen, till ”Learning Commons” 

som erbjuder flexibla ytor för olika typer av möten och aktiviteter. Wernick menar att 

denna utveckling är ofrånkomlig då efterfrågan på den tryckta boken som primär källa 

minskar allt mer och efterfrågan på sociala och flexibla studiemiljöer ökar. Wernick tar 

upp exempel på hur skolor gjort sig av med hela sitt fasta bestånd för att skapa ytor för 

detta och enbart erbjuder digitala resurser i form av Tv-apparater, läsplattor och datorer.  

 

Susan K. S. Grigsby (2015) skriver i sin artikel Re-imagining the 21st Century School 

Library: From Storage Space to Active Learning Space om hur skolbiblioteken behöver 

förnya sin utformning för att hänga med i utvecklingen. Även Grigsby lyfter fram 

vikten av flexibelt möblemang och sociala kollaborativa studiemiljöer, både fysiska och 

virtuella. Eleverna behöver egentligen inte besöka det fysiska biblioteket längre men 

biblioteken fungerar som en samlingsplats och ett resurscenter som svarar på de olika 

behov eleverna kan ha (tekniska -t.ex. låna teknisk utrustning, eller fysiska -behov av en 

plats att sitta och studera/ha möten o.s.v.) och bibliotekarien finns som en guide både i 

det fysiska rummet och i de digitala forumen (Grigsby, 2015).  

 

5 Teori 

5.1 The four spaces 

The four spaces är en dansk modell som introduceras 2010 av tre danska forskare, 

Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen (2012) som 

ett sätt att se på de funktioner och syfte ett folkbibliotek har. Modellen förenar och 

tydliggör hur de fysiska och tänkta “ytorna” i ett folkbibliotek korresponderar med 

bibliotekets mål och uppdrag (Jochumsen et al., 2012).  

Modellen kan t.ex. användas som en ram eller utgångspunkt för att diskutera 

kärnverksamheterna på folkbibliotek och har sedan den utformades använts på olika vis 

runt om i Norden. Den ger även ett konkret sätt att förklara och legitimera verksamheten 

för politiker, samarbetspartners och användare/besökare (Jochumsen et al., 2012).  

Four Spaces-modellen skriver ut fyra större övergripande mål folkbiblioteken har som 

de vill att användarna når: “experience, involvement, empowerment” och “innovation”. 

Dessa fyra upplevelser ger fyra olika ytor att jobba i/med: “Inspiration space, Learning 

space, Performative space” och “Meeting space” (Jochumsen et al., 2012 s.589). 

Ytorna/rummen i modellen är inte enbart fysiska rum utan kan även vara virtuella på 

internet t.ex. eller bara en “tankeram” att jobba kring. Till detta kopplar de även fyra 

olika känslor/upplevelser biblioteket vill väcka: “Excite, Explore, Create” och 

“Participate” (Jochumsen et al., 2012 s.589).    
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Även om folkbibliotek och skolbibliotek har olika mål och uppdrag så anser jag att 

många av de delar modellen specificerar har motsvarande del i ett skolbibliotek och 

dess funktion och att modellen är ett bra sätt att konkretisera hur det fysiska rummet 

fungerar och korresponderar med skolbibliotekets tänkta roll.  

5.1.1 Tillämpning och anpassning av modellen för skolbibliotek 

Jag och kommer främst att använda modellen som utgångspunkt för att skapa struktur i 

och förståelse för det empiriska materialet från min datainsamling. Modellen signalerar 

att de fyra rummen den definierat i folkbiblioteket är lika stora och lika viktiga delar 

verksamheten bygger på. I skolbiblioteket kan denna fördelning se något annorlunda ut 

då skolbibliotekets mål i första hand är kopplat till elevernas måluppfyllelse och att 

konkret stödja eleverna i deras skolgång. Skolbibliotek och folkbibliotek skiljer sig både 

i funktion och uppdrag. Den del av modellen som rör upplevelserna och känslomässiga 

mål är t.ex. enligt mig inte lika framträdande i skolbibliotek då deras jobb är att stötta 

eleverna i deras måluppfyllelse och inte bedriver en publik verksamhet beroende av att 

locka nya besökare eller appellera till en bred massa på samma vis som folkbiblioteken. 

Vissa av delarna i modellen ser därför annorlunda ut för ett skolbibliotek, det kreativa 

och inspirerande modellen t.ex. tar upp kan i ett skolbibliotek ändå vara relevant. Det 

kan t.ex. vara ett sätt att skapa motivation till läslust och ett lärande som får eleven att 

nå sina mål snarare än ett mål/rum i sig.     

Efter att jag gjort min analys kommer jag i uppsatsens diskussion reflektera ytterligare 

kring hur väl modellen kan användas eller bör förändras/utvecklas för att även lämpa sig 

för skolbibliotek.  

Bild hämtad från: https://blogs.ifla.org/public-libraries/2016/03/29/the-four-spaces-of-the-public-library/ 
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När jag applicerar den på mina resultat kommer jag i huvudsak använda mig av 

modellens rumsliga begrepp: “Inspiration space, Learning space, Performative space” 

och “Meeting space” och se hur de stämmer överens med hur eleverna använder 

skolbiblioteket.  

5.2 Situerat lärande: skolbiblioteket som annan kontext och miljö 

Säljö skriver om lärandets situerade natur i Lärande i praktiken, hur varje situation och 

miljö har en särskild inramning som gör att du t.ex. kan anknyta till en viss terminologi, 

ett visst sätt att uttrycka dig eller vara. I texten ges exempel på hur vissa uttryck kan 

betyda eller tolkas olika beroende på var och när de sägs, trots att du egentligen säger 

exakt samma sak (Säljö, 2000, s.129). Vi agerar hela tiden inom ramarna för olika 

praktiker (ibid s.130). Skolan kan vara en sådan miljö som för med sig ett visst beteende 

hos dig, tillhör en viss språkvärld -kanske t.o.m. mer än en beroende på vem i skolan vi 

talar med? Men även inom skolan kan det finnas mindre miljöer: hur du är i klassen, i 

klassrummet, på en särskild aktivitet. Där kan skolbiblioteket erbjuda en annan miljö 

och kontext med en annan uppsättning verktyg och “regler” än vad t.ex. klassrummet 

gör. Säljö skriver också om vad som kallas “mediering”, samspelet mellan individen 

och omgivningen, artefakter, det man ofta kanske ser som “döda ting” men som vi hela 

tiden interagerar med och som ger sammanhang och skapar en kontext (ibid s.76–80).  

I skolan premieras det “formaliserade lärandet”, eleverna ses nästan existera i någon 

form av neutralt vakuum, frånkopplade från egna sammanhang och historia, redo att ta 

emot neutral kunskap och “fakta”. Eftersom denna syn på och typ att undervisning och 

kunskap är den som kommer att premieras när du ska söka högre utbildningar är det 

naturligtvis denna typ av undervisning och förmåga att tillgodogöra sig kunskap som 

lyfts fram och på ett vis skapar en konflikt mellan en skola där “alla ska med” men 

samtidigt ska premiera de som har “fallenhet för studier”- dvs fallenhet för formaliserat 

lärande (Säljö, 2000, s.103). 

Men ska man förstå hur vi lär oss, menar Säljö, kan man inte bara se lärandet som något 

som “kommer in i oss” utifrån utan det sker hela tiden i samspel med omgivningen 

(ibid, s.151). Likaså är inte kontexten något som bara finns som vi “utsätts” för och 

måste förhålla oss till utan vi är medskapare till den hela tiden genom våra handlingar 

och vårt sätt att vara (ibid, s.135). Det finns hela tiden en spänning mellan det 

intellektuella och manuella.  

Miljön och kontexten kan t.ex. ge ett sammanhang som ger helt olika grader av 

motivation för att utföra egentligen exakt samma sak. Säljö tar upp ett experiment där 

man bett barn stå alldeles stilla tre olika gånger, rörelsen de skulle utföra var den samma 

men man gav dem tre olika sammanhang (t.ex. tävling, lek o.sv.). Genom att försätta 

barnen i olika sammanhang fick man olika resultat och olika grader av motivation 

(Säljö, 2000, s.131–132).  

Vi lär alltså hela tiden i samspel med vår miljö och i våra olika praktikgemenskaper. En 

praktikgemenskap kan vara din familj, ett jaktlag, en förening eller din klass. Och dessa 
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hänger starkt ihop med din identitet och hur du uppfattar dig själv. “Jag är en sån som är 

dålig på matte” eller “jag går på fordonsprogrammet och vi läser inte böcker”. I 

skapandet av identiteter kan man vissa gånger stärka den genom att visa vad man inte 

är, t.ex. motsätta sig skolan och den typen av institutionell utbildning (Säljö, 2000, 

s.116). Skolbiblioteket kan erbjuda en miljö som inte är kopplat till den 

praktikgemenskap du har i klassen men kan också genom vissa symbolvärden (böcker, 

läsning, kultur m.m.) tyckas representera en kontext du inte känner dig bekväm i.  

6 Metod 

Under den termin jag varit anställd på skolbiblioteket har jag kunnat iaktta hur eleverna 

använder sig av lokalerna, var de sitter och hur de beter sig i de olika ytorna vilket gör 

att jag skapat mig en förståelse av hur rummet används och till en viss mån kunnat göra 

vissa antaganden utifrån detta. För att få en mer komplett bild och ta reda på elevernas 

egna åsikter krävs det dock att eleverna själva kommer till tals och därmed ansåg jag att 

intervjuer skulle vara den lämpligaste metoden för att besvara mina frågeställningar. 

 

I denna undersökning har jag därför genomfört kortare kvalitativa intervjuer med elever 

på plats i skolbiblioteket. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är det svårt och för det 

mesta onödigt att dra strikta gränser mellan olika typer av intervjuer. I kvalitativa 

intervjuer kan man förhålla sig relativt fritt till intervjuguiden, vilken ordning man 

ställer frågorna och om man väljer att komplettera med följdfrågor. Neutralitet är inte 

alltid eftersträvansvärd utan snarare att kunna bygga relationer, förståelse och 

igenkänning och få informanterna att känna sig bekväma och dämpa vad Ahrne och 

Svensson kallar ”forskareffekten” (2015 s.108), något jag återkommer till under 

forskningsetiska överväganden, sidorna 20–21. 

 

Inför genomförandet av intervjuerna förde jag även under ungefär en veckas tid en form 

av fältdagbok där jag gjorde noteringar under min arbetsdag kring olika företeelser och 

beteenden hos eleverna som jag sedan kunde använda som stöd i intervjuerna för att 

t.ex. ställa följdfrågor men även i min tolkning av svaren.  

 

I två av intervjuerna fanns vissa språkförbistringar, i ett av fallen (Int.5), var de så stora 

att jag i samråd med respondenten valde att genomföra intervjun på engelska istället. 

Jag transkriberade alla intervjuerna nästan omgående efter de genomförts för att kunna 

komma ihåg tonfall, gester och ansiktsuttryck som jag i vissa fall där det kändes 

relevant även antecknade/gjorde notering om i transkriberingen då det var signifikant 

för tolkningen, något som även rekommenderas av Ahrne och Svensson (2015, s.49). 

Detta blev särskilt viktigt i de intervjuer där språket var något bristande eftersom båda 

respondenterna där använde sig mycket av kroppsspråk, ljud och ansiktsuttryck.   

 

6.1 Tillvägagångssätt, Intervjuer  

Jag har genomfört 7 olika intervjuer med 12 olika respondenter. Tre av intervjuerna var 

gruppintervjuer med två till tre personer, en av intervjuerna skedde på engelska. Det 

fanns en svårighet att initialt veta vilken språkkunskap eleven som tillfrågades om 
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intervju hade. I två fall blev det så att intervjun inte genomfördes eftersom jag och 

eleven i samråd ganska snabbt insåg att språket inte räckte till och i ett annat fall kunde 

vi, som jag nämnt, genomföra intervjun på engelska istället. Men eftersom många elever 

från språkintroduktionen besöker biblioteket var det angeläget för mig att även försöka 

intervjua någon av dem. Dock blev det på ett vis en annan typ av intervju eftersom man 

inte får samma naturliga flyt i språket, många frågor måste upprepas, omformuleras, 

vilket hela tiden såklart gör att större fokus läggs på att säkerställa att respondenten 

förstått frågan än att bara avslappnat lyssna på det efterkommande svaret och hitta 

följdfrågor. Intervjuerna transkriberades kort efter själva intervjun skett, även 

antikstuttryck, gester och tonfall noterades vid vissa fall i transkriberingen.   

 

Jag valde att blanda enskilda och gruppintervjuer av två anledningar: dels för att 

eventuellt ge en annan dynamik i samtalen då respondenterna inte bara samtalade med 

mig och svarade på frågor utan fick en chans att samtala med varandra, komplettera det 

de andra sa eller kanske även säga emot. Men även för att behålla intervjusituationen så 

naturlig som möjligt. Alla intervjuerna skedde på plats ute i biblioteket och jag sökte 

upp eleverna där de satt för att få dem att känna sig bekväma. Det var även för att lätt 

kunna hänvisa till och diskutera miljön runt dem och platsen de valt att sitta på som var 

relevant för min undersökning. Sålunda valde jag att inte dela på dem som satt i mindre 

grupper och ta någon åt sidan utan utförde det som gruppintervjuer.  

 

Jag fann att gruppintervjuer på ett vis fick eleverna att känna sig mer avslappnade men 

inte nödvändigtvis mer talföra. I en 1–1 situation där intervjuaren ställer en fråga kan 

man som intervjuperson eventuellt känns sig ansatt (vilket kan göra en mer tystlåten) 

men samtidigt blir man tvungen att formulera sig, resonera och göra sig förstådd inför 

intervjuaren. I gruppintervjuerna upplevde jag att respondenterna inbördes kunde ha en 

förståelse för något, som inte jag nödvändigtvis hade, men istället för att då utveckla 

sina resonemang så blir det mycket ”nickande och hummande” sinsemellan. Det blir då 

en större utmaning som intervjuare att försöka få dem att formulera något de 

sinsemellan tycker är underförstått.    

 

Jag ville hålla intervjun relativt kort främst för att motivera eleverna att delta, inte ta så 

mycket tid i anspråk av dem då de ofta har lektionstid att passa, och även för att kunna 

hålla en del av frågorna mer “öppna” och sonderande utan att få en allt för stor mängd 

(för denna uppsats storlek) svar som sedan ska hanteras i analysen. Målet var kring ca 

10–15 minuter per intervju vilket i vissa fall var något svårt att uppfylla men i de flesta 

fall var ungefär så långa intervjuerna blev. 

 

I min intervjuguide hade jag 10 frågor (se bilaga 1) som jag ville ha svar på och gärna 

utveckla med följdfrågor. De första fyra kan betraktas som mer ”fasta”, t.ex.: ”Brukar 

du besöka skolbiblioteket?” och ”Vad brukar du göra här?” medan de frågor som sen 

följer är lite mer ”öppna” och reflekterande som t.ex. ”Hur är stämningen på 

skolbiblioteket?” Detta för att skapa en ordning som får respondenten att känna sig 

bekväm där man t.ex. börjar med fasta frågor som är enklare att svar på (t.ex. ja/nej) och 

sen när man är mer avslappnad övergå till mer reflekterande frågor. Dock hade jag mer 
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reflekterande följdfrågor även till de fasta frågorna och förhöll mig ganska fritt till 

ordningen i min intervjuguide och försökte anpassa till vad som kändes bekvämt i den 

individuella intervjusituationen. Jag återkom även till vissa av frågorna och plockade 

upp tråden med följdfrågor, eller omformulerade och upprepade för att få mer utförliga 

svar, när detta kändes lämpligt (Ahrne & Svensson, 2015).    

 

6.2 Avgränsning och urval  

Jag har valt att utföra intervjuerna på en och samma gymnasieskola. Jag har bara 

intervjuat elever som besökt skolbiblioteket under deras besök där eftersom mina frågor 

handlar om hur de använder sig av skolbiblioteket och dessutom ville jag intervjua dem 

på plats för att dra nytta av att vara just i rummet vi pratade om. Jag har därför inte sökt 

upp andra elever och frågat om de, eller varför de inte, använder skolbiblioteket.  

 

Jag har försökt få en spridning vad gäller kön och ålder samt vilka program på skolan de 

går när jag frågat vilka som vill delta. Då inte elever från alla skolans program besöker 

biblioteket lika frekvent, om alls, är inte alla skolans program representerade. I 

huvudsak rör det sig om en del av de praktiska yrkesprogrammen som förutom att de är 

mindre teoretiska, och därför inte besöker biblioteksrummet i samma utsträckning under 

lektionstid, men även rent geografiskt befinner sig långt bort från skolbiblioteket i helt 

andra byggnader. Elever från samhällsprogrammet är de som använder sig mest av 

biblioteket rent fysiskt eftersom det nästan ligger mitt i deras områdes lokaler och 

eleverna passerar genom det. Därav är de också något överrepresenterade i intervjuerna. 

Av 7 intervjuer är 3 med elever från samhällsvetenskapligt program men även där har 

jag intervjuat elever av olika kön och som går både första och sista året. 

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra olika huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt regler kopplade till 

dessa (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet kräver att informanten ska informeras om syftet med 

undersökningen och vilka villkor som gäller samt få en förståelse för hur detta kan 

påverka dem och därigenom kunna fatta beslut om de frivilligt vill delta.  

 

I min undersökning har inte intervjuerna annonserats eller respondenterna informerats 

skriftligt på något vis i förväg men eleverna har blivit tillfrågade och på plats, i samband 

med att de tillfrågats om intervju, och muntligen informerade kring syftet och villkoren 

t.ex. att de kommer att få fingerade namn så endast deras, kön och vilket program de 

tillhör kommer att framgå samt att skolan som sådan inte heller är namngiven i arbetet. 

Jag informerade dem även om vilken utbildning jag gick, vilken typ av uppsats detta 

skall leda till, när det är tänkt att uppsatsen ska vara klar, och vart den sedan publiceras, 

och vem som eventuellt kan begära ut t.ex. transkribering och inspelningar av deras 

intervjuer (handläggare, opponent, examinator).   
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Det andra kravet är Samtyckeskravet, att forskaren inhämtat samtycke. För 

minderåriga anger kan det även röra sig om att få samtycke av vårdnadshavare och 

forskningsetiska rådet nämner åldern 15 år ifall innehållet i undersökningen är av etiskt 

känslig karaktär.  

 

Deltagandet i intervjuerna var frivilligt och eleverna hade rätt att avbryta intervjun när 

de ville. Även efter intervjun var gjord fick de frågan om det känts bra och om de känt 

sig bekväma frågornas natur och att det fortfarande gick bra att jag använde deras svar i 

min uppsats samt mina kontaktuppgifter ifall de senare skulle ångra sitt deltagande eller 

ha andra frågor. 

 

Några av eleverna i intervjuerna var under 18 år men jag ansåg inte att frågornas natur 

var så känslig eller personlig att man behövde inhämta målsmans tillåtelse innan 

intervjuerna genomfördes, samt att de sedan i texten anonymiseras. Alla informanterna 

var dessutom över de 15 år som rekommenderas av Vetenskapsrådet i denna typ av 

situationer. Det är väldigt svårt att tänka sig att den typ av information som framkommit 

i intervjuerna på något vis skulle kunna vara komprometterande för den enskilda eleven.   

 

Konfidentialitetskravet handlar om sekretess och hur t.ex. känsliga uppgifter om 

informanterna ska hanteras på ett vis som inte upplevs kränkande eller obehagligt och 

lagras på ett sätt som gör att utomstående inte kan identifiera enskilda deltagare. Det 

kan också handla om att man bör underteckna avtal om tystnadsplikt i fall med särskilt 

känslig information.  

 

Det finns möjlighet att man genom beskrivningen av skolan i kombination med mitt 

namn kan ta reda på vilken det rör sig om men jag bedömer det som väldigt osannolikt 

att man sedan genom detta skulle kunna gissa identiteten på de individuella 

respondenterna. Alla respondenter har i texten fått fingerade namn. Förutom detta är 

frågorna, som jag tidigare nämnt, av en sådan allmän natur att det är svårt att se hur de 

på något vis skulle kunna ha negativa konsekvenser för individen ifall deras identitet 

mot all förmodan blev känd. Transkriberingar och dylikt har även sparats på så vis att 

utomstående, förutom att de skulle ha väldigt svårt att få tag på informationen, även 

skulle ha svårt att knyta den till enskilda individer om de ändå gjorde så.   

 

Det sista kravet är Nyttjandekravet, att den information och uppgifter som inhämtas 

bara används i det syfte som angetts, för forskning och inte t.ex. utlånas för 

kommersiellt bruk eller användas i beslut som direkt kan påverka den enskilde 

individen (t.ex. vård eller dylikt) utan medgivande. Som tidigare nämnt i samband med 

informationskravet har eleverna blivit informerade om i vilket syfte denna information 

samlas in och i vilket syfte den, enkom, kommer att användas.   

 

Jag vill med dessa resonemang kring de fyra forskningsetiska huvudkrav jag ovan 

angett hävda att denna undersökning följer de etiska regler Vetenskapsrådet (2002) 

stipulerat för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
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6.3.1 Att granska sin egen arbetsplats  

Man bör alltid reflektera över att det finns ett underliggande problem i att granska sin 

egen arbetsplats eller ett område som ligger väldigt nära en. Kanske tolkar man 

elevernas svar annorlunda eftersom man har en viss förförståelse eller en egen åsikt som 

det är svårt att helt hålla undan. Dock är bibliotekets utformning och placering relativt 

ny och hela personalstyrkan på biblioteket helt ny sen ca 6 månader tillbaka, det finns 

inte tidigare undersökningar gjorda kring ämnet tidigare på skolan och jag har inte 

heller hunnit etablera några längre relationer till de elever jag intervjuar annat än 

eventuellt hastiga möten i skolbiblioteksrummet. Jag har inte heller arbetat som just 

skolbibliotekarie eller inom skola tidigare och har därför fortfarande till viss del kvar ett 

utifrånperspektiv.  

 

Samma faktorer som på ett vis skulle lyftas fram som problematiska kan även ge en 

väldig fördel. Jag har under den termin jag arbetat på skolan hunnit få en bra kännedom 

om skolans struktur, program, hur man arbetar på skolan och i skolbiblioteksrummet. 

Att ha en förståelse för rummet och hur eleverna använder sig av det, kännedom om 

vissa av de situationer eleverna ställs inför och att jag är en vuxen som vissa av dem 

kanske i alla fall sett i sin skolmiljö tidigare och känner sig trygga med att vistas kring 

ger en stor fördel i en intervjusituation där mycket handlar om att bygga förtroende och 

relationer. Men även i tolkningen av svaren eftersom man har en viss förkunskap till 

grund.  

 

I Handbok i kvalitativa metoder tar man upp de regler för intervjuer som togs fram efter 

Hawthornestudien (som pågick mellan 1926–1932) och som förefaller relativt tidlösa 

(Ahrne & Svensson, 2015). Reglerna kan tyckas ganska självklara och handlar om hur 

man ska vara en god lyssnare, inte argumentera mot den du intervjuar eller ge råd eller 

förmaningar. Men det står även att man inte ska ”framhäva någon form av auktoritet” 

och att intervjuaren bara ska ”tala eller ställa frågor vid särskilda förhållanden” (Ahrne 

& Svensson 2015, s.37).  

 

Vad gäller auktoritet är det väldigt svårt i situationer där du intervjuar yngre då du som 

vuxen ofta hamnar i en åldersmässigt hierarkisk situation. I mitt fall var jag, trots att jag 

försökte förklara att jag intervjuade eleverna i egenskap av student, fortfarande i deras 

ögon en vuxen person som arbetade på deras skola och hade därigenom en viss 

underförstådd auktoritet. Det blev ganska tydligt i vissa fall (t.ex. Int. 3) när jag ställde 

frågan om de ”tyckte det var viktigt att det fanns ett skolbibliotek?” att de tvekade och 

kanske sökte svaret de trodde jag ville höra. 

 

Jag kände också relativt omgående efter den första intervjun att jag var tvungen att leda 

och hjälpa eleverna mer än att bara ställa frågorna och låta dem tala själva då det blev 

alldeles för fåordiga svar och kunde därmed inte alls hålla mig till den sistnämnda 

regeln. Det medges dock undantag från den i ”särskilda förhållanden” som just att man 

t.ex. behöver få intervjupersonen att bli mer bekväm eller diskutera det som är outtalat 
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(Ahrne & Svensson, 2015, s.37). Detta har givetvis påverkat vilken typ av intervjuer det 

blivit då jag fått ta en mer aktiv roll.   

 

Det är svårt att uppnå någon form av helt jämlik neutralitet i förhållandet mellan 

intervjuare och respondent. En titel som ”forskare” innehar ju också mycket värderingar 

och kanske auktoritet när man sitter i en intervjusituation. Men en intervju är ett möte 

mellan två personer på en särskild plats och måste alltid ses i sin kontext då alla dessa 

faktorer påverkar. Relationen mellan intervjuare och respondent men även vilken miljö 

de befinner sig i och kanske t.o.m. tidpunkt på dagen (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

7 Analysmetod 

Jag har läst de transkriberade intervjuerna och först gjort en ”öppen kodning” där jag 

spontant kommenterat och lyft ut olika nyckelord och begrepp för att sedan göra en mer 

fokuserad/selektiv kodning när olika återkommande teman och uttryck utkristalliserat 

sig, som t.ex. ”lugn miljö, ta det lugnt” eller ”plugga” (Ahrne & Svensson, 2015, s.224).  

 

Jag har på olika vis arbetat med det insamlade materialet, t.ex. sorterat i två olika 

kategorier av elever som relativt omgående utkristalliserade sig: de som uppsökte 

biblioteket för att ”hänga” och de som kom dit för att arbeta/studera, och sett om det 

finns samstämmighet i dessa två grupper och hur de förhåller sig till varandra i de 

övriga svaren. Jag har sorterat ut de vanligast förekommande formuleringarna och 

åsikterna som representerar det insamlade materialet bäst, men även noterat i de fall jag 

fått svar som sticker ut och påstår annat, och redovisar dessa i utdrag och referat i 

resultatredovisningen.  

 

Jag har sedan använt mig av begreppen och de olika ”rummen” i Four Spaces- modellen 

och sett om jag kan koppla dessa till de olika nyckelord kodningen av intervjumaterialet 

gett mig. Den förförståelse av rummet och dess användning jag haft har också hjälpt 

mig när jag tolkat svaren från intervjuerna och knutit dem och elevernas olika aktiviteter 

till analysmodellens olika ”rum”.   

 

Exempel på nyckelord/fraser jag kopplat till modellens olika rum: 

 

Plugga, studera, skolarbete Learning space 

ha lite koll, här ser man alla, händer lite 

ändå, träffa vänner 

Meeting space 

Fick hjälp, frågade om, hittade Inspiration space 

Arbetade, träffas, grupparbete, lektion Performative space 

 

Vissa ord kan i olika sammanhang kopplas till mer än ett av rummen, de går (precis som 

i modellen) in i varandra. T.ex. kan ett grupparbete vara något som utförs tillsammans, 

en aktivitet som faller under ”performative space” men även en lärande situation som 

faller under ”learning space”. 
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8 Beskrivning av skolan  

Skolan i undersökningen är en större kommunal gymnasieskola, ca 1500 elever, med 5 

högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Skolan har även nationell och 

individuell gymnasiesärskola och olika introduktionsprogram. Trots att 

yrkesprogrammen är fler är elevantalet större på de högskoleförberedande programmen 

p.g.a. större och parallella klasser. Grovt räknat kan man säga att två tredjedelar av 

skolans elever går högskoleförberedande program. Skolan är en 1–1 skola där alla 

elever har en egen dator.  

 

Skolan är uppdelad i de olika programmen som har egna lokaler eller sektioner i skolan 

där i stort sett all undervisning sker och eleverna har det mesta de behöver utan att 

lämna den delen av skolan: uppehållsrum, toaletter, studierum, klassrum, skåp och även 

lärarna (som är indelade i arbetslag, inte ämneslag) har sina arbetsrum vid det 

program/område de är knutna till. I stort sett är det bara matsal, IT-support, 

administration och skolbiblioteket som eleverna behöver lämna programområdet för att 

uppsöka. Skolan består av ett större byggnadskomplex som kan räknas som 

huvudbyggnad och som innehåller många gemensamma funktioner, t.ex. IT-support, 

matsal och skolbibliotek, och sen flertalet större och mindre byggnader som ligger i 

nära anslutning till huvudbyggnaden. Skolbiblioteket ligger relativt centralt placerat i 

huvudbyggnaden jämte samhällsprogrammets lokaler. Majoriteten av de 

yrkesförberedande programmen är utspridda i andra byggnader än huvudbyggnaden och 

har all undervisning där, inte bara de praktiska karaktärsämnena. Detta gör att få av 

dessa elever vistas i huvudbyggnaden där biblioteket ligger. I huvudbyggnaden finns 

mest högskoleförberedande program med några få undantag men även där är alltså 

skolan indelad så varje program har egna lokaler.   

 

9 Resultat 
Jag kommer inledningsvis att göra en kortare beskrivning av skolbiblioteket och de ytor 

i biblioteket eleverna uppehåller sig på samt beskriva den förförståelse jag har av hur 

dessa ytor används. Därefter kommer jag, efter en kort introduktion av respondenterna 

och de olika intervjuerna, presentera sammanfattning och utdrag ur de genomförda 

intervjuerna. De 10 frågor (+ följdfrågor) jag ställde i intervjuerna går att sammanfatta i 

tre övergripande teman frågorna rör sig kring och som jag valt att strukturera 

redovisningen av intervjuresultaten efter, dessa korresponderar även med mina tre 

forskningsfrågor: 

 

• Anledningen till att de besöker skolbiblioteket: fråga 1,2,3,4,6 

• Hur de uppfattar skolbiblioteket (rummet): fråga 5, 7, 8, 9  

• Vad de saknar/vill ha mer av i skolbiblioteket: fråga 10 
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9.1 Beskrivning biblioteksrummet 

 

 

9.1.1 Entrén (utlåningsdatorer och kontor) 

Skolbiblioteket ligger centralt i skolan och sträcker sig över två våningar med två 

ingångar, dock en ”huvudentré” på första våningen. Precis framför dig när du kommer 

in finns sök- och utlåningsdatorer, återlämningslåda och till vänster finns 

bibliotekariernas kontor med glasdörrar (som nästan alltid är öppna). Eleverna har även 

själva möjlighet att både söka i katalogen och låna sina böcker utan hjälp av personal. 

På biblioteket arbetar 3 skolbibliotekarier (2x heltid, 1x 70%) vilket innebär att 

biblioteket i stort sett är bemannat hela tiden under dess öppettider. Här är det högt i tak 

men ganska dålig belysning, särskilt en bit längre in efter entrén. 

 

Inte många elever använder sig av datorerna för att söka böcker, ett fåtal för att låna, 

oftast behöver de då hjälp av bibliotekarien för att det ska fungera. Eleverna använder 

sig inte av bibliotekarierna i stor utsträckning när de besöker biblioteket och om de gör 

det är det ofta övergripande praktiska frågor som t.ex. hjälp med lån/omlån, utskrifter 

och beställning av läromedel. Ibland hjälper bibliotekarierna eleverna med källsökning 

och sitter då ofta på ”torget” eftersom kontoren är väldigt små och saknar arbetsytor att 

sitta och visa vid. 

 

9.1.2 Soffhörnan 

Soffhörnan ligger direkt in till vänster vid bibliotekets entré, med tidskriftshyllan som 

avgränsande och glasväggar ut mot den centrala glaskorridoren. Soffhörnan är den mest 

populära platsen för lite större gäng ungdomar som brukar sitta en kortare stund i 

mellan lektioner. De som kommer till biblioteket, gärna i grupp, för att “hänga” väljer 

soffhörnan och de som kommer ensamma, eller möjligtvis i par, för att studera letar sig 

längre in. I soffhörnan är ljudvolymen ofta ganska hög och man pratar mycket och 

uppsluppet vilket gör att man ibland ombeds dämpa sig. 

Skiss, entréplan 

Skiss, 2:a våningen 
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Det finns några undantag dock. Vid några tillfällen under perioden innan intervjuerna 

ser jag ett helt gäng, ca 5–6 personer, både tjejer och killar som sitter i soffhörnan och 

läser samma bok, en engelsk skönlitterär. Det blir uppenbart att de har lästid under 

lektion och valt att gå iväg och sätta sig i biblioteket tillsammans då. Jag ser också en 

lärare sitta ensam i soffhörnan och läsa tidskrifter. Den andra gruppen som ”bryter 

mönstret” i soffhörnan är en grupp som under ungefär en timmes tid sitter tysta vid sina 

datorer nästan hela stunden de är där. Det verkar inte röra sig om grupparbete eftersom 

de inte diskuterar men samtidigt är det tydligt att de också är där på lektionstid. 

 

9.1.3 ”Torget” mitt i biblioteket 

Rakt in framför ingången, precis innan den del med soffhörnan och kontoren som har 

högt i tak övergår i en del med lägre i tak där de flesta bokhyllorna står och majoriteten 

av bibliotekets bestånd finns. Här finns en också en stor bildskärm att projicera på.  

Belysningen är väldigt dålig där, det är högt i tak och de lampor som hänger ger inte 

mycket ljus. Ibland sitter elever här ändå och försöker arbeta och ibland sätter sig 

bibliotekarierna här och har möte eller visar källsökning.   

 

9.1.4 Studieplatserna/bland hyllorna 

Längre in i biblioteket blir taket lägre, belysningen något bättre och det står många 

hyllor som bilder nischer med studieplatser i. Sammanlagt finns det tre bord ämnade för 

4 stolar och ett dubbelt så stort. Förutom detta står det tre enskilda clubfåtöljer 

utplacerade.  

 

Vid borden längre in i biblioteket sitter elever ofta ensamma eller i par och studerar. 

Undantaget är Jonas, Johan och Rickard (som jag även intervjuar) som trots att de 

kommer flera tillsammans och för att ta det lugnt alltid väljer ett bord lite längre in att 

sitta vid. De pratar lågmält och en gång under veckan jag för anteckningar hör jag dem 

spela någon form av kunskapsspel/frågespel med varandra på sina mobiler. Det händer 

också att enstaka elever från språkintroduktionen som får extra stöd kommer dit 

tillsammans med lärare/specialpedagog och sitter vid ett av borden och utför någon 

uppgift/läser tillsammans. Här är ljudvolymen lägre och nästan varje vecka ber elever 

som sitter längre in i lokalen bibliotekarierna att säga åt dem som sitter i andra delar av 

biblioteket (oftast soffhörnan) att dämpa sig.   

 

9.1.5 Språkrummet, 2:a våningen  

Lokalerna sträcker sig över två våningar, dock ej sammanhängande. På andra våningen 

finns ett rum med böcker på alla andra språk än svenska. I det rummet finns även några 

öronlappsfåtöljer samt två grupper med bord och stolar lämpade att sitta och 

studera/arbeta vid. För att komma till språkrummet måste man kort passera genom ett 

allmänt uppehållsrum tillhörande samhällsvetenskapliga programmet. I språkrummet på 

andra våningen vill eleverna gärna släcka och stänga om sig. De drar ihop fåtöljerna 

som finns till en ring och sitter och pratar men det är även vanligt att de sitter där med 

datorerna, i mörkret, under lektionstid. Språkrummet verkar mest användas av de elever 
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som går samhällsvetenskaplig linje som har sitt uppehållsrum utanför. Det verkar ses 

som en förlängning av det och ofta har de elever som sitter i det lektion.   

 

9.2 Intervjuer 

 

  1: Ali, första året på teknikprogrammet 

2: Pontus, sista året naturvetenskapligt program 

3: Maria, Anna & Pelle, första året samhällsvetenskapligt program 

4: Elin & Amanda, sista året på samhällsvetenskapligt program 

5: Mei, första året språkintroduktionen 

6: Rickard, Jonas & Johan, första året samhällsvetenskapligt program 

7: Deena, sista året ekonomiprogrammet  

 

1.Ali sitter ensam i en av clubfåtöljerna en bit in i biblioteket bland hyllorna, jag har sett 

honom här tidigare, han kommer nästan varje dag. Han sitter alltid på samma plats och 

tittar alltid på sin dator med hörlurar på sig. När jag frågar honom om en intervju verkar 

han först lite motvillig men säger sen ok. Han säger också att han har lite ont om tid 

eftersom han snart har lektion. Han verkar ganska fåordig men efter ett tag i intervjun 

slappnar han av mer och jag tolkar den inledande osäkerheten som en viss otrygghet i 

språket som fortfarande är lite knaggligt. Trots att han efter ett tag både ler och känns 

mer bekväm är han ganska fåordig, jag får tala ganska långsamt och tydligt och hålla 

mig till frågorna i intervjuguiden utan så många följdfrågor. Ali svarar mycket med 

gester och minspel, pekar och rycker på axlarna t.ex. Intervjun blir därför inte heller så 

lång.  

 

2.Pontus sitter också själv allra längst in i biblioteket, vid ett bord med fyra stolar och 

bok, dator och anteckningsblock framför sig. Han är också en av dem som jag under 

veckan av observationer sett flera gånger, han verkar alltid studera när hans sitter i 

biblioteket. Pontus verkar lite butter och väldigt mån om att göra ett seriöst intryck. Han 

använder ett vårdat språk och ibland lite ”högtravande” ord i intervjun som jag 

misstänker att han kanske inte gör annars till vardags. 

 

3.Maria, Anna och Pelle sitter i soffhörnan när jag intervjuar dem, de är både lite 

rastlöst fnissiga men samtidigt lite tyst urskuldande i sitt sätt, Pelle är nästan helt tyst, 

även i intervjun, medan de båda tjejerna slappnar av lite mer efter hand men alla tre 

behåller en form av lite ursäktande osäker hållning. När jag frågade om jag fick göra 

intervjun var de lite osäkra och tyckte inte att de kunde bidra med så mycket. Som 

framkommer av intervjun så ”hänger” de mest där i soffhörnan i biblioteket och 

”använder” sig inte av det som de själva uppfattar.   

 

4.Elin och Amanda sitter mitt i biblioteket i en nisch hyllorna bildar vid ett bord för 

fyra när jag intervjuar dem, de har en uppslagen framför sig och varsitt 

anteckningsblock. De ser ut som om de är noga med sitt utseende, båda är ganska 

”stylade” med mycket smink och tajta kläder, under intervjun håller Amanda nästan 
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oavbrutet på att fixa med sin frisyr, men nästan omedvetet, så det är kanske ett 

ofrivilligt beteende när hon är rastlös eller lite nervös. Precis som Maria, Anna och Pelle 

framhåller de både i intervjun och när jag ber om den att de inte är här så ofta för att 

plugga/använder sig av skolbiblioteket utan mest för att hänga och verkar därför lite 

osäkra på om de därför borde delta. Men när de väl slappnar av efter ett tag i intervjun 

pratar de ganska mycket, både med mig och sinsemellan så det blir en bra diskussion.  

 

5.Mei sitter själv en bit in i biblioteket vid ett bord för fyra, hon har datorn framför sig. 

Mei vill gärna vara med och svarar bra på svenska men jag märker efter ett kort tag när 

jag informerar henne om villkoren kring intervjun att hon inte riktigt förstår och jag 

frågar om hon känner sig mer bekväm på engelska, vilket hon gör. Trots att vi då byter 

till engelska blir det en hel del språkförbistringar och jag får ställa om frågorna på 

många olika vis. Mei är väldigt ”bubblig” och använder mycket gester och ljud, pekar 

och grimaserar när språket inte räcker till, t.ex. när hon visar hur irriterad hon är på alla 

som inte är tysta i biblioteket eller när hon berättar om sitt ”drömbibliotek”.   

 

6.Rickard, Jonas och Johan sitter tillsammans vid sitt ”favoritbord” som är mitt i 

biblioteket ungefär, precis där den öppna delen går över i den med lägre tak som är full 

av bokhyllor och studieplatser. De är lite ”grabbigt” fåordiga men muntra och lite 

skämtsamma när man pratar med dem, det märks att de är goda vänner. Alla tre går 

första året på samhällsvetenskapligt program och jag har sett dem ofta i biblioteket, 

nästan alltid på samma plats.   

 

7.Deena sitter för sig själv i en av clubfåtöljerna i mitten av biblioteket, precis där 

hyllorna börjar. Hon sitter och bläddrar i en bok och ger ett lugnt och säkert intryck men 

är tveksam om vill vara med, hon hinner inte säger hon, hennes lektion börjar om 15 

minuter. Jag lovar att släppa henne så hon hinner till sin lektion. Deena går sista året på 

ekonomiprogrammet och känns väldigt ”vuxen” och mogen när man talar med henne. 

Trots att Deena har bråttom talar hon lugnt, eftertänksamt i intervjun och verkar bemöda 

sig om att ge bra svar på mina frågor och önskar mig lycka till med arbetet innan hon 

går.  

 

 

9.3 Intervjuresultat  

9.3.1 Anledningen till att de besöker skolbiblioteket 

Av intervjuerna framkommer att eleverna mest besöker skolbiblioteket av två 

huvudsakliga anledningar. Antingen för att studera som Pontus och Deena, Pontus 

berättar att han gärna sitter här och studerar när han har en lång håltimme ”här får man 

åtminstone lite lugn och ro” (Int.2). Annars söker sig eleverna hit för att ta det lugnt och 

”hänga” under t.ex. rast eller håltimme. Rickard, Jonas & Johan säger att de sitter här 

nästan varje rast, inte för att läsa böcker och så mycket för att plugga men för att ta det 

lugnt en stund (Int.6). Deena som går ekonomiprogrammet som har lokaler våningen 

ovanför biblioteket berättar att hon ofta kommer ner hit när hon inte känner för att sitta 

där uppe, när hon vill ta det lite lugnt, fördriva tiden när hon har rast eller håltimme eller 
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kanske för att plugga. Ibland väntar hon i biblioteket när hon har slutat för dagen på 

andra vänner som slutar senare (Int.7).   

Några av eleverna, Maria, Anna och Pelle berättade också att man ibland besökt 

skolbiblioteket för att läraren sagt åt en under lektionstid och i samband med en 

”biblioteksintroduktion”. Elin och Amanda säger t.ex. att de inte skulle besöka 

biblioteket ”på fritiden” som de utrycker det, för egen del: 

 

I: Är det det ni brukar använda det till, alltså skoluppgifter? Eller som du sa någonstans att… 

A: Ja det är det väl.. 

E: Alltså vi kommer inte hit bara för att låna en bok, alltså på fritiden, liksom. 

A: Det är väl mest lugn och ro 

  (Int.4) 

 

Av de elever som uppgav att de använder biblioteket för att studera var det egentligen 

bara en som mer aktivt reflekterade över och tog upp att tillgången till hjälp från 

skolbibliotekarierna var en del av varför man sökte sig till biblioteket. Pontus som gick 

tredje året på naturvetenskapligt program talade om hur han kunde få hjälp kring 

källhantering och fjärrlån men även om boktips ifall han ville läsa en bok:  

 

P: Ja, alltså både om det är någon personlig bok jag vill läsa eller om jag har nån research att 

göra så har jag frågat om de har böckerna och om de inte har så har jag beställt dem. 

I: Känns det, är det något som är en bra grej, att man liksom vet att där finns folk att tillgå ifall 

det skulle vara något? 

P: Ja jag tycker det är väldigt bra eftersom vissa saker kan man helt enkelt inte slå upp på 

internet, de är väldigt svåra att hitta och sen måste man kanske ändå betala för vissa saker, för att 

komma åt dem, informationen. Det kan man lika gärna göra här på biblioteket.  

(Int.2) 

 

I några av intervjuerna, t.ex. i Elin, Amandas och Deenas, kom det fram att man bett om 

hjälp att hitta en särskild bok eller så, och då rörde det sig uteslutande om böcker till 

diverse skolarbeten, men många hade mest mött bibliotekarien när de varit på 

biblioteket under lektionstid eller blivit ditskickad av en lärare med en speciell uppgift 

att utföra.  

 

I: Så kanske ni har varit här med er lärare, med klassen 

A: Ja en gång, typ, och lärt oss hur det går till, å.. hur man ska leta efter böcker och sånt. 

(Int.3) 

 

I huvudsak skötte man studierna själva och det var inte p.g.a. att biblioteket var 

bemannat med behjälplig personal som gjorde att man sökte sig dit även om det givetvis 

sågs som något positivt att man skulle kunna fråga efter något om det hade behövts.  

 

I: När du är här, händer det att du frågar bibliotekarierna efter hjälp? Använder du dig av dem? 

A: Jag oftast behöver inte hjälp från dem men om jag vill låna en bok så kan jag fråga dem. 

(Int.1) 
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I: Ämm.. Brukar ni använda er av skolbibliotekarierna? När ni är här, fråga om grejer? 

R: Ja, det brukar jag iaf 

I: Ja, om skolarbete och sånt eller? 

R: Ja asså det kan egentligen vara vad som helst, t.ex. nu fick jag hem en räkning, eller 

“räkningsvarning”  

I: (skratt) 

R: och då kan man ju bara gå och fråga så bara. 

(Int.6) 

 

 

9.3.2 Hur de uppfattar skolbiblioteket 

Gemensamt för alla, oavsett anledning till besöket, är att man lyfter fram biblioteket 

som lugn plats. Det verkar vara viktigt att det får vara det, att det efterlevs. Mei påpekar 

flera gånger under sin intervju att det ska vara lugnt här och att hon sökt sig hit för att få 

lugn och ro och komma bort från miljön utanför klassrummen (på språkintroduktionen) 

som hon upplever som stökig. Hon är irriterad på dem som stör i biblioteket och under 

intervjun pekar hon flera gånger lite ilsket bort mot andra sidan rummet där tre killar 

sitter vid ett av borden och talar med varandra i vanlig samtalston, inte särskilt högt, 

men Mei tycker att de ska vara tystare (Int.5).  

Alla intervjuade sa på olika vis att det är svårt att hitta lugna miljöer på skolan och att 

det var en stor anledning till varför de sökte sig till biblioteket. Många beskrev också 

det som “något annat”, ett byte av miljö.    

 

A: Jag vet inte men här är det lite mer att det är till för det, alltså man ska verkligen, plugga här 

inne. Man är ju omgiven av böcker och så..här går inte så många människor runt heller, det blir 

inga, det blir inte lika många distraktioner liksom. 

… 

A: ..därför det känns lite så liksom “å vi går till biblioteket och sitter där”, det blir en lite sån 

känsla  

(Int.4) 

 

Många som jag tidigare iakttagit i biblioteket och hälften av de intervjuar besöker 

biblioteket just för att studera på egen hand. De som anger detta som anledning gör så 

med eftertryck, det verkar viktigt att poängtera att det är deras huvudsakliga syfte, även 

om de kanske under korta stunder även gör annat där. De som besöker biblioteket för att 

studera lyfter särskilt fram den lugna miljön och menar att trots att skolan erbjuder olika 

studierum ute på områdena/programmen så är det svårt att koncentrera sig där. Ofta 

passerar klasskamraterna genom/förbi vilket gör att man blir störd eller börjar prata om 

annat. Man befinner sig fortfarande i samma miljö som i och kring klassrummen vilket 

ger en viss typ av beteende, några elever lyfter i intervjuerna fram att man går till 

biblioteket som ett medvetet val att “nu ska vi gå och plugga” vilket gör att man 

“skärper sig”. Eleverna använde beskrivningar som att det kändes mer “seriöst” och “på 

riktigt” och att miljön i biblioteket, t.ex. att man satt omgiven av böcker gav en annan 

känsla och ett visst beteende.  

 

I: Men jag tänker, är det någon skillnad på stämning hur man är här, eller i de områdena som 

man är tillsamman med klasskamraterna, beter man sig på olika sätt? 

Jon: Man blir lite tystare. 
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I: Man blir tystare här? 

Jon: Man får tänka på andra också som sitter här 

I: Mmm och det är inte alltid folk från ens egen klass och så som man träffar här kanske…? 

Jon: (Nickar) 

I: Du tänker att det gör att man dämpar sig lite grand? 

Jon: Ja, och att folk sitter runt om och typ läser… studerar och så, så..  

(Int.6) 

När Mei skulle svara på frågan om känslan i biblioteket missuppfattade hon och svarade 

istället på hur hon kände sig i biblioteket: 

M: Yeah, I feel good. I feel being myself and not being annoyed by some guy or..people making 

noise. So yeah, I feel good.  

I: A place to be by yourself and be at peace? 

M: Yes 

(Int.5) 

Intressant nog framkom det t.ex. i två av intervjuerna att eleverna upplevde det svårare 

att koncentrera sig i de studierum som fanns på programmen just för att dessa ofta är 

helt avskalade och enbart består av bord och stol och inga andra “distraktioner”. De 

menade på att när det var så avskalat och stelt var det lättare att man blev rastlös, man 

såg klasskamraterna stoja runt och passera utanför, tankarna började vandra och fundera 

på annat att göra istället för att fokusera på det man skulle göra. De visade med 

kroppsspråket hur de fick svårt att sitta still. I biblioteket menade de var det lugnt och en 

miljö som uppmuntrar till studier men samtidigt var de omgivna av böcker, då och då 

passerade någon, man hörde lite prat och det fanns saker att fästa blicken på. Detta 

menade de gjorde det lättare att koncentrera sig. Vi pratade lite om hur vissa t.ex. gärna 

klottrar lite på pappret när de lyssnar på en föreläsning för att kunna fokusera, att man 

kanske behöver “avleda” lite av hjärnan för att inte bli rastlös, om det kunde vara något 

sådant? Att biblioteket erbjöd lagom mycket “störning”?   

Jon: Men liksom, man hör ju vad man säger. Uppe i studierummen är det ju helt tyst. Det kan 

bara bli jobbigt. Om det är tyst, om det är alldeles för tyst.  

I: Det är fler som har sagt det. Att det nästan blir.. 

Jon: Ja det blir för..Som att ha ett par sånna..  

I: Som en cell? 

Jon:... öronproppar. Öronproppar på sig   

(Int.6) 

En del av dem som kommer till biblioteket när de har rast för att ta det lugnt med 

klasskamraterna går samhällsvetenskapligt program som har sina lokaler precis intill 

biblioteket. Där har de “uppehållsrum” och studierum men ofta är de ganska stökiga och 

har ont om platser och som eleverna uttryckte det så går de till biblioteket när det inte 

finns en bra plats någon annanstans. Som Elin och Amanda som går tredje året på 

samhällsvetenskapligt program och mest brukar hänga i skolbiblioteket:  



  
 

31 

“Alltså här är ju väldigt skönt relativt till var det är någon annanstans på skolan, här är lugnast 

här, här kommer vi om vi inte hittar någon annanstans att sitta. För här brukar inte folk komma 

ner”.   

(Int.4) 

 

Men dagen intervjun sker har de faktiskt för första gången nästan kommit hit för att 

studera inför en särskild uppgift och de reflekterar en hel del över studiemiljön, vad som 

skiljer den i biblioteket från den som erbjuds i andra rum, t.ex. studierum, på skolan. 

 

E: Det är lite olika stämning i rummen. I dom rummen så är det ju bara bord, stol. Och då blir 

det ju liksom att man lätt blir..dist. (rör sig lite rastlöst) ..asså det skulle man kunna bli här också, 

men det blir lätt att man inte ja, där i de rummen.. 

… 

E: Jag vet inte varför men det känns som.. jag vet inte. För att det är så lite som är runt om en så 

känns det som om man vill göra något annat typ. Än bara sitta där och plugga. Här är ändå lite 

som händer, det är tyst, här är böcker, det känns bra och sätta sig här. 

(Int.4) 

 

Deena som går på teknikprogrammet beskriver att de inte ens har ordentliga studierum 

eller lugna miljöer ute på programmet så där är det extra svårt att hitta någonstans att ta 

vägen, hon berättar att de har grupprum men menar att de mest används på lektionstid, 

när läraren delat in en i mindre grupper och man ska gå iväg och arbeta tillsammans. Så 

därför säger, Deena, känns det inte som man kan sätta sig där om man själv bara vill 

plugga eftersom det finns risk att en klass behöver det. Dessutom är de nästan alltid 

upptagna. De har haft mindre studierum uppe på området innan men p.g.a. platsbrist har 

de nu gjorts om till bl.a. kontor åt en av deras mentorer (Int.7). 

 

Ali som i huvudsak kommer till biblioteket för att studera poängterar att det är viktigt 

att det “inte är kaos”, som han säger, han vill att det ska vara en lugn och ordnad miljö. 

Han pekar på och gör svepande rörelser med handen över hyllorna och böckerna och jag 

får intrycket av att han menar “ordnad” som både psykiskt i form av ljudnivåer och stök 

men även att det inte är rörigt fysiskt i rummet med saker slängda överallt eller annan 

oreda utan att ordningen i hyllorna och böckernas räta rader på något vis hjälper till att 

skapa en miljö som inte är “kaos” för honom. Det finns vissa delar av biblioteket han 

därför aldrig sitter i, säger Ali. I huvudsak rör det sig om soffhörnan som är precis 

innanför entrén till biblioteket, vid tidskrifterna och serierna. Ali är en av de ungdomar 

som sitter på biblioteket så gott som dagligen, ofta med hörlurar på, och som verkar ha 

ett behov av att dra sig undan ensam till en lugnare miljö.  

 

På skolan finns också många nyanlända och flyktingar som går ett program 

“språkintroduktionen”, SI. Deras lokaler ligger också ganska nära biblioteket och vi ser 

många av de nyanlända använda just biblioteket för att studera. Även Ali lyfter fram i 

sin intervju att det är viktigt att kunna erbjuda en lugn studiemiljö eftersom inte alla kan 

finna den hemma: 

 

“...det här är en bra plats att studera. Inte alla personer har en bra arbetsmiljö hemma. Så 

biblioteket är en plats där man kan studera, eller läsa böcker…” (Int.1) 
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På skolan har alla elever egen dator och en del läromedel är helt digitala. Elin och 

Amanda pratar en del om tekniken i sin intervju, hur den inte alltid är till hjälp, ibland 

mest till besvär och det märks att de mest ser biblioteket som motpolen, ett ställe som 

tillhandahåller de “fysiska” och inte det digitala: 

 

A: Alltså fysiska böcker, är jättebra om man ska göra ett arbete typ. 

E: Jag tycker också det är rätt så viktigt 

I: Är det lättare på något vis, att bläddra i dem, eller det är skönt å mixa på något… 

A: Jaja precis. Ska man ha någonting på datorn måste man logga in å så kanske internet inte 

funkar alltså det finns alltid en massa grejer som förstör. 

I: Det är rätt så mycket på datorn nu ju, alltså mycket, även läroböcker och sånt. Har ni en del på 

datorn, som är digitala? 

E: En bok 

A: Innan hade vi många men nu har vi bara typ en eller två.  

I: Det har ju varit lite strul med det i år också, vet jag, med läroböcker. Så.. de kanske har blivit 

lite skraja och börjat använda de vanliga böckerna igen (skrattar/ler)? 

E: Ja (ler) 

A: Man kan ju lita på böcker, man har ju alltid dem fysiskt. 

(Int.4)  

 

Inte så många av eleverna i intervjuade hade funderat över biblioteksrummets estetiska 

utformning, hur det såg ut i rummet eller om det fanns något de saknade/önskade. Det 

estetiska verkade inte vara så viktigt eller något de tänkt på och om de gjorde det och 

tyckte t.ex. Elin och Amanda att det kanske såg lite trist ut 

 

E: Alltså det är mest kanske att.. det ser ju lite tråkigt ut här… alltså det är bra att de har sånna 

platser här man kan sitta (pekar på bordet och liknande som de sitter vid) och hur de har delat 

upp det. Kanske lite annan färg på väggarna ..ja.. 

(Int.4) 

 

Kanske hänger det också ihop med det som framkom i Maria, Anna och Pelles intervju 

att de hade lite svårt att resonera kring flera av frågorna eftersom skolbibliotek för dem 

alltid bara ”har funnits” i varje skola de gått på som något självklart men även något 

man inte tänker på, ställer krav på eller funderar på om det ska se ut på något annat vis, 

lika lite som man kanske så om ett klassrum (Int. 3).  

  

Mei verkade dock drömma om ett lite mer ”klassiskt” bibliotek, fullt med bokhyllor: 

 

M: Ah.. about decorations.. No I think there no need of decorations, but they kind of change the 

way the books are… Like the S-form.. (Like oklart här vad Mei menar, jag tror hon syftar på de 

hyllor i mitten av biblioteket t.ex. som inte står mot väggarna, där ju signumen liksom löper fram 

längst dem) i beautiful exiting sometimes but I think they can not make the books more.. They 

can put them on the wall.  

I: Okej? 

M: There is a lot of more space to put a book in. (Mei visar ovanför hyllorna, tänker att hon 

menar att hyllorna är ganska låga så det finns mer utrymme ovanför.) 

I: Is it too crowded? or, no, you mean, you need more shelves? That’s what you mean? That’s 

interesting! It’s very Swedish perhaps, in England or other countries with old culture libraries, 

they have these biiig bookshelves, all over the wall (visar höga svepande hyllor) 

M: Yes, yes. wow 
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I: Is that what you mean? 

I: Like the Harry Potter library 

M: Yesyes, yes. (Vi skrattar) 

M: That would be amazing 

(Int.5) 

 

 

9.3.2.1 Den valda platsen 

Anledningen till att eleverna besöker biblioteket påverkar vart i lokalen de väljer att 

sätta sig. I så gott som alla intervjuerna framkom det att de som kommer till biblioteket 

tillsammans med kompisar för att bara ta det lugnt och hänga valde att sitta i början av 

biblioteket, framme i soffhörnan vid entrén, där det är mer öppet, högre i tak, andra som 

passerar och man har bäst översikt. Medan de som kom själva och de som ville studera 

letade sig längre in.  

 

I: Var någonstans i biblioteket brukar du helst sitta, är det någon särskild plats du föredrar? Här 

inne i rummet.. eller är det..? 

D: Nä det är väl där det är ledigt men oftast är det längst in som är bekvämast på något sätt…. 

Här i början är lite mer öppet, med förster och sånt.. och då känns det som ..här kan jag sitta med 

kompisar (pekar mot den första mer öppna delen av biblioteket, vid soffhörnan precis vid 

ingången) och så.. 

I: Men om du är själv så går du.. 

D: ja då går man lite längre in, precis 

(Int.7) 

 

I soffhörnan vid tidskrifterna som är direkt innanför entrén samlas ofta stora gäng som 

inte stannar så länge. Här passerar mycket människor, särskilt precis utanför i 

korridoren och det är glasväggar kring hela hörnan så man ser alla som går förbi: 

 

I: Sitter ni oftast i den här hörnan?  

A: Ja vi tycker om att sitta här, det är så öppet, man ser typ överallt (första delen av biblioteket 

ha glasväggar ut mot korridorerna). 

I: Ja det har ni ju rätt i. Så är det ändå lugnt fast man har koll liksom på alla som går förbi och så. 

A: Mmm 

A: Så biblioteket här ligger ju väldigt bra på skolan 

M: Mmm 

I: Ja, det ligger ju ganska mitt i.. 

A: Ja precis 

(Int.3) 

 

Undantaget var ett gäng killar, Rickard, Jonas och Johan, som hade ett särskilt bord de 

utsett som ”deras” och som de föredrog att sitta vid, trots att de mest kom till biblioteket 

tillsammans i grupp för att ta det lugnt. Det var det ”perfekta” bordet menade dem för 

de gillade hur hyllorna runt det bildade avskildhet och att det stod för sig själv där i 

nischen så det blev privat men eftersom det inte låg så långt in hade man ändå lite koll 

och lite som hände runt en (int.6).  
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9.3.2.2 Ett ”tredje rum” 

En annan viktig sak som Deena berör i sin intervju är just hur biblioteket är ett 

mellanting mellan det formella klassrummet och miljön utanför men samtidigt något 

annat än den informella t.ex. hemma, det är en tredje typ av rum som man vill uppsöka, 

t.ex. för att plugga trots att detta ju går att göra både hemma och eventuellt utanför 

klassrummen i uppehållsrum och studierum.  

 

Ja alltså, man ser ju alltid lite ett bibliotek som en tyst plats. För att plugga. Det har man ju 

nästan alltid hört att det är. Ett bra ställe att vara på. Likadant med stadsbiblioteket. Att man 

föredrar att sitta där. Mot att vara hemma t.ex.  

I: Ja? 

D: Och då tänker jag att det är likadant här. Att man hellre sitter här än utanför klassrummet en 

halvtimme.  

(Int.7) 

 

9.3.3 Vad de saknar/vill ha mer av 

Det som nämndes mest var fler mjuka sittplatser och soffor som något de önskade. En 

variation på sittplatser, något annat än bord och stolar, inte bara för att slappa och hänga 

utan även för att studera:  

 

E: Men det kan också hjälpa en att koncentrera sig bättre för man känner sig mer avslappnad 

liksom. Och kan luta sig tillbaka och bara skriva liksom. 
I: Kan vara skönt att variera kanske tänker jag, man ska skriva någonting och sen så kanske man 

om man behöver läsa någon längre text så kanske det är skönt å.. 

A: Vi sitter rätt så ofta såhär på stolar och bort (visar på den typen av möbler vi sitter i vid 

intervjun) i klassrummen ändå liksom. 

(Int.4)  

 

Jonas, Johan och Rickard tyckte att deras ”perfekta” bord hade varit ännu mer perfekt 

ifall det kanske varit mjukare stolar, eller fåtöljer där de satt, men sa sen mycket 

allvarligt att det kunde skapa problem med allt för mjuka möbler ifall folk kom in i 

biblioteket och lade sig för att sova. Kom ner för att studera men somnade och blev 

liggande en hel dag (Int. 6). Jag säger att det ju faktiskt har hänt eftersom det finns en 

del sittsäckar i biblioteket som ibland används så även om de flesta är bortplockade nu. 

Vi skattar lite, ”men du vet vad jag menar”, säger sen Rickard allvarligt igen. Flera 

elever påtalade att de flesta studieplatserna i skolan var likadant utformade, likaså 

bänkarna/borden i klassrummen, vilket ledde till att de satt på samma vis väldigt mycket 

under dagen och t.o.m. fick ont i ryggen på grund av det.  

 

M:... I want a chair. maybe soft?  

I: Oh, a softer chair 

M: Oh a soft chair, comfortable (skratt, visar hur hon försöker luta sig tillbaka och läsa) 

I: Ok a nice comfy chair, yes 

I: I think that there is a lot of these chairs here in school, so I think you sit down a lot exactly like 

this (visar hur jag sätter mig stelt upprätt vid bordet). 

M: Yes! yes. So it make it very hard to, when I get up I feel ähhh.. (visar ryggen) 

I: Your back hurts? So more comfortable chairs for reading? 

M: Yes 
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(Int.5) 

 

 

En annan sak som framkom t.ex. i intervjun med Deena var att det var svårt att hitta 

platser på skolan där det kändes bekvämt att sätta sig ensam och studera. Om man som 

klass gick iväg för att göra grupparbeten så fanns det öppna ”grupprum” eller torg men 

om man skulle sitta ensam så tyckte Deena att det var svårare t.ex. borden i biblioteket 

var stora och anpassade för fler så det kändes som om man tog upp för mycket plats om 

man satte sig där själv: 

 

D: Eh.. det finns inget jag tänkt på.. kanske som stadsbiblioteket, att man har bord med bara två 

stolar, kanske?  

I: Bara två stolar, som lite mindre bord? 

D. Ja annars blir det ..asså det är stora bord och många stolar och då tänker man att… sitter man 

själv och så kommer det tre stycken och så är det fullt överallt så sitter man där helt ensam vid 

typ fyra platser.. 

I: då känner man att man tar upp plats liksom..? 

D: Ja. 

(Int.7) 

 

10 Analys 

I min tolkning av intervjumaterialet har jag hittat olika begrepp, ord och uttryck som jag 

kopplat till de olika ”rummen” i Four Spaces modellen och de känslor och aktiviteter 

t.ex. ”participate, create, explore” och ”involvement”, som i sin tur knyts till dessa i 

modellen. Jag har även iakttagit vissa beteenden och aktiviteter under mina 

observationer som korresponderar med de ovan nämnda aktiviteterna i modellen. Jag 

kommer här i analyskapitlet att ge en sammanfattning av det jag funnit med 

utgångspunkt i modellens fyra rum: Meeting Space, Inspiration Space, Learning Space 

och Performative Space (se figur 1, s.12) men även resonera kring hur detta 

korresponderar med tidigare forskning inom området.   

 

10.1 Meeting space 

I soffhörnan vid entrén är det ganska tyst och lugnt om man jämför med ute i korridoren 

men man har fortfarande full uppsikt tack vare glasväggarna och biblioteket ligger 

centralt i skolan vilket, som också lyfter fram som något positivt i intervjuerna, gör att 

många passerar så man kan “hålla koll” som eleverna uttryckte det. Eleverna som satt i 

soffhörnan var de elever som inte i första hand uppsökte biblioteket för att studera utan 

för att byta miljö och hitta en lite lugnare när de t.ex. hade håltimme men som 

fortfarande vill kunna prata och se sina klasskamrater passera. I soffhörnan sitter man 

inte heller ensam utan i par eller grupper. Soffhörnan är dock den mest högljudda miljön 

inne i biblioteket.   

 

I denna del av biblioteket sker både den typ av högintensiva och lågintensiva möten 

som Aabø och Audunson beskriver (Aabø & Audunson, 2012). Det är tydligt att 

eleverna bestämt tillsammans att ses där eller t.o.m. gått dit ihop i ett särskilt syfte 

(högintensiv aktivitet) men samtidigt sker de ”meta-möten” Aabø och Audunson (2012) 
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talar om då eleverna möter elever från andra program som sitter i biblioteket i syfte att 

studera men även i hur de konkret, som eleverna själva beskrivit, sätter sig i det 

inglasade partiet för att kunna ha uppsikt och iaktta andra personer som passerar 

(lågintensiv aktivitet). 

 

I Four Spaces modellen är ”Meeting space”-rummet kopplat till delaktighet, 

”participate”. Förutom att eleverna själva deltar i högintensiva aktiviteter i de grupper 

de t.ex. kommer till biblioteket i så sker dessa lågintensiva möten också som stärker 

känslan av delaktighet. Att elever från olika program, årskullar, och p.g.a. att eleverna 

från språkintroduktionen använder sig så frekvent av biblioteket så blir det även elever 

från olika kulturer och språktillhörighet, vistas i samma rum och gör liknande aktiviteter 

sida vid sida. Eftersom skolan är så strikt indelad i de olika områdena som många av 

eleverna nästan inte lämnar under en skoldag blir miljöer som t.ex. biblioteket och 

matsalen de enda där dessa typer av möten kan ske. Delaktigheten sker också i det 

faktum att biblioteksrummet är, som Tallaksen Rafste (2005) också beskriver, ”poröst”. 

Eleverna är delaktiga i att skapa den typen av rum de är i behov av, t.ex. är det för den 

ena en mötesplats och för den andra en studieplats. Resultaten i denna studie 

överensstämmer också till stor del med dem Tallaksen Rafste fick fram redan 2005, att 

det är just bibliotekets egenskaper som mötesplats som är en av de huvudsakliga 

anledning till att de besöker det.  

 

Även i Språkrummet på andra våningen där eleverna gärna stänger in sig och släcker 

ner är ena väggen av glas vilket ger möjlighet att sitta instängda och t.ex. föra privata 

samtal (nästan knappt synas eftersom rummet är nedsläckt) och samtidigt ha full koll på 

vad som händer i uppehållsrummet utanför.  

 

När man ser till vad eleverna saknar enligt intervjuerna så är en stor del liknande miljöer 

som den i soffhörnan men ändå lite privata och avskärmade. Fler stoppade, bekväma 

möbler för att kunna vara och sitta mer omväxlande likt den typ av flexibla miljö, 

”Learning Commons”, för olika typer av möten Warnick et al. (2011) förespråkar en 

utveckling av skolbiblioteken mot.   

 

10.2 Inspiration space 

När jag tolkar resultaten av intervjuerna genom modellen så blir ”Inspiration space” 

sammankopplat med ”meeting space”. På folkbibliotek erbjuds olika typer av 

föreläsningar, utställningar, aktiviteter och skyltning som kanske kan inspirera och 

utmana dig till nytänk eller att pröva annat. På det skolbibliotek jag undersöker jobbar 

man inte så mycket med det i rummet (även om man har andra aktiviteter och 

samarbeten utanför biblioteket som faller inom detta). Därför tänker jag att inspirationen 

sker mycket genom de spontana lågintensiva möten som sker då man ser andra elever, 

ser vad de gör, hur de beter sig.  

 

Men ”Inspiration Space” är kopplat till ”excite” och ”innovation” och man kan tänka sig 

att de elever som i intervjuerna angav att de tagit hjälp av bibliotekarierna då de t.ex. 
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sökt efter material förhoppningsvis erfarit detta. Att man kommit med en ”enkel” fråga 

som man fått hjälp med men även nya tips och som förhoppningsvis lett till nytt och 

kanske även ett nytt beteende. Som i intervjun med Elin och Amanda som först 

berättade att de egentligen inte pluggar i biblioteket utan bara hänger där ibland men 

idag hade de bett om hjälp att hitta en särskild bok till ett skolarbete och nu satt de 

faktiskt (dessutom längre in i lokalen) vid ett bord och studerade tillsammans och 

reflekterade över att de faktiskt kunde koncentrera sig bättre där (Int.4). Vilket alltså 

bryter av mot deras vanliga beteende.  

 

10.3 Learning space 

Det är tydligt att skolbiblioteket fungerar som en ”learning space”, lärandet är ju centralt 

i skolmiljön, så även i skolbiblioteket och därför är kanske detta ”rum” i modellen mer 

framträdande eller i alla fall tydligare och lättare att se än när modellen appliceras på 

t.ex. ett folkbibliotek.  

Det mest uppenbara är ju hur biblioteket båda används och uppskattas som studieplats. I 

nästan alla intervjuerna lyfter eleverna också fram svårigheten att hitta just lämpliga 

studiemiljöer utanför klassrummen. Men det fanns också bland intervjuerna elever som 

inte alls själva uppfattade att de använde biblioteket som en ”learning space” utan bara 

såg det som ett fysiskt rum som råkade tillhandahålla bekväma sittplatser, var bra 

situerat i skolan och ofta hade lediga platser när andra miljöer inte hade det. Samt att 

även de uppskattade den lite lugnare miljön.  

På skolan har alla elever egen dator och en del läromedel är helt digitala. Eleverna 

verkar inte heller i så stor utsträckning använda sig av bibliotekarierna eller beståndet 

som resurs. Om detta beror på att bibliotekets funktion är dåligt inarbetat och införlivat i 

undervisningen och skulle kunna vara på ett helt annat vis kan man säkert argumentera 

kring men är inte huvudfrågan i denna undersökning. Om man istället fokuserar på hur 

eleverna använder biblioteket i dagsläget och säger sig önska så landar många av 

intervjusvaren i samma tänk kring ”Learning Commons” (Warnick, 2011) jag tidigare 

nämnt. Eleverna efterfrågar mer flexibla lärandemiljöer och andra typer av möblemang 

än de formella de möter i klassrum och studierum. Med tanke på att eleverna ofta väljer 

att flytta ihop fåtöljer som annars står enskilda eller sätter sig i soffhörnan när de är flera 

så kan man anta att de t.ex. söker och har ett behov av möblemang som uppmuntrar till 

samspel och samtal med varandra.  

Samtidigt motsätter sig en del av svaren från intervjuerna det Warnick m. fl. hävdar, att 

man helt kan kasta ut hyllor och bestånd till förmån för helt flexibel miljö med endast 

digitala resurser. Tvärtom beskriver flera av eleverna hur det ”gör något” med dem att 

sitta just bland hyllor och böcker, att det skapar en annan stämning och ett annat 

förväntat beteende, ett mer ”seriöst”, att man gjort ett medvetet val att gå och studera 

när man sätter sig i biblioteket omgiven av böcker. Längst av alla gick Mei i sin intervju 

som verkligen ville ha en ”gammaldags” känsla i biblioteket med hyllor från golv till 
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tak och Mei var också en av de elever som stördes allra mest av att biblioteket ofta inte 

var en helt tyst miljö.  

Som Säljö (2000) hävdar när han förklarar det ”situerade lärandet” lär vi oss i samspel 

med vår omgivning och olika typer av omständigheter kan ge grader av motivation och 

lärande. Flera av eleverna nämnde i intervjuerna att de fann det svårt att koncentrera sig 

och studera i de avskalade miljöer skolans enskilda studierum erbjöd. Att det fanns 

något i biblioteksmiljön som underlättade, trots att det varken var helt tyst eller avskalat 

på andra sinnesintryck. Det sker en form av vad Säljö beskriver som ”mediering”, ett 

samspel med artefakterna. I intervjun med Elin och Amanda kom det t.ex. fram att de 

såg biblioteket som en motpol till det digitala, något konstant och pålitligt, ”böcker kan 

man lita på”. De gillade att växla mellan de båda miljöerna. Den digitala miljön mycket 

av skolarbetet skedde i upplevde de som omständlig och ibland opålitlig. De tyckte det 

var bättre med de traditionella läroböckerna än de digitala läromedlen. 

Biblioteket är ytterligare en miljö inom skolan som skiljer sig från t.ex. klassrummet 

och som har en egen uppsättning oskrivna regler för hur man beter sig, vad man gör där 

och kanske t.o.m. hur man är och talar. När Säljö talar om det situerade lärandet talar 

han också om den uppfattning vi har av oss själva i olika situationer och hur detta 

påverkar lärandet. När eleven är i sin klass på handelsprogrammet är jag kanske en 

sådan som har ”svårt för matte” eller ”inte läser böcker” (Säljö, 2000 s.116). När eleven 

hamnar i en annan miljö kan jag tillåta mig att vara något annat. På biblioteket, omgiven 

av böcker kanske man blir en ”sådan som sitter tyst och pluggar”.  

I four spaces modellen är rummet ”Learning Space” kopplat till ”explore”. Man kan 

anta att eleverna i och med att rummet i så stor utsträckning används som studieplats 

också upptäcker och utvecklas. Dock är det lite svårt att analysera hur eftersom de inte i 

så stor utsträckning använder sig av bibliotekarierna -vilket hade kunnat ge nya 

infallsvinklar och idéer. Inte heller ser man att de direkt botaniserar i beståndet, de ber 

mest om hjälp att hitta böcker för specifika uppgifter, vilket också skulle kunna leda till 

nya upptäckter. Mycket av de studier som bedrivs är studier framför datorn. Därför blir 

det lite otydligt hur biblioteket som learning space leder till ”exploration”, man kan 

hävda att samtalen eleverna för och mötena i sig är ett sätt att ”explore” men det är 

svårare att definiera och ”mäta”. I modellen är ”Learning Place” även knytet till 

”empowerment” och detta kan ske genom många olika typer av aktiviteter, allt från lek 

och konstnärliga aktiviteter till kurser/cirklar.  

10.4 Performative space 

”Performative space” är kopplat till ”involvement” och ”innovation”, delaktighet 

behöver inte alltid vara så konkret att man deltar en gemensam aktivitet. Man kan i och 

för sig se studerandet i biblioteket som sker simultant vid de olika studieplatserna som 

en gemensam aktivitet eleverna deltar i även om de inte verbalt interagerar med 

varandra. Som även Aabö, Audunson och Vårheim (2010) pekar på så kan delaktighet 

även betyda att bli socialt inkluderad, hitta gemensamma värderingar och normer och 

bygga socialt kapital. Även Tallaksen Rafste (2005) skriver att biblioteksrummet är ett 



  
 

39 

”poröst” rum som eleverna själva kan vara med och forma till vad de behöver. Det kan 

innebära att vissa elever som t.ex. Rickard, Jonas och Johan som skapat sig ett eget litet 

rum i rummet, vid ett särskilt bord där de är nästan alla raster och pratar, spelar spel och 

umgås. För dem är biblioteket något annat, ett annat upplevt rum, än för t.ex. Mei som 

kommer för att bara läsa och vara ifred och är uppenbart irriterad på alla smågrupper 

som sitter och samtalar. Men även Mei är medskapare till den miljö biblioteket har med 

de oskrivna reglerna alla elever verkar införstådda med, som att man t.ex. ska vara 

lugna och ganska tysta.    

 

I modellens ”performative space” menar man också att biblioteket ska fungera som en 

plattform att ”publicera” sig själv, uttrycka sig, t.ex. genom kreativa aktiviteter, 

workshops eller utställningar. Man glider då även över i vad definitionen av 

skolbiblioteket som rum är, ifall det även ska inkludera det digitala, om lärplattformar 

och t.ex. skolbibliotekets Instagramkonto också är del av ”miljön”?  Att skolbiblioteket 

erbjuder både fysiska och virtuella miljöer och är den form av både lokalt och globalt 

rum Alexandersson och Limberg beskriver (2007, s.15). 

 

I min undersökning har fokus dock legat på det fysiska, lokala rummet och vi ser också 

i t.ex. Elin och Amandas intervju hur de sätter biblioteket i motpol till det digitala. Utan 

att detta skulle vara något negativt, tvärtom, det lyfts fram som ett välkommet avbrott i 

allt ”teknikstrul”, att ha något enkelt och taktilt som alltid fungerar (Int.4). 

 

11 Diskussion  

Undersökningen är utförd enbart på en skola och kan därför konkret bara säga något om 

förhållandena där. Man kan dock, som tidigare forskning av t.ex. Tallaksen Rafste 

(2005) också visar, göra antaganden om att det finns liknande tendenser och åsikter på 

andra skolbibliotek av samma typ. Analysmodellen skulle, särskilt efter någon form av 

teoriutveckling i enlighet med dem jag föreslår, kunna användas för att analysera 

resultaten i större liknande undersökningar. Teorin om det situerade lärandet är också så 

övergripande att den inte bara går att applicera i denna undersökning utan lämpar sig väl 

för att undersöka fler typer av miljöer/skolbibliotek och hur de bidrar till/påverkar 

elevernas lärande.  

 

Trots att det inte var ett så stort antal intervjuer som genomfördes kan man i svaren se 

stor samstämmighet, särskilt inom de två olika grupper (de som uppsökte biblioteket för 

att studera och de som uppsökte det för att ”hänga”) som snabbt utkristalliserade sig, 

redan under de första intervjuerna. I de följande intervjuerna var de flesta svar och 

åsikter återkommande och man kan därför tala om en viss mättnad och tänka att fler 

intervjuer genererat liknande svar.  

 

 

Trots att folkbibliotek och skolbibliotek har många likheter och beröringspunkter så 

finns det även väsentliga skillnader som jag nämner i bakgrunden till denna uppsats. 

Kanske är det just dessa skillnader som leder till att forskningen inom dessa två 
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områden som ändå båda faller inom BoI-forskningen har fått olika fokus. För medan det 

fanns en hel del forskning att hitta kring folkbiblioteket som rum verkade inte samma 

fokus funnits inom forskning kring skolbibliotek. Särskilt inte rörande äldre barn och 

ungdomar. Det faller sig naturligt att man inom skolbibliotek, som i verksamhet och 

uppdrag har samma mål som skolan och ska verka som en resurs i elevernas 

måluppfyllelse, kanske får en dragning mot det pedagogiska som är dominerande inom 

skolans värld.  

 

Likaså kan man hävda att skolbibliotekarien ibland av nödtvång varit tvungen att 

aktualisera sig själv så man inte bortrationaliseras i en snäv budget när skolan i allt 

större utsträckning blir digital, t.ex. genom att trycka mycket på hur viktigt det är att 

man arbetar med medie- och informationskompetens. Bibliotek är inte vad de var för 

femtio år sedan och i hela fältet har man länge fått kämpa för att visa att bibliotek inte 

bara är hyllor med böcker och bibliotekarier som vaktar dem och då och då lånar ut 

dem. På folkbibliotek kan man ta ett lite mer kommersiellt eller utåtriktat grepp och nå 

ut till den breda massan genom roliga aktiviteter, utställningar, föreläsningar för att visa 

på bibliotekets bredd. Behovet av öppna (gratis) mötesplatser har också ökat de senare 

åren i och med ökad invandring, segregation, samhällsklyftor m.m. vilket aktualiserat 

andra delar än just böckerna i bibliotekens roll och uppdrag (Aabø, Audunson & 

Vårheim, 2010). Då blir det också relevant att t.ex. forska om bästa sättet att skylta med 

böcker, hur vi arbetar med rummet, skapar tillgänglighet, skapar mötesplatser eller 

verkar i ”digitala rum” på t.ex. sociala medier. 

 

Folkbiblioteket och dess bibliotekarier tycks ha en mer uttalad egen identitet och 

yrkesidentitet, vilande på gamla anor. Trots att man hela tiden ser till och vill anpassa 

efter de användare biblioteket har så använder man enligt mig inte dem för att definiera, 

eller för den skull legitimera sin egen yrkesidentitet på samma vis. På skolbiblioteket är 

man ofta själv eller med ett fåtal kollegor och så beroende av att den övriga 

organisationen (skolan) runt dig har förståelse för verksamheten för att den ska fungera. 

Man ser det inte som att man har en ”egen röst”, man är del av skolans röst. Därför har 

det varit ytters relevant att lyfta fram bibliotekarien som en pedagogisk resurs och visa 

på dess mångsidighet och flexibilitet. Jag tror denna brist på ”egna röst” också är en del 

av osäkerheten i den egna yrkesidentiteten. Vad är en skolbibliotekarie egentligen, vad 

är vi bra på, vad ska vi göra? Men också flexibiliteten, att man hela tiden utgår från 

någon annan (elever/lärare/skolledning) för att definiera sig själv. Mycket fortbildning 

för skolbibliotekarier hålls därför på teman som rör att stärka yrkesrollen och 

forskningen kretsar kring den pedagogiska funktionen. Kanske är det också därför det 

rumsliga glöms bort, för att man inte heller känner att man ”äger” sin egen lokal? Man 

äger sitt bestånd och sin yrkesutövning men lokalen ses som en del av skolan, likt 

uppehållsrum och klassrum.  

 

Dock framkommer det tydligt i elevintervjuerna att skolbiblioteket är en egen miljö 

inom skolan, med egna oskrivna regler för hur man beter sig där, som alla elever jag 

intervjuat har en samstämmig uppfattning om. Här är man lugn, tyst, respekterar de 

andra som sitter och försöker läsa, man kan studera men också vara avslappnad och 
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nästan i vila. Den skiljer sig från de miljöer som skapas ute på de enskilda programmens 

områden i skolan där det antagligen också finns formella och informella regler för hur 

man är eller beter sig. Reglerna i biblioteksrummet är övergripande för alla elever som 

besöker det oavsett vilket program de går. Här kan man alltså till en viss del kliva ur 

den identitet man har som t.ex. ”estetelev” eller ”handelselev” och in i en annan 

identitet som du i viss mån inte själv behöver skapa eftersom rummet ger dig direktiv 

för hur du ska uppträda där. 

 

Både Tallaksen Rafste (2005) och Alterator & Deed (2017) lyfter behovet av forskning 

kring detta. (De två artiklarna har mer än 10 år mellan sig vilket man kan tolka som att 

detta ”tomrum” i forskningsfältet inte riktigt åtgärdats.)  

 

På den skola undersökningen tar plats finns få ytor som tillhandahåller miljöer där 

elever från alla skolans olika program träffas och olika typer av möten kan ske. 

Audunson har i sin forskning visar hur dessa lågintensiva mötesplatser är viktiga för 

både identitetsbyggande och känsla av delaktighet (Aabö & Audunson, 2012) och kan 

även anses väsentliga för att rusta eleverna för livet efter och utanför skolan, t.ex. 

arbetslivet. Det finns enligt mig för lite fokus på denna roll skolbiblioteket kan fylla när 

vi väljer att inte inkludera det rumsliga i diskussionerna kring utveckling och vår 

pedagogiska roll.  

 

Jag tycker att uttrycket ”ha tillgång till” som återkommer i lagtexterna allt för enkelt kan 

tolkas som att skolan ska ”tillhandahålla”. Något onyanserat och enkelt som bara sker 

och som man inte behöver reflektera så mycket kring, som att tillhandahålla sittplatser, 

eventuellt bekväma. Men som både Säljös (2000) forskning om situerat lärande och 

mediering och Bollnows teorier (tolkade av Bengtsson, 1994) om det upplevda rummet 

visar så kan vi inte betrakta det så enkelt som av vi människor befinner oss i ett rum likt 

ett dött objekt (ex. stol) utan vi samspelar och lär oss hela tiden av rummet. Inte minst 

ett så uttryckligt strukturerat rum som ett skolbibliotek, som verkligen är något helt 

annat än bara t.ex. ett stycke korridor, fullt med artefakter och 

värdeladdade/kontextformande föremål, aktiviteter och andra människor som man 

möter där.   

 

Miljö och sammanhang kan i allra högsta grad spela in på resultatet och erbjuda 

varierande grad av motivation. Baserat på detta skulle det vara bra att inom skolan 

kunna erbjuda olika typer av lärandemiljöer då elever har olika behov och lättare att lära 

sig och prestera i olika typer av sådana. 

 

Det är svårt att mäta denna typen av företeelser, t.ex. hur elever lär sig av/i rummet och 

hur mötena som sker påverkar dem. I rummet försiggår aktiviteter som inte på samma 

vis är styrda eller kartlagda som lektionstillfällena eller går att verka in i läroplaner och 

måluppfyllelse och därför kanske är svåra att argumentera för vikten av. Därför kan en 

teoriutveckling och anpassning till skolbibliotek av en modell som Four Spaces ge ett 

bra verktyg att identifiera och analysera hur t.ex. skolbiblioteksrummet fungerar och de 

olika aktiviteter som försiggår där. Vi kan med hjälp av analysmodellen koppla 
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aktiviteterna och elevernas upplevelse av biblioteksrummet till modellens avgränsade 

”rum” och olika upplevelser/känslor, ex. ”learning” och ”empowerment” vilket ger oss 

ökad förståelse för elevernas beteenden, behov och möjligheter att arbeta med de 

samma i rummet och i dess utformning för att bli en ännu bättre stödjande och 

pedagogisk resurs.  

 

Fördelar med modellen är alltså att vi får en konkret utgångspunkt, något som kanske 

kan leda till en typ av standard inom skolbibliotek. Det finns uttryckliga önskemål på 

tydligare specificeringar i lagstiftningen kring vad ett skolbibliotek ska vara. En av 

delarna måste då vara själva lokalen vilket skulle krävas att man försöker konkretisera 

vilka behov den ska fylla. Detta borde även vara viktigt för att säkerställa alla elevers 

rätt till likvärdig utbildning.  

 

I den nyare forskning som finns kring detta lutar många åt att skolbibliotek ska 

integreras med andra resurser och ytor i skolan och skapa ”mediacentrum”/learning 

commons”: flexibla ytor med samlade resurser, allt från digitala till specialiserad 

personal. Beståndet kan i stort sett helt slängas ut och ersättas av digitala resurser. Detta 

går dock emot en del av det som framkommer i intervjuresultaten där eleverna ofta 

efterfrågar en ”riktig bok” trots att digital finns och lyfter fram hur de uppskattar 

böckerna, både som omväxling och motpol till det digitala -eftersom de ”alltid 

fungerar” och på ett vis uppfattas mer lättillgängliga (Int.4). Men även som artefakter i 

en miljö för den stämning de skapar. Jag ser således en skillnad i vad forskarna inom 

området tror skolbibliotekens utveckling är och vad eleverna använder och uppskattar i 

rummet. De resultat jag fick fram som de huvudsakliga anledningarna till att eleverna 

besöker biblioteket och de vanligaste aktiviteterna i den här undersökningen liknar 

mycket de Tallaksen Rafste (2005) redan fann i sin undersökning. Det blir dock något 

av ett ”hönan eller ägget”-dilemma. Det är svårt att veta, och denna undersökning svarar 

inte på, huruvida detta beror på att skolbibliotekets utformning och funktion inte 

förändrats nämnvärt under de senaste snart 13 åren och det därför är den typ av 

användningsområden det erbjuder och om det skulle förändras skulle elevernas beteende 

göra så med eller om det faktiskt är det främsta uttalade behovet eleverna har av sitt 

skolbibliotek och att det därför förblivit så.    

 

11.1 Four Spaces för skolbibliotek 

På ett övergripande plan verkar Four Spaces-modellen fungerar relativt bra att applicera 

även på skolbibliotek, jag hittar snabbt aktiviteter och intervjusvar jag kan koppla till de 

olika rummen t.ex. men när man gräver djupare kan man känna att en del saker fattas i 

modellen för att den ska kunna fungera fullt ut. För det första är det just det rumsliga 

och aktiviteter i rummet som är enklast att granska. Den övergripande verksamhet ett 

skolbibliotek ska bedriva är svårare att verka in. I modellen är även de fyra känslor de 

olika rummen och aktiviteterna skapar (innovation, involvement, empowerment och 

experience) bibliotekets övergripande mål att väcka hos användarna. Givetvis kan detta 

vara viktiga känslor att väcka även hos skolbibliotekets användare som stärker/hjälper 

dem men skolbiblioteket har andra mer konkreta mål kopplade till läroplanen som 
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eleverna ska uppfylla och en bra modell att analysera verksamheten med måste därför 

korrespondera tydligare med dem.  

 

När jag funderat på hur modellen skulle anpassas till skolbibliotek blir jag även 

övertygad om det omvända i vissa situationer, t.ex. under ”inspiration space”, att 

skolbibliotek skulle kunna arbeta mer med de redan angivna aktiviteterna i modellen. 

Det första jag tänkte på var just det rumsliga, att man t.ex. hade intressant skyltning, 

utställningar m.m. på folkbibliotek, men även t.ex. författarbesök och föreläsningar som 

säkert i viss mån sker på eller i samarbete med skolbibliotek. Likaså under 

”performative space” där förklaringen av modellen talar om att delta i kreativa 

aktiviteter eller t.ex. ställa ut sina alster. Det finns mycket i modellen skolbiblioteket 

skulle kunna jobba med just i rummet som jag ser faller helt inom deras uppdrag och 

skolans /elevens mål.  

 

För att bättre anpassa modellen till skolbibliotekets behov och syften krävs en 

anpassning eller utveckling av de olika rummen där målet inte bara är en känsla man 

vill ge besökaren utan bör kopplas tydligare till de mål läroplanerna lyfter fram. I 

läroplanerna för gymnasiet finns förutom de rena kunskapskraven inom ämnena även 

flertalet mer övergripande mål som mer syftar till de demokratiska grunder skolan vilar 

på, vilken människosyn man vill förmedla till eleverna, att uppmuntra till det livslånga 

lärandet och att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(Skolverket, 2011). Det skulle t.ex. med utgångpunkt i dessa övergripande mål gå att 

formulera fyra egna rum som skolbiblioteket ska bestå av. Denna kan fungera som 

övergripande plan men sedan definieras tydligare beroende på ämnesplaner och vilka 

program och inriktningar skolan har, t.ex. i skolbibliotekets handlingsplan. Jag kan 

tänka mig att detta skulle kunna vara till stor hjälp när man skriver biblioteksplaner och 

just handlingsplaner för skolbibliotek.  

 

12 Slutsatser 

Eleverna besöker skolbiblioteket huvudsakligen i två olika syften: att studera eller att 

”hänga” som de själva uttrycker det. Båda dessa grupper besöker också det för att få 

tillgång till en lugnare miljö och för miljöombyte, för att det erbjuder en annan stämning 

och miljö än de lokaler som finns tillgängliga på elevernas respektive programområden. 

De positiva värden i biblioteket och anledningar till varför eleverna besöker det som 

framkommer av intervjusvaren skiljer sig från den riktning mot ett samlat resurs- och 

mediecenter utan fast bestånd mycket av den senaste forskningen inom BoI menar att 

skolbiblioteken bör utvecklas till.  

 

De som uppsöker biblioteket för att studera anger att de gör det för att biblioteket 

förutom att erbjuda en bättre studiemiljö även brukar ha tillgängliga studieplatser. Att 

det ofta finns sittplatser tillgängliga där och bibliotekets centrala läge där man på vissa 

platser kan ha överblick över människor som kommer och går utanför lyfts också fram 

som anledning till besöket av dem som ”hänger” där. I många av intervjuerna 
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framkommer även att man gör ett aktivt val att byta miljö (från t.ex. uppehållsrummet) 

när man uppsöker biblioteket.    

 

Eleverna uppfattar miljön i biblioteket som lugn och organiserad. Att man har lättare att 

koncentrera sig där än i t.ex. de små studierum som finns utspridda på skolan eftersom 

biblioteket erbjuder ”lagom” distraktion. Det är lugnt men inte helt tyst och själva 

miljön man sitter i, omgiven av böcker och andra som läser, uppmuntrar till ett visst 

beteende. De uppskattar mixen av avskildhet och samspel som miljön ger där man t.ex. 

kan sitta i vid ett bord i en nisch bildad av hyllor men ändå ha lite uppsikt, höra andra 

och se dem som går förbi. Eller i en soffhörna där man kan sitta tillsammans med sina 

vänner men ändå se ut genom glasväggarna mot korridoren. Eleverna i intervjuerna har 

inte resonerat så mycket kring det estetiska uttrycket i rummet för övrigt. 

 

Eleverna saknar mest fler studieplatser med liknande karaktär som de beskrev ovan, 

särskilt anpassade för dem som sitter själva och studerar, och fler stoppade möbler som 

tillåter annat sittande. I flera av intervjuerna framkom att eleverna sitter vid samma typ 

av stolar och bord hela dagarna i skolans övriga lokaler och att de förutom att ha mer 

bekväma sittplatser för avkoppling skulle önska andra typer av möbler att sitta i även 

vid läsning och egenstudier för variation.  

 

13 Vidare forskning 

Jag har flera gånger i denna uppsats nämnt hur det verkar finnas ett behov inom BoI av 

vidare forskning inom det område denna uppsats berör: skolbiblioteket som fysiskt rum. 

Inte minst i detta skede då det känns som om skolbibliotekens roll sakta men säkert 

håller på att stärkas och växa och krav på bättre definitioner och starkare lagfattning 

hörs. Då är det ju extra relevant att vi vet hur vi ska förvalta detta och hur vi ska 

utveckla det. 

 

Jag kan också se flera intressanta fält man skulle kunna knyta an till utanför BoI-fältet, 

just nu är det t.ex. väldigt aktuellt med forskning om inkluderande och exkluderande 

design i offentliga rum inom arkitekturforskning. Detta skulle även kunna vara en 

aspekt när man granskar skolbiblioteket som offentligt rum och mötesplats. Men även 

att utveckla den typ av pedagogisk forskning som ofta bedrivs kring yngre barn där 

rummet ses som ett pedagogiskt verktyg. T.ex. inom Reggio Emilias pedagogik där 

rummet kallas ”den tredje pedagogen”, barnen och pedagogerna de andra två (Strong-

Wilson & Ellis, 2007) och utvidga/anpassa den till att även inkludera äldre barn och 

ungdomar.  

 

En viktig aspekt är även att fråga oss om den forskning vi bedriver är den som 

efterfrågas av praktiken och se till att vi inte skapar två parallella världar. Att vi genom 

empiriska undersökningar ser till att det faktiskt är elevernas och professionens 

uttryckta behov och ”värld” vi har med oss när vi forskar kring och siar om 

skolbibliotekens utveckling.   
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14 Sammanfattning 

 I denna uppsats har jag genom observationer och intervjuer undersökt hur 

gymnasieelever på en gymnasieskola uppfattar att de använder sitt skolbibliotek: i vilket 

syfte de besöker biblioteket, hur de uppfattar bibliotekets fysiska miljö och om de 

saknar något i den samma.  

 

Jag genomförde 7 intervjuer med 12 olika respondenter på plats i skolbiblioteket. 

Skolan som undersöktes var min egen arbetsplats sedan ett halvår tillbaka och detta 

gjorde att jag hade viss förförståelse för hur lokalen används, hur eleverna på skolan är 

organiserade i olika programområden och de olika ytorna i skolbiblioteket. 

Förkunskaperna använde jag mig av när jag tolkade det empiriska materialet och i 

intervjusituationen då det gav mig chans att ställa relevanta följdfrågor och skapa ett 

förtroende.  

 

I undersökningen framkom olika anledningar till varför eleverna söker sig till 

skolbiblioteket: för att studera, för att ”hänga”, för att vänta på kamrater eller för att 

hitta källor. Gemensamt för alla intervjuerna var att de uppskattade och efterfrågade den 

lugna miljön i biblioteket och att det var väldigt svårt att hitta just lugna miljöer i 

skolan. Eleverna resonerade också mycket kring hur biblioteket är en ”annan miljö”, 

något som skiljer sig från uppehållsrum, korridorer eller klassrum och att man gör ett 

medvetet val att byta miljö när man väljer att uppsöka biblioteket.  

 

Eleverna lyfte även fram miljön, att man t.ex. sitter omgiven av böcker och att ett 

bibliotek för med sig förväntningar och uppfattningar om hur man ska bete sig där som 

något positivt som skapade en annan typ av stämning än i andra lokaler på skolan. Det 

som saknades i biblioteksrummet enligt de flesta respondenterna var mer bekväma och 

olika typer av sitt- och studieplatser för studier och rekreation. Det framkom andra, 

särskilt rumsliga, värden i intervjuerna än de som överensstämmer med den riktning 

mot ett samlat resurs- och mediecenter utan fast bestånd den senaste forskningen inom 

BoI menar att skolbiblioteken bör utvecklas till och som man anser att eleverna 

efterfrågar/behöver.  

 

Jag använde mig av den danska modellen ”The Four Spaces” som låter olika mål för 

folkbiblioteksverksamhet ligga till grund för att skapa fyra olika tänkta ”rum” eller ytor 

biblioteket ska jobba med. Dessa fyra rum försökte jag återfinna i materialet från min 

undersökning och använde dem för att skapa en struktur där de olika svaren gick att 

koppla till mer konkreta funktioner skolbiblioteket uppfyller hos eleverna. Rummen 

gick till stor del att återfinna även i skolbiblioteket men gav inte fullt ut den 

övergripande bild av verksamheten jag önskade. För att Four Spaces-modellen ska 

kunna fungera fullt ut för skolbibliotek krävs en teoriutveckling där modellens olika 

delar och mål tydligare kopplas till deras uppdrag, funktion och mål som skiljer sig från 

folkbibliotekens.  
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Fördelarna med att utveckla denna modell för att kunna applicera på skolbibliotek är att 

vi skulle få ett konkret sätt att analysera och koppla elevernas upplevelser och 

aktiviteter av skolbiblioteksrummet till skolbibliotekets syfte. En anpassad modell 

skulle också vara behjälplig då skolbiblioteks- och handlingsplaner utformades och 

även för att på ett överskådligt vis presentera, arbeta med och förklara verksamheten 

med även det rumsliga inkluderat inom professionen samt för beslutsfattare och övrig 

skolorganisation. Det finns uttryckliga önskemål på tydligare specificeringar i 

lagstiftningen och när detta görs måste en av delarna som konkretiseras vara 

förväntningar på själva lokalen och vilka behov den ska fylla för att säkerställa alla 

elevers rätt till likvärdig utbildning.  
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I 
 

 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide/underlag  

 

Innan intervjun börjar informeras eleven om: 

 

• Syftet, vilken utbildning jag går, när och vart uppsatsen publiceras 

• Hur deras personuppgifter kommer att behandlas/hanteras 

• Vem som har rätt att begära ut inspelning och transkribering av deras intervjuer 

• Att de när som helts under intervjun kan avbryta 

• Mina kontaktuppgifter för övriga frågor 

 

 

Frågor som jag fritt utgått ifrån under intervjun: 

 

1. Brukar du besöka skolbiblioteket? 

2. Ungefär hur ofta är du här (gg/v)?  

3. Vad brukar du göra här? (Om för att studera/läsa: vad gör att du väljer att sitta här 

istället för t.ex. Studierum/hemma?) 

4. Är det någon särskild tid på dagen? Håltimme/lunch/efter eller innan skola? 

5. Var i biblioteket sitter du helst och varför?  

6. Frågar du/använder du dig av skolbibliotekarierna ibland? (Vad kan det gälla för 

frågor?) 

7. Är det viktigt att skolbiblioteket som rum finns? 

8. Hur är stämningen på skolbiblioteket? Skillnad mot studierum/klassrum t.ex.? 

9. Är det viktigt hur det ser ut på skolbiblioteket (estetiskt)? 

10. Vad kan du sakna på ditt skolbibliotek?  

 

 


