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1 Inledning 

1.1   Bakgrund och problemområde  
Skolan är ett av många offentliga rum i samhället. Det enskilda, konkreta skol-
huset består i sin tur av ett större antal mer eller mindre avgränsade rum utfor-
made för specifika ändamål. I klassrummet, gymnastiksalen, matsalen, korrido-
ren, skolbiblioteket bedrivs verksamheter av olika slag. Skolbiblioteket kan 
betraktas som ett av de mer offentliga rummen i denna helhet, ett rum som 
präglas av tillgänglighet och frihet att komma och gå. Det samspel mellan olika 
aktörer, de verksamheter och beteenden som gestaltas i skolans fysiska miljö 
utgör ramen för det problemområde som jag skall studera i föreliggande upp-
sats. Jag kommer att fokusera på skolbiblioteket och det varierande utbud av 
aktiviteter eleverna kan ägna sig åt i detta rum.  

Mitt ämnesval har styrts av min bakgrund som lärare. I de finlandssvenska 
skolor jag tjänstgjort har skolbibliotekets pedagogiska och sociala roll varierat 
i betydelse. Efter att ha tagit del av litteratur om den svenska skolan och i syn-
nerhet forskning om skolbibliotekens roll i skolarbetet, drar jag slutsatsen att 
skolbiblioteket har en mer framskjuten position i den svenska skolans verk-
samhet. Därför vill jag undersöka bibliotekets plats i den överordnade helhet 
som skolan utgör. Hittills har jag hämtat min erfarenhet av skolans värld främst 
i klassrummet; som blivande bibliotekarie är jag intresserad av att närmare stu-
dera vad som pågår i ett annat av skolans rum, biblioteket. Eftersom undersök-
ningar på skolbiblioteksområdet ofta görs ur ett bibliotekarie-, skolledar-, och 
lärarperspektiv, har jag valt att göra denna studie ur ett elevperspektiv. Elever-
nas handlingar i och uppfattningar om skolbiblioteket fokuseras således i min 
undersökning. 

1.2   Tidigare forskning 
I tidigare forskning på skolbiblioteksområdet har man fokuserat på informa-
tionssökningsprocesser. Carol Collier Kuhlthau och Louise Limberg är exem-
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pel på forskare som intresserat sig för den här aspekten av skolbiblioteket och 
dess användare.

Den förstnämnda har studerat den enskilda individens (elevens) sökbete-
ende. Utgående från pedagogisk och psykologisk forskning har hon utarbetat 
en modell för detta. Enligt Kuhlthau är informationssökning en komplicerad 
process som hos individen involverar vilja till handling, intellektuell 
anspänning och emotionella tillstånd av osäkerhet och förvirring.1  

I sitt forskningsprojekt Att söka information för att lära. En studie av sam-
spel mellan informationssökning och lärande fokuserar Louise Limberg på 
informationssökning och lärande. Hon har studerat hur elever på gymnasienivå 
söker och använder information, samt vad de lär sig av att använda denna in-
formation. Resultatet visar att elevernas uppfattning om informationssökning 
samspelar med kvalitén på deras inlärning.2

Brigitte Kühne är, liksom Louise Limberg, en svensk forskare inom skol-
biblioteksområdet. Kühne har studerat frågor som rör skolbibliotekets integre-
ring i undervisning på grundskolenivå. I sin avhandling: Biblioteket – skolans 
hjärna? – Skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grund-
skolan kommer hon bland annat fram till att bibliotekets storlek, placering, 
öppethållande, materiella, ekonomiska och personella resurser är av betydelse 
för dess integrering i skolans undervisning.3

Den norska forskaren Elisabeth Tallaksen Rafste väljer ett sociologiskt 
perspektiv för sin forskning på skolbiblioteksområdet. I sitt forskningsprojekt 
Et staed å laere eller et sted å vaere? En case-studie av elevers bruk og opple-
velse av skolebiblioteket fokuserar hon på användarnas, det vill säga, elevernas 
aktiviteter och beteenden i skolbiblioteket och undersöker detta rum och dess 
aktörer som ett socialt system. Hon introducerar begreppen fritidsrelaterad och 
undervisningsrelaterad användning och studerar hurudana användare eleverna 
socialiseras till.4

I sin forskning kombinerar Rafste en etnografisk metodik med ett herme-
neutiskt förhållningssätt. Karaktäristiskt för etnografin är ett induktivt arbets-
sätt, att utgående från empirin utveckla en mindre omfattande teori, en ”lokal 

                                                 
1 Kuhlthau, Carol Collier, 2004, Seeking Meaning. A Process Approach to Library and Information 
Services, s. 5 ff. 
2 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, s. 238. 
3  Kühne, Brigitte, 1993, Biblioteket – skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det undersökande 
arbetssättet på grundskolan, s. 227 ff. 
4  Rafste, Elisabeth Tallaksen, 2001, Et sted å laere eller et sted å vaere? En case-studie av elevers bruk 
og opplevelse av skolebiblioteket. 
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teori”.5 Rafste arbetar inte enbart induktivt utan pendlar mellan ett induktivt 
och deduktivt arbetssätt:  

Tilnaermingen er mer å førstå som en vekselvirkning mellom top-down, hvor noen idéer 
fra praktisk teori og fra hvardagsteori virker inn på forskningsprosessen, mer eller mindre 
bevisst, og bottom-up, erfaringene og empirien fra feltarbeidet.6

Denna växelverkan resulterar i en typologi som hon använder i sin analys av 
elevernas uppfattning om sitt bibliotek. Eftersom hennes strävan är att placera 
skolbiblioteket och dess användare i en vidare kontext, kommer hon fram till 
att en kombination av sociologisk teori och socialiseringsteorier kunde vara ett 
fruktbart teoretiskt perspektiv. 

Få forskningsresultat med detta perspektiv finns att tillgå då en dylik 
infallsvinkel är mindre vanlig på skolbiblioteksområdet. Rafste nämner tre 
anglosaxiska forskare: Shilling och Cousins som har studerat dels hur sociala 
faktorer såsom klassbakgrund kan påverka elevernas användning av 
biblioteket, dels biblioteket som ett fysiskt rum, samt Mark Dressman som har 
undersökt klassrummet och skolbiblioteket som sociala system.7 Han menar att 
de utgör olika slags inlärningsarenor, med olika potential för att utveckla 
elevers läsintresse och läsvanor, vilka är centrala teman hos Dressman.8

I föreliggande studie prövas Rafstes teoribygge och metodik i starkt modi-
fierad form. Min studie, förlagd till en svensk skolkontext, präglas också av ett 
hermeneutiskt förhållningssätt och en empirinära forskningsansats. En kvalita-
tiv metodik bestående av djupintervjuer och deltagande observationer tilläm-
pas. Vidare utgör sociologisk teoribildning det teoretiska utgångsläget för ana-
lysen av undersökningsmaterialet. Trots ett empirinära arbetssätt är detta sna-
rare deduktivt än induktivt till sin natur. 

1.3   Syfte och frågeställningar 
I min studie utgår jag från Elisabeth Tallaksen Rafstes forskning. Mitt syfte är 
följaktligen att problematisera kring skolbiblioteket och elevernas användning 

                                                 
5  Patel, Runa och Davidsson, Bo, 2003, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, s 34. 
6  Rafste, 2001, s. 142-143. 
7 Shilling, Chris och Cousins, Fiona, 1990, ”Social Use of the School Library. The Colonisation and 
Regulation of Educational Space”, British Journal of Sociology of Education, s. 411 ff. 
8  Dressman, Mark, 1997, ”Congruence, Resistance, Liminality: Reading and Ideology in three School 
Libraries”, Curriculum Inquiry, 27:3, s. 267 ff. 
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av detta. Jag vill studera vad de gör i biblioteket, deras uppfattningar om, atti-
tyd och respons till de verksamheter biblioteksrummet inbjuder till. 

Min huvudfrågeställning blir då: Hur använder eleverna biblioteket? Vilka 
är användarna? Vilken roll spelar det i deras dagliga liv i skolan? 

Dessa frågor rymmer underfrågor som jag kommer att utveckla: I vilken 
utsträckning är elevernas användning av skolbiblioteket 
undervisningsrelaterad, och i vilken utsträckning är den fritidsrelaterad? 

I hur hög grad är de fria eller styrda i sina aktiviteter i detta rum?  
Hur upplever och tolkar eleverna biblioteket i jämförelse med andra rum i 

skolan, främst i jämförelse med klassrummet? 
Hur ser biblioteksanvändningen ut ur ett könsperspektiv? 
En komparativ studie mellan två eller flera skolbibliotek skulle, enligt mig, 

bli för omfattande för detta examensarbete. Vidare är det min uppfattning att 
gymnasiebibliotek har en etablerad plats i sitt skolsammanhang. Av dessa 
orsaker kommer jag att avgränsa min undersökning till ett skolbibliotek i 
endast en skola på gymnasienivå. 

1.4   Disposition 
Nästa kapitel kommer att ägnas åt teori och metod. I teoridelen redogörs för val 
av teori och de analysverktyg denna erbjuder, liksom för begrepp och definitio-
ner hämtade ur relevant forskning. I den andra delen av kapitlet diskuterar jag 
olika metoder och motiverar valet att göra en kvalitativ undersökning. 

De dokument, observationer och intervjuer som utgör undersökningens 
empiriska material redovisas i en löpande diskussion och analys i uppsatsens 
tredje kapitel.  

I det därpå följande kapitlet diskuterar, analyserar och tolkar jag mer sam-
manhängande resultatet av det som framkommit. Därutöver ges några förslag 
till fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
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2   Teori och metod 

2.1   Teori, begrepp och definitioner 
Jag har valt Anthony Giddens struktureringsteori9 som teoretisk ansats för min 
undersökning av skolbiblioteket som ett socialt system. Samhället och dess 
institutioner, skolan och klassrummet, kan alla förstås som större eller mindre 
sociala system. Skolbiblioteket kan utgående från den förståelsen ses som ett 
sådant mindre system integrerat i en överordnad skolkontext. 

Jag har valt att utgå från Elisabeth Rafstes tillämpning av Giddens teori i 
sin forskning. Hon menar att struktureringsteorin ger en god förståelse av skol-
biblioteket som ett socialt system.10 Jag kommer också att använda mig av be-
grepp som hon har utvecklat utgående från sin forskning. I föreliggande 
uppsats prövas alltså Rafstes teoretiska rambygge i modifierad form. Hon 
diskuterar elevers användning av skolbiblioteket på två nivåer: en system- och 
en individnivå. För den förra utgår hon från ovannämnda teori, för den senare 
från socialiseringsteorier baserade på Luckmann och Bergers forskning.  

Eftersom omfånget på min studie är begränsat, har jag valt att enbart foku-
sera på skolbiblioteket som ett socialt system och utgår därför från Giddens 
teori för att i undersökningsarbetet använda några av de begrepp som ingår i 
denna som analysredskap. Nedan följer en kort redogörelse för Giddens struk-
tureringsteori. Kapitel 2.1.1 mynnar ut i en redogörelse för de struktureringste-
oretiska begrepp som är av intresse för uppsatsen. 

2.1.1   Anthony Giddens struktureringsteori 
I det sociala livet verkar människor genom att upprepa, vidmakthålla och om-
forma sina handlingar, vilket genererar vardagliga rutiner och återkommande 
handlingsmönster. Reproduktionen av sociala beteenden skapar strukturer för 
aktörernas handlingar och ett samspel mellan dessa och aktörernas handlingar 
                                                 
9  Giddens, Anthony, 1984, The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. 
10  Rafste, 2001, s. 88. 
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uppstår, vilket i förlängningen leder till större sociala system. Enligt strukture-
ringsteorin existerar inte strukturer: 

… separat från social handling, utan är ständigt inbegripna i struktureringen av 
människors handlingar. De har med andra ord ingen existens utanför människors minnen 
och handlingar, utan det är snarare därigenom de bidrar till att ge form åt den sociala 
interaktionen och därmed även åt reproduktionen av mer eller mindre beständiga 
institutioner och sociala mönster.11

 
Centralt för Giddens teori är ett beroendeskap mellan struktur och aktör i pro-
duktionen och reproduktionen av praxis. Strukturen är inte enbart ett yttre 
betvingande fenomen utan dess beståndsdelar i form av det Giddens kallar 
regler och resurser är både möjliggörande och begränsande för aktörerna i 
deras handlingar. Detta kallar Giddens ”the duality of structure” som han 
förklarar enligt följande: 

The concept of structuration involves that of the duality of structure, which relates to the 
fundamentally recursive character of social life, and expresses the mutual dependence of 
structure and agency. By the duality of structure I mean that the structural properties of 
social systems are both the medium and the outcome of the practices that constitute those 
systems…The identification of structure with constraint is also rejected: structure is both 
enabling and constraining …12  

 
Strukturella egenskaper utgörs alltså av regler och resurser. När Giddens talar 
om regler menar han dels lagar och förordningar, dels icke-formaliserade, ode-
finierade föreskrifter för hur man skall agera i det sociala samspelet. 
Människor har ett så kallat praktiskt medvetande, ”practical consciousness”, en 
tyst kunskap om hur man handlar i vardagliga situationer. Informella regler av 
detta slag dominerar den sociala interaktionen.13

Resurser är kapaciteter av två slag: dels en kapacitet att påverka det materi-
ella, dels att styra människor. Den förstnämnda kallar Giddens allokativa resur-
ser, den sistnämnda auktoritativa. Med dessa resurser kan omgivningen styras 
och kontrolleras, det vill säga, bli utsatt för någon form av maktutövning. 

I aktörernas ”händer” blir regler och resurser de mekanismer som bidrar till 
struktureringen av det vardagliga samspelet, men också till skapandet av soci-
ala system i en vidare omfattning såsom samhälleliga institutioner. De struktu-

                                                 
11  Johansson, Thomas, 1998, ”Anthony Giddens och det senmoderna”, Moderna samhällsteorier. 
Traditioner, riktningar, teoretiker, red. Per Månsson, s. 423. 
12  Giddens, Anthony, 1979, Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in 
Social Analysis, s. 69. 
13  Johansson, 1998, s. 424. 
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rer man finner i djupt förankrade institutioner såsom skolan är svåra att för-
ändra: 

The most important aspects of structure are rules and resources recursively involved in in-
stitutions. Institutions by definition are the more enduring features of social life. In speak-
ing of the structural properties of social systems I mean their institutionalized features, 
giving ‘solidity’ across time and space.14

 
Skolans struktur är utsträckt i tiden, historien. I den konkreta skolvärlden avlö-
ses den ena generationen aktörer/elever av den andra och strukturen fortlever i 
den form deras handlingar skapar och återskapar denna. Skolan, liksom skol-
biblioteket, har en färdig struktur när eleverna träder in, en struktur som fortbe-
står i den dagliga, återkommande produktionen och reproduktionen av hand-
lingar som gestaltas i form av vardagslivets rutiner i skolans värld. 

Tiden och rummet är begrepp som Giddens särskilt lyfter fram i sin diskus-
sion om aktörer, handlingar och strukturer. Enligt struktureringsteorin är det av 
primärt intresse att studera sociala handlingsmönster som tar gestalt och lagras 
i tiden och rummet, historien och geografin, eftersom:  

… each historically located society encodes relations of time and space in its institutions, 
habits and practices. Social action of any kind is always situated in time and space but it 
also gives substance to time and space.15

All social handling är kontextualiserad rumsligt och tidsmässigt, geografiskt 
och historiskt, och är därför begränsad till en viss plats och en viss tid, men 
handlingar ger också innehåll till dessa. Tiden och rummet är både 
begränsande och möjliggörande för det sociala samspelet, de strukturer och 
system som uppstår. 

Sammanfattningsvis kan man mycket förenklat se struktureringsteorin som 
ett sätt att förklara det sociala livet som ett dynamiskt, pågående samspel och 
beroendeskap mellan aktörer, handlingar och strukturer vilka i förlängningen 
bildar sociala system. Aktörerna skapar inte nya system, utan dessa 
uppkommer ur den praxis som redan existerar. En struktur är redan given när 
aktörerna träder in för att interagera med denna genom att upprepa, 
vidmakthålla eller omforma den. Enligt Giddens skall begreppet struktur 
uppfattas som en egenskap hos det sociala systemet ” ’carried’ in reproduced 

                                                 
14  Giddens, 1984, s. 24. 
15  O’Brien, Martin, 1998, ”The Sociology of Anthony Giddens. An Introduction”, Conversations with 
Anthony Giddens.  Making Sense of Modernity, Anthony Giddens, Christopher Pierson, s. 13. 
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practices embedded in time and space”.16 Tiden och rummet är både 
begränsande och möjliggörande faktorer i socialt handlande. Strukturens 
beståndsdelar, regler och resurser, är likaså möjliggörande och begränsande 
faktorer.  

I min undersökning av skolbiblioteket och dess aktörer närmar jag mig 
detta rum ur ett systemperspektiv. Jag kommer härnäst att diskutera de begrepp 
i struktureringsteorin som jag utgår från i min analys. Såsom redan sagts, är 
begreppen tid och rum centrala i Giddens teori. Hans behandling av det senare 
har emellertid bemötts med en viss kritik. John Urry menar, med hänvisning 
till annan forskning, närmare bestämt tids-geografin (time-geography), att 
Giddens inte tillräckligt undersöker ”how changes in the structuring of time 
have affected the geography of place”.17 Urry menar vidare att Giddens und-
viker ”any analysis of place as such”.18 Trots denna kritik har jag valt att ta 
fasta på den rumsliga aspekten, ”locale”, i struktureringsteorin, samt de 
analysverktyg den erbjuder i form av de så kallade strukturerande 
egenskaperna, regler och resurser. Redskap som jag finner användbara för min 
studie i en avgränsad skolkontext. 

Locale  
Begreppet ”locale” står för rum, plats, ”space” i struktureringsteorin. I detta 
begrepp innefattas både fysiska och sociala aspekter, det vill säga, de yttre ma-
teriella ramarna och mänskliga aktiviteter: ”Locales refer to the use of space to 
provide the settings of interaction, the settings of interaction in turn being es-
sential to specifying its contextuality.”19 Locale är ett vittomfattande begrepp 
som, i bemärkelsen handlingsrum, kan beteckna ett enstaka rum, en arbetsplats, 
ett rekreationsområde, en storstad eller en nation.  

Giddens problematiserar kring tiden för och slaget av aktiviteter människor 
ägnar sig åt i olika locales genom att tala i termer av regionalisering: ” ’Regio-
nalization’ should be understood not merely as localization in space but as re-
ferring to the zoning of time-space in relation to routinized social practices.”20 
Rummen i ett hus är byggda och inredda för olika aktiviteter vid olika tid-
punkter på dygnet, vissa rum används främst nattetid, andra dagtid. Man äter 

                                                 
16  Giddens, 1984, s. 170. 
17  Urry, John, 1991, ”Time and Space in Giddens’ Social Theory”, Giddens’ Theory of Structuration. A 
Critical Appreciation, red. Christopher G. A. Bryant och David Jary, s. 167. 
18  Urry, 1991, s. 167. 
19  Giddens, 1984, s. 118. 
20  Giddens, 1984, s. 119. 
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inte middag i badrummet, man sover inte i tamburen. Rummets fysiska utform-
ning ger signaler om vilket slag av verksamhet rummet möjliggör. 

En annan aspekt av regionalisering är så kallade främre och bakre regioner. 
I de främre regionerna är aktiviteterna av en mer formell karaktär: man förvän-
tas uppträda på ett speciellt sätt, man visar upp sin kropp enligt en viss praxis. I 
de bakre regionerna är beteendet däremot mer informellt, ibland till och med 
regressivt. I ett skolsammanhang kan klassrummet definieras som en främre 
region, medan skolgården kan förstås som en bakre region. Skolbiblioteket 
befinner sig i ett mellanläge och kan, enligt Rafste, förstås som en gråzon.21

I detta sammanhang lyfter Giddens fram begreppet ”ontological security”, 
ett tillstånd av trygghet och tillit som människor strävar efter i ett rutiniserat 
beteende.22 Han menar att de främre regionerna utgör platsen för människors 
offentliga framträdanden i form av vardagliga rutiner och mer krävande aktivi-
teter. Å andra sidan är de bakre regionerna den plats där människor förbereder 
sig för sina offentliga aktiviteter. Men den bakre regionen är också det rum   
”where people’s basic security system is restored, particularly through dissipat-
ing the tensions derived from the demands of tight bodily and gestural control 
in other settings of day-to-day life”.23

Ett annat begreppspar som Giddens tar upp är “presence-availability”, 
vilket Urry förklarar på följande sätt: “the degree to which, and the forms 
through which, people are co-present within an individual’s milieu”.24 Detta 
innebär att tillsammans vara närvarande och tillgängliga för varandra i direkta 
fysiska möten, fokuserade möten. Men också i möten där man inte är i närkon-
takt, ofokuserade möten.  

Ovannämnda begreppspar har vidgats i betydelse sedan  

… the separation of media of communication, by the development of electronic 
signalling, from the media of transportation, the latter always having involved, by some 
means or another, the mobility of the human body.25

Möten kan numera vara fokuserade även om man inte är fysiskt tillgänglig. För 
detta använder han begreppet ”time-space distanciation”, en allt vanligare fö-

                                                 
21  Rafste, 2001, s. 74. 
22  Giddens, 1984, s. 23. 
23  Urry, 1991, s. 165. 
24  Urry, 1991, s. 164. 
25  Giddens, 1984, s. 123. 
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reteelse i det sociala livet där samspelet mellan aktörerna inte är beroende av 
fysisk tillgänglighet.26

I ovannämnda begreppspar spelar ”encounters” eller möten mellan aktö-
rerna i rummet en viktig roll för utvecklandet av sociala mönster. Giddens hän-
visar till Erving Goffmans analyser av möten mellan människor som han menar 
”utgör utmärkta beskrivningar av den sociala dynamik som i sin förlängning 
bidrar till att skapa sociala institutioner”.27 Det sociala samspelet präglas av en 
stor regelbundenhet och återkommande mönster, också det dagliga flödet av 
sociala möten präglas av regelbundenhet, regler och konventioner. Människor 
utvecklar en medvetenhet om det sociala samspelets återkommande mönster 
vilket är av stor vikt för den ontologiska tryggheten.28

En sista dimension inom begreppet regionalisering är center-periferi. Gid-
dens illustrerar detta begrepp i ekonomisk-geografiska termer: ”If the world 
economy has its centres, and cities have their centres, so too do the daily tra-
jectories of individual actors.”29 För moderna människor är arbetsplatsen och 
hemmet centra där de dagliga aktiviteterna koncentreras. För en skolelev kan 
klassrummet och skolbiblioteket vara sådana centra eller hemmabaser. En 
vidareutveckling av denna dimension innefattar en maktposition: de som 
etablerar sig i ett centrum tar kontroll över detta eller som Giddens uttrycker 
det: ”Those who occupy centres ’establish’ themselves as having control over 
resources which allow them to maintain differentiations between themselves 
and those in peripheral regions.”30 Detta kan relateras till forskning på 
skolbiblioteksområdet. Rafste fann att vissa grupper ”ockuperade” biblioteket 
på sina respektive skolor, vilket hade konsekvenser för andra elevers intresse 
för biblioteksaktiviteter.31 De som ockuperar sitt bibliotek på detta sätt gör det 
till ett slags hemmabas som utesluter andra grupper. Shilling och Cousins 
kunde iaktta liknande beteenden i sin undersökning i en engelsk kontext. De 
omtalar fenomenet som en ”colonization”.32

                                                 
26  Urry, 1991, s. 165. 
27  Johansson, 1998, s. 422. 
28  Johansson, 1998, s. 422-423. 
29  Giddens, 1984, s. 130-131. 
30  Giddens, 1984, s. 131. 
31  Rafste, 2001, s. 226, 250. 
32  Shilling, 1990, s. 414. 
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Resurser 
Såsom nämnts ovan talar Giddens om två slags resurser: allokativa och aukto-
ritativa. Med den förstnämnda åsyftas medel av fysiskt, materiellt slag; med det 
sistnämnda medel med vilka man kan kontrollera och styra människor. 

I ett skolbibliotekssammanhang har allokativa resurser att göra med fördel-
ning av medel för bibliotekets materiella utrustning exempelvis boksamlingar, 
tidskrifter, datorer och inredningen. De auktoritativa resurserna inbegriper öp-
pettider, personella resurser och eventuell schemaläggning för olika aktiviteter.  
 
Regler 
Regler i det sociala samspelet är ofta vaga och outtalade. Giddens bygger 
denna tanke på begreppet praktiskt medvetande, det vill säga, varje individs 
förmåga att bidra till utformandet av den praxis som är rådande i det sociala 
samspelet.33 Man vet hur man skall bete sig, hur man skall ”go on”34 i olika 
situationer. Dessa regler uppfattas som meningsskapande och bidrar till den 
ontologiska tryggheten. De viktigaste reglerna beskrivs i fyra motsatspar: 

1. intensive – shallow 

2. tacit – discursive 

3. informal – formalized 

4. weakly sanctioned – strongly sanctioned.35  

 
Det första motsatsparet översätter Rafste med orden ”intensive vs ikke-inten-
sive”36 varför jag benämner dem intensiva och icke-intensiva. Med intensiva 
regler menar Giddens: ”formulae that are constantly invoked in the course of 
day-to-day activities, that enter into the structuring of much of the texture of 
everyday life”.37 I ett skolsammanhang är intensiva regler sådana som 
kontinuerligt åberopas. I klassrummet är eleverna mer styrda i sina aktiviteter 
än i skolbiblioteket, man har kanske givna platser eller en strukturerad arbets-
gång som läraren styr mer eller mindre direkt. I skolbiblioteket kan eleverna 

                                                 
33  Giddens, 1984, s. 424. 
34  Giddens, 1984, s. 23. 
35  Giddens, 1984, s. 22. 
36  Rafste, 2001, s. 63. 
37  Giddens, 1984, s. 22. 
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uppträda och röra sig friare utan att bli kontrollerade av en lärare ”skolebiblio-
teket har en svak struktur i forhold till klasserommet”.38

”Tacit” och ”discursive rules” översätter jag till tysta, underförstådda re-
spektive diskursiva regler. Tysta regler ska förstås som ”praktiskt 
medvetande”, det vill säga, människors förmåga att veta ”how to ’go on’” i 
livet. I det sociala livet uppfattar man hur man ska bete sig utan att diskutera 
det nämnvärt. I ett klassrum förekommer sådana underförstådda regler, men 
här ges också tillfälle till tolkningar och ifrågasättande av beteendemönster. I 
klassrummet ges alltså större utrymme för diskursiva regler än i 
skolbiblioteket, eftersom aktiviteterna i detta rum saknar det slags 
kontinuerliga ledarskap klassrummet har. De flesta biblioteksanvändare 
anammar de underförstådda regler som råder i biblioteket utan att ifrågasätta 
dem. 

”Formalized” eller formaliserade/formella regler gestaltas i exempelvis 
nedskrivna lagtexter. Lagar och föreskrifter för skolan formar dess verksamhet, 
men på elevnivå, i ett mer vardagligt sammanhang, diskuteras inte dessa lagar i 
allmänhet. Enligt Rafste är det som kommer närmast formaliserade regler, ”la-
gar”, i ett bibliotekssammanhang det sätt på vilket biblioteket organiserar sina 
samlingar, med andra ord – för svenska förhållanden – SAB-systemet.39

Det sista regelparet, svagt och starkt sanktionerade regler, har att göra med 
hur de andra reglerna tillämpas. Rafste menar att: ”Det kan se ut til, generelt 
sett, at regler och sanksjoner av dem er svakere i skolebiblioteket enn i klasse-
rommet.”40 I biblioteket råder en frivillighetens och i viss utsträckning en frihe-
tens kultur, medan en prestationens och pliktens kultur råder i klassrummet, 
vars verksamhet styrs och övervakas av ett tydligare ledarskap. 

Med hjälp av dessa regelpar kommer jag att analysera mitt empiriska mate-
rial. Trots att jag svårligen kan urskilja den exakta skillnaden mellan exempel-
vis informella och underförstådda regler, anser jag att Giddens regelsystem är 
användbart och intressant som analysverktyg för de handlingsmönster jag note-
rat i skolbiblioteket. Fokus ligger på elevernas aktiviteter i och uppfattningar 
om detta rum, men för att ge en någorlunda mångfacetterad bild relateras även 
till deras aktivitet i och förståelse av andra rum i skolan.  

 

                                                 
38  Rafste, 2001, s. 63. 
39  Rafste, 2001, s. 62. 
40  Rafste, 2001, s. 63. 
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2.1.2   Elisabeth Tallaksen Rafstes analysredskap 
I Elisabeth Tallaksen Rafstes undersökning, liksom i denna, fokuseras elever-
nas aktiviteter i skolbiblioteket. De begrepp hon introducerar för sin analys av 
dessa är ”undervisningsrelaterte handlinger, -aktiviteter eller -bruk” och ”fri-
tidsrelaterte handlinger, -aktiviteter eller -bruk”.41 Jag använder dessa begrepp i 
svensk översättning. Undervisningsrelaterade aktiviteter definieras som ”hand-
linger som er pålagt av skolen eller selvpålagt, men som er knyttet til undervis-
ningen”.42 Det kan handla om sökning och användning av information, läxläs-
ning, grupparbete och lån av medier. Fritidsrelaterade aktiviteter innebär hand-
lingar som för elevernas del är ”selvpålagte, selvstyrte og ikke direkte har noe 
med skolens undervisning å gøre”.43  

Det sistnämnda kräver en vidareutveckling. Tidningsläsning betraktas van-
ligen som en fritidsrelaterad aktivitet, men i ett nutida skolsammanhang upp-
manas eleverna att informera sig om dagsaktuella händelser, varför läsning av 
dagstidningar eller tidskrifter kan ses som indirekt undervisningsrelaterad. Lik-
väl definierar jag tidningsläsning som fritidsrelaterad i denna undersökning, 
eftersom eleverna vanligen läser tidningar på sin fritid i biblioteket.  

En liknande komplexitet gäller läsning av skönlitteratur i skolbiblioteket. I 
den konkreta undersökningssituationen var det oftast omöjligt att fråga om ele-
vernas läsning var det ena eller det andra, eftersom ett visst hänsynstagande till 
deras läsro måste tas från min sida.  

Såsom redan nämnts (kapitel 1.2), utvecklade Rafste, med utgångspunkt i 
sitt empiriska material och i Giddens rums- och tidsbegrepp, en typologi som 
skall förstås som ett klassificeringsschema för elevernas uppfattning om skol-
biblioteket i tid och rum, inkluderande fem rumsdimensioner och två tidsdi-
mensioner. Jag har valt att ta fasta på de förstnämnda i min analys och redogör 
närmare för de olika dimensionerna i det relevanta kapitlet (3.4). 

2.1.3   Begreppet skolbibliotek 
I Folkbibliotekens samverkan med skolan från 1982 likställs skolbiblioteket 
med sin centrala boksamling och de informationsbärande läromedlen. Inget 
sägs om personal eller återvinningssystem i den definition som presenteras 
här.44 I ett senare idématerial med adress till lärare och bibliotekarier lyfts 

                                                 
41  Rafste, 2001, s. 14. 
42  Rafste, 2001, s. 14. 
43  Rafste, 2001, s. 14. 
44  Folkbibliotekens samverkan med skolan. Rapport från en arbetsgrupp inom folkbiblioteksutredningen, 
1982, Utbildningsdepartementet, Ds U 1982:17, s. 93-94. 
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emellertid dessa aspekter fram: skolbiblioteket är ett rum för olika medier, 
utrustat med återvinningssystem och pedagogiskt kunnig personal.45

I en rapport från Statens kulturråd definieras skolbiblioteket som: ”den el-
ler de platser som i eller i direkt anslutning till skolan, där det finns resurser i 
form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera infor-
mation och läsupplevelser”.46 Enligt denna skall skolbiblioteket inte endast till-
handahålla information, det skall också kunna förmedla upplevelsebetonad 
verksamhet. I samma rapport betonas dock det pedagogiska uppdraget: ”Skol-
bibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand för utbild-
ningens behov inom den egna organisationen … ”.47

Trivsel- och rekreationsaspekter kan även ingå i en definition. I sin magis-
teruppsats citerar Yuen några rader ur Skolans ABC.48 Här nämns biblioteket 
som en plats för avkoppling. Även Rafste hänvisar till dokument där denna 
aspekt ingår i begreppet skolbibliotek.  

En annan aspekt som hon diskuterar är den förändring hon kallar ”spårväx-
ling”. Under senare år har begreppet skolbibliotek utvidgats till att omfatta an-
vändning av informations- och kommunikationsteknologi. I olika dokument 
och definitioner betonas att eleverna skall ha tillgång till datorer, nätbaserade 
kommunikationsformer, databaser och Internet.49

De definitioner som återgetts ovan avspeglar den mångsidiga funktion 
skolbiblioteket förväntas ha i skolkontexten. Enligt min uppfattning kan skol-
biblioteket ha olikartade roller, som kulturellt resurscenter, pedagogiskt 
arbetsrum och social mötesplats. Det är, med andra ord, ett rum med många 
dimensioner, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. 

I uppsatsen använder jag orden skolbibliotek, gymnasiebibliotek och bibli-
otek jämsides i samma betydelse. 

I det följande diskuteras olika tillvägagångssätt vid insamlandet av det ma-
terial som underställs de analysredskap jag redogjort för och de begrepp och 
definitioner som lyfts fram i ovanstående text. 

                                                 
45  Limberg, Louise, 1990, Skolbibliotek för kunskap och skapande: ett idé- och servicematerial för 
lärare och bibliotekarier om biblioteket i undervisningen, s. 69. 
46  Skolbiblioteken i Sverige. Kartläggning, analys och probleminventering, Statens kulturråd, 1999, 
(Rapporter; 1991:1) s. 10.  
47  Skolbiblioteken i Sverige, 1999, s. 10.  
48  Yuen, Sanna, 2002, ”Bara det att jag tycker att det är ganska bra i biblioteket”. En undersökning av 
gymnasieelevers åsikter om och användning av sitt gymnasiebibliotek, s. 8. 
49 Rafste, 2001, s. 12-13. 
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2.2   Metodologiska överväganden 

2.2.1   Val av metod  
För sitt forskningsprojekt om norska gymnasieelevers användning av skolbibli-
oteket valde Elisabeth Tallaksen Rafste övervägande kvalitativa metoder och 
ett etnografiskt angreppssätt.50 Hennes ambition var att göra sin undersökning 
så nära eleverna som möjligt i deras skolmiljö. Därför valde hon att gå ut på 
fältet för att göra observationer i två skolor under en fem månaders period. Hon 
kombinerade observationer med djupintervjuer och källmaterial i form av do-
kument som rörde skolans verksamhet. Dessutom valde hon att göra en mindre 
enkätundersökning.  

Jag har, såsom tidigare påpekats, hämtat inspiration och idéer från Rafstes 
undersökning. Eftersom min studie är avsevärt mindre till omfånget, har jag 
valt att göra en kvalitativ undersökning i form av observationer, intervjuer och 
dokument i betydligt mindre skala och i endast en skola.  

En annan avhandling som styrt mitt val av kvalitativ metodik och etnogra-
fisk forskningsstrategi är Ann Skantzes forskning om skolhusets betydelse för 
eleverna i deras skolvardag. Hon menar att ett angreppssätt av detta slag 
lämpar sig för undersökningar där forskaren försöker se hur andra förstår och 
tolkar omvärlden, i hennes fall hur eleverna upplever skolans rum som fysisk 
miljö. I sin metodik kombinerar hon individuella intervjuer och gruppintervjuer 
med observationer och elevuppsatser.51  

Inledningsvis lutade mitt val av metod mot ett kvantitativt alternativ. Men 
efter att ha bekantat mig med Rafstes och Skantzes forskning, samt med me-
todlitteraturen, började mina tankar gå i andra banor. En bidragande orsak till 
denna omorientering var även det faktum att ett par kvantitativa 
undersökningar redan har gjorts på magister- och kandidatnivå i ämnet 
skolbibliotek.52

2.2.2   Kvantitativ eller kvalitativ metod – en diskussion 
Syftet med min undersökning är att ta reda på vad eleverna gör i skolbibliote-
ket, hur de använder och uppfattar detta rum. För att få svar på uppsatsens frå-

                                                 
50  Rafste, 2001, s. 135 ff. 
51  Skantze, Ann, 1989, Vad betyder skolhuset? Skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv studerad i 
relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter, s. 40 ff. 
52  Johansson, Cecilia, 1998, ”Hurra för biblioteket”. En undersökning av gymnasieelevers åsikter och 
användning av sitt gymnasiebibliotek. 
Yuen, Sanna, 2002. 

 18



geställning fann jag följande tillvägagångssätt: kvantitativa undersökningsme-
toder, kvalitativa eller en kombination av dessa. 

Fördelarna med en kvantitativ metodik är dess fokus på exakthet och nu-
meriska värden, en betoning av begrepp såsom tillförlitlighet och giltighet, och 
möjlighet till en större generaliserbarhet. Dessa faktorer vägde för en kvantita-
tiv metod i form av en enkätundersökning. En nackdel med frågeformulär och 
deras förkodade svarsalternativ är den frustration och begränsning responden-
ten kan uppleva vid ifyllandet av ett dylikt formulär. En annan nackdel är den 
snedvridning de färdigt formulerade alternativen kan resultera i. Enligt Dens-
combe kan studien komma att i högre grad spegla forskarens uppfattningar än 
respondenternas.53  

Jag valde slutligen en kvalitativ metodik efter att ha studerat för- och nack-
delar med en sådan. Typiskt för denna är närheten till forskningsobjektet, en 
långvarig, direkt kontakt med fältet och dess aktörer, en fysisk och social när-
varo i vardagliga situationer, samt en deskriptiv, citatrik och verklighetsnära 
återgivning i rapporteringen.54 Tanken med en kvalitativ metodik är att på nära 
håll studera individer eller grupper för att på ett djupare plan förstå dem och 
deras handlingar. Forskaren strävar efter att både förstå och förklara, att växla 
mellan ett inre och yttre perspektiv i sitt arbete.55

Förankringen i verkligheten anger Denscombe som en fördel med kvalita-
tiv forskning: ”datamaterialet och analyserna har sina rötter i den sociala tillva-
rons villkor”.56 Han pekar också på två nackdelar, dels den ringa 
generaliserbarheten: kvalitativa data kan vara mindre representativa; dels 
forskarjagets inflytande på frambringandet, analysen och tolkningen av data.57  

Även Patel och Davidsson menar att begreppet generalisering är ett pro-
blem när det gäller kvalitativ forskning: i denna kan man inte generalisera re-
sultat utgående från en liten grupp till hela befolkningen eftersom urvalet 
sällan är styrt. Men de påpekar också att: ”En kvalitativ analys kan dock leda 
fram till en förståelse av ett fenomen och vilka variationer som detta fenomen 
uppvisar i relation till sin kontext.”58

                                                 
53 Denscombe, Martin, 2000, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, s. 127-128. 
54 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, 1997, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, s. 93. 
55  Holme, 1997, s. 92. 
56  Denscombe, 2000, s. 259. 
57  Denscombe, 2000, s. 260-261. 
58  Patel, 2003, s. 106. 
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De diskuterar vidare kring reliabilitet och validitet i relation till kvalitativa 
metoder och gör gällande att dessa begrepp får en annan innebörd i den kvali-
tativa forskningsstrategin: kvalitet i denna omfattar hela forskningsprocessen. 
Reliabilitet och validitet är så sammanflätade att kvalitativa forskare sällan 
talar om reliabilitet. ”I stället får begreppet validitet en vidare innebörd inom 
kvalitativ forskning.”59

Det unika för varje kvalitativ forskningsprocess betonas. Därför hävdar 
Patel och Davidsson att det inte går att fastställa några exakta regler för att ga-
rantera validiteten.60 Trots detta pekar de på aspekter som bör beaktas när det 
gäller validitetsproblematiken. En sådan aspekt är triangulering. Med detta av-
ses en kombination av flera datainsamlingsmetoder till exempel olika slags 
intervjuer och observationer, liksom skriftliga och elektroniska källor, allt från 
dagböcker till officiella dokument. Man kan också validera genom att välja 
olika personer, tidpunkter och platser för källmaterialets insamlande. Den in-
formation man får tack vare triangulering ger en mångfacetterad föreställning 
av det fenomen man studerar. Utfallet av ”olika metoder kan sammanfalla eller 
peka åt olika håll och båda utfallen kan vara lika intressanta” enligt Patel och 
Davidsson.61  

För att få en fylligare bild av ämnet för denna studie har jag valt flera me-
toder för datainsamlingen. Jag gör med andra ord en metodtriangulering. På 
detta sätt angrips även validitetsproblematiken. Vidare redogörs för forsknings-
processen i sin helhet, liksom forskarjagets inflytande på undersökningen.  

En dylik kombination av metoder utmärker det etnografiska angreppssättet; 
det angreppssätt som Rafste och Skantze valde att tillämpa i sina avhandlingar. 

2.2.3   Ett etnografiskt angreppssätt 
Etnografi betyder ordagrant beskrivning av människor eller kulturer. Den klas-
siska etnografin, som bygger på begrepp inom socialantropologin, känneteck-
nas enligt Denscombe av fältarbete under en längre tid ofta i form av en upp-
täcktsresa. Vardagslivet är av särskilt intresse, men också det exceptionella. 
Vidare vill man ta reda på hur gruppens medlemmar förstår, uppfattar och tol-
kar verkligheten. Etnografin ägnar sig åt helheter: för att förstå helheten bör 
man ta hänsyn till dess delar och sambanden mellan dessa. Slutligen påpekar 
Denscombe att en etnografisk undersökning inte enbart är en beskrivning av en 

                                                 
59  Patel, 2003, s. 102-103. 
60  Patel, 2003, s. 104. 
61  Patel, 2003, s. 104. 

 20



kultur utan också en konstruktion som ”ofrånkomligen till en del beror på etno-
grafens egna erfarenheter”.62 Förhållandet mellan forskaren och den sociala 
värld som studeras är problematisk: å ena sidan anser man sig komma nära den 
verklighet man studerar genom direkt kontakt och observationer; å andra sidan 
är forskaren präglad av sina erfarenheter och subjektiva värderingar. 
Forskarens jag kommer därför att forma tolkningen av de företeelser i den 
kultur han/hon studerat.63  

Det etnografiska angreppssätt som tillämpas i föreliggande studie har 
ovannämnda kännetecken i större eller mindre utsträckning. För fältundersök-
ningen har observation och intervjuer valts, metoder som kräver en nära och 
tidsmässigt längre kontakt med den verklighet som studeras jämfört med till 
exempel en enkätundersökning. Elevernas vardagsliv i skolan och i biblioteket 
i synnerhet står i fokus för undersökningen, liksom hur de uppfattar och tolkar 
biblioteket. Vidare undersöks skolbiblioteket som ett av många rum i skolan, 
som en del av en större helhet. Avslutningsvis, mina erfarenheter från skolans 
värld påverkar i viss mån tolkningen och rapporteringen av denna undersök-
ning. 

Enligt Wolcott bör man skilja på etnografisk metodik och ett mer fullödigt 
etnografiskt förhållningssätt till forskningsprocessen. Denna studie gör inte an-
språk på att vara etnografisk i dess klassiska bemärkelse, snarare tillämpas här 
etnografi som ett ”multi-instrument”, ett verktyg bestående av tre metoder som 
enligt Wolcott kommer till uttryck i följande tre aktiviteter: ”experiencing, en-
quiring and examining”.64

Experiencing: observationer 
Genom att gå ut på fältet för att se, lyssna och ställa frågor samlar forskaren in 
data för sin undersökning. Han/hon får förstahandsinformation i en naturlig 
miljö och erfar den studerades miljö på ett direkt sätt.65 En fördel med observa-
tionsmetoden är, enligt Denscombe, att individerna och deras handlingar stude-
ras i ett naturligt sammanhang. Avancerad teknisk utrustning är inte nödvändig 
eftersom det huvudsakliga redskapet är forskarens jag.66 Beroendet av 
forskarjaget kan emellertid vara en nackdel då det gör att tillförlitligheten kan 

                                                 
62  Denscombe, 2000, s. 85. 
63  Denscombe, 2000, s. 89 ff. 
64  Wolcott, Harry F., 1999, Ethnography. A Way of Seeing, s. 44, 46. 
65  Holme, 1997, s. 122. 
66  Denscombe, 2000, s. 184. 
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ifrågasättas.67 Dessutom bör man som forskare vara medveten om att observa-
tion som metod är tidsödande. 

Observation kategoriseras på olika sätt i metodlitteraturen. Patel och Da-
vidsson talar dels om strukturerade och ostrukturerade observationer (eller 
systematiska och osystematiska), dels om deltagande och icke-deltagande ob-
servationer som kan vara antingen kända eller okända.  

Observationerna som gjorts för denna undersökning är ett slags mellanting. 
De är strukturerade på så vis att ett antal beteendekategorier fokuseras i obser-
vationerna för att senare bearbetas enligt ett enkelt schema. De är ostrukture-
rade i den bemärkelsen att de görs i ett utforskande syfte med avsikt att regi-
strera så mycket som möjligt av elevernas aktiviteter. 

Ett annat val står mellan rollen som deltagande eller icke-deltagande obser-
vatör och att därtill välja mellan känd och icke-känd observatör. Jag har valt att 
vara deltagande observatör som är känd för att mer aktivt kunna ta del i det 
som sker i biblioteket. En sådan kan ställa frågor, vilket en okänd inte har 
samma möjlighet till. En nackdel är att den deltagande observatörens närvaro 
kan störa de studerade individernas naturliga beteende.68

Patel och Davidsson menar att observatören bör vara ”tränad och väl för-
trogen med det som skall observeras”,69 medan Holme med flera försäkrar att 
det bästa är att själv pröva metoderna, något som jag tagit fasta på eftersom jag 
inte är tränad vare sig på observationer eller andra kvalitativa metoder.70

 
Enquiring: intervjuer
Man upptäcker ganska snart att det råder en viss förvirring i metodlitteraturen 
vad gäller forskningsintervjun och olika sätt att definiera den. En problematik 
som bland andra Trost lyfter fram i sin bok Kvalitativa intervjuer.71 De begrepp 
som enligt honom används utan exakt överensstämmelse i forskarvärlden är 
strukturerade och ostrukturerade, standardiserade och icke-standardiserade in-
tervjuer.72

Jag kommer att använda mig av den terminologi som Patel och Davidsson, 
Denscombe och Wolcott använder. Enligt Patel och Davidsson är syftet med 
kvalitativa intervjuer att ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffen-

                                                 
67  Denscombe, 2000, s. 185. 
68  Patel, 2003, s. 96. 
69  Patel, 2003, s. 89. 
70  Holme, 1997, s. 93. 
71  Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 19. 
72  Trost, 2005, s. 20-21. 
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heter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen”.73 Därför kan man inte ha standardiserade intervjuer med färdigt for-
mulerade svarsalternativ. Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av stan-
dardisering så att intervjupersonen ges utrymme att fritt formulera sina svar. 
Om frågorna kommer i en bestämd ordning i varje intervju har intervjun en hög 
grad av strukturering. Denscombe och Wolcott talar om semi-strukturerade 
intervjuer.74 Med detta menar Denscombe intervjuer där intervjuaren har 
färdigt formulerade frågor, men han/hon är beredd att vara flexibel när det 
gäller ordningsföljden. ”Svaren är öppna och betoningen ligger på den 
intervjuade som utvecklar sina synpunkter.”75 De frågor som ställs i denna 
undersökning kan närmast definieras som semi-strukturerade och icke-
standardiserade. 

Det råder också olika uppfattningar om intervjuns gestaltning, det vill säga, 
interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Patel och Davidsson 
skriver att intervjuare och den intervjuade är ”medskapare i ett samtal”.76 De 
menar vidare att intervjuaren bör ”hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga 
upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade fe-
nomenet”.77 De betonar dock att intervjuaren är medveten om sin roll som den 
styrande parten. Utifrån sin förankring i ett etnografiskt tänkesätt betraktar 
Wolcott också samtalet, ”casual conversation”, som en form av intervju.78

Trost, å sin sida, tar avstånd från samtalsformen: ”När man talar om inter-
vjun som ett samtal är man ganska lätt ute på hal is.”79 Han jämför med Kvales 
intervjusyn. Enligt Trost menar Kvale att det ”förekommer ett utbyte av syn-
punkter mellan de två”.80 Trost har emellertid ett annat synsätt: intervjuaren 
skall enbart ställa frågor, iaktta och lyssna. Han jämför intervjuandet med en 
pardans där den ena parten för, intervjuaren, och den andra följer, intervjuper-
sonen.81

Jag väljer ett förhållningssätt som står närmare den syn på intervjuandet 
som Patel och Davidsson ger uttryck för, det vill säga, att intervjua i samtals-
form, i synnerhet i de korta, informella intervjuer som jag gör när tillfälle ges 
                                                 
73  Patel, 2003, s. 78. 
74  Denscombe, 2000, s. 134. 
    Wolcott, 1999, s. 53. 
75  Denscombe, 2000, s. 134. 
76  Patel, 2003, s. 78. 
77  Patel, 2003, s. 78. 
78  Wolcott, 1999, s. 52. 
79  Trost, 2005, s. 34. 
80  Trost, 2005, s. 30. 
81  Trost, 2005, s. 35. 
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vid observationerna. Min ambition är dock att vara medveten om de olika rol-
lernas funktion i det samspel som en intervju är enligt Patel och Davidsson. 
Den frågande parten leder intervjun/samtalet, men strävar efter att bemöta den 
intervjuade på ett icke-hämmande sätt, till exempel genom att anpassa sitt 
språkbruk till intervjupersonens. 

Intervjuarens ansvar omfattar också en medvetenhet om den så kallade in-
tervjuareffekten. Denscombe skriver att intervjuarens kön, ålder, yrkesstatus, 
och etnicitet påverkar intervjupersonens vilja och frihet att kommunicera. Det 
finns risk för att ”de intervjuade svarar som de tror att forskaren förväntar sig 
av dem”.82 Av denna orsak berättade jag först efter intervjun om min bakgrund 
som lärare. 

Hur man väljer intervjupersoner varierar beroende på undersökningens art.  
Olika urvalskriterier gäller för kvantitativa och kvalitativa undersökningar. För 
de sistnämnda är det enligt Trost ”ointressant med i statistisk mening repre-
sentativt urval”.83 Man strävar efter variation inom en given ram: ”Urvalet skall 
helst vara heterogent inom den givna homogeniteten.”84 Det finns olika urvals-
metoder till exempel ett stratifierat urval (som används främst i kvantitativa 
undersökningar), bekvämlighetsurval eller teoretiskt urval.85  

I denna undersökning är urvalet delvis ett bekvämlighetsurval. Detta bety-
der att jag har fått ta emot de informanter jag råkat komma i kontakt med och 
som sedan har varit villiga att bli intervjuade. Urvalet är delvis också en för-
enklad variant av ett så kallat strategiskt urval, en urvalsmetod som Trost pre-
senterar i sin bok Kvalitativa intervjuer.86 Kortfattat går den ut på att man väl-
jer ett par variabler och sedan kategorier för dessa. Variablerna för urvalsförfa-
randet i mitt fall är kön och program. Kategorier för dessa är flickor och 
pojkar, respektive utbildningsprogrammen i skolan. Att i en grupp identifiera 
kön är i allmänhet inte något problem; att däremot identifiera individernas 
programtillhörighet är desto mer problematiskt. Därför använder jag mig av så 
kallade ”dörrvakter”.87  

För att överhuvudtaget få tillträde till undersökningsfältet krävs någon 
form av kontakt med detta, ” ’gate-keepers’ ” eller ” ’dörrvakter’ ” som kan 
öppna ”dörren” till fältets miljöer och dess aktörer.88 En sådan nyckelperson 
                                                 
82  Denscombe, 2000, s. 139. 
83  Trost, 2005, s. 117. 
84  Trost, 2005, s. 117. 
85  Trost, 2005, s. 117-122. 
86  Trost, 2005, s. 117. 
87  Denscombe, 2000, s. 94. 
88  Trost, 2005, s. 94. 
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underlättar etablerandet av kontakt med enskilda individer och kommer att få 
ett visst inflytande över de förbindelser som skapas mellan forskaren och fältet. 
Detta inflytande är inte en engångsföreteelse, utan kan beskrivas som en 
”tillträdesrelation” som i en viss utsträckning formar det processartade 
fältarbetet, vars exakta karaktär är oklar till en början.89

I min undersökning är skolbibliotekets personal de dörrvakter som ger mig 
tillträde till fältet, skolbiblioteket. Skolbibliotekarien i synnerhet påverkar 
forskningsprocessen vid valet av informanter på grund av sin kännedom om 
elevernas programtillhörighet samt deras personlighet, deras öppenhet och vilja 
till kommunikation. Dessa faktorer utgör kriterier som spelar in vid valet av 
informanter. Följaktligen väljs elever som jag närmar mig med en förfrågan om 
en möjlighet till intervju i samråd med bibliotekarien eftersom hon har detta 
”inifrån”-perspektiv. 

Trost varnar för dörrvaktens inflytande, men i mitt fall ansåg jag att en 
dörrvakt var nödvändig för att få den variation i köns- och programtillhörighet 
som jag eftersträvade, för att åstadkomma heterogenitet i den homogena grupp 
biblioteksanvändare som intervjuas.  

Examining: skriftliga dokument  
Den tredje koordinatorn eller hållpunkten i den metodtriangulering som an-
vänds i denna studie innefattar olika dokument som rör verksamheten i det 
skolbibliotek och den skola som ingår i undersökningen. Styrdokument är 
andra skriftliga och elektroniska källor som studeras. Trots att den delmetod 
som utgörs av dokumentgranskning är mindre till sin omfattning fyller den en 
funktion, vilket Rafste påpekar i sin avhandling: dokument är ”informasjon 
som kan hjelpe til med å få en større forståelse av institusjonen og rammene 
rundt (settingen) det som studeres; de er med på å kunne gi en rikere beskri-
velse av skolene”.90

2.2.4   Undersökningens genomförande 
I december 2004 sände jag en förfrågan per e-post till sex gymnasiebibliotek i 
Uppsala. Det första utskicket på fyra försändelser gjordes den 2 december. Ett 
andra utskick till de resterande skolorna gjordes några dagar senare. (Bilaga 1). 

I min förfrågan redogjorde jag för mitt ärende och beskrev 
undersökningen, samt undrade om det fanns något intresse från respektive 

                                                 
89  Denscombe, 2000, s. 95. 
90  Rafste, 2001, s. 165. 
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bibliotek att delta i denna undersökning. I detta skede hade jag ännu inte 
slutgiltigt avgjort huruvida ett eller två skolbibliotek skulle ingå i studien. 

Några dagar efter mitt första utskick fick jag svar från två bibliotek. I det 
ena uttryckte man ett visst intresse för undersökningen, men på grund av ett 
förestående personalbyte ville man ogärna delta. Det andra svaret var däremot 
positivt. Per vidare korrespondens bestämdes ett sammanträffande i det skol-
bibliotek varifrån detta besked kom. Fredagen den 17 december 2004 gjorde 
jag ett första studiebesök i Linnéskolans bibliotek. Det utföll väl varför jag be-
stämde mig för att göra undersökningen i denna skola och att begränsa den till 
endast ett bibliotek. Linnéskolan är en centralt belägen skola med gångavstånd 
till flera större bibliotek. I skolan går ca 700 elever. Den 15 oktober 2004 var 
720 elever inskrivna, av dessa var 68 procent flickor, 32 procent pojkar. 

Två andra skolbibliotek besvarade min förfrågan, det ena den 17 december 
2004 och det andra den 10 januari 2005. Man avböjde i det första, medan 
bibliotekarien i det andra uttryckte sin villighet att delta. Då hade jag 
emellertid valt Linnéskolan som studieobjekt för undersökningen. Av sex 
gymnasiebibliotek var alltså två intresserade, två avböjde och från två bibliotek 
kom ingen respons. 

Den 13 januari tog jag kontakt med Linnéskolan igen och fick svar 
följande dag. Vi bestämde att jag skulle komma på ännu ett kort studiebesök 
fredagen den 21 januari för att sedan påbörja de egentliga observationerna 
måndagen den 24 januari. Under januari och februari gjordes 14 observationer 
på cirka en timme (fyra stycken), cirka två timmar (sex stycken) och cirka tre 
timmar (fyra stycken). Jag valde att göra de flesta mellan klockan tio på 
förmiddagen och klockan ett på eftermiddagen, eftersom biblioteket var mest 
välbesökt vid denna tidpunkt på dagen enligt bibliotekarien (se bilaga 1). 

Under observationerna rörde jag mig så diskret som möjligt i bibliotekets 
olika utrymmen. I motsats till Rafste valde jag att inte sitta eller gå omkring 
med ett anteckningsblock i handen. Jag upplevde att ett sådant skulle skapa en 
barriär mellan eleverna och mig och därmed eventuellt vara ett hinder för 
spontana och informella samtal. Jag försökte så koncentrerat som möjligt samla 
på iakttagelser och memorera det som sagts i samtalen för att med jämna mel-
lanrum dra mig tillbaka till bibliotekspersonalens kansli och där göra anteck-
ningar. Dessa systematiserades vid ett senare tillfälle dels enligt ett schema, 
dels i löpande text. Schemat bygger på en modell av Rafste.91

                                                 
91  Rafste, 2001, s. 193, 204. 
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Efter två veckors observationer gjorde jag min första djupintervju. I 
samråd med bibliotekarien valde jag ut elever från olika studieprogram i 
årskurs två och tre. Någon enstaka elev närmade jag mig spontant. Mitt mål var 
att intervjua åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor från alla tre studieprogram 
och helst från årskurs tre. De äldre eleverna ansåg jag ha mer erfarenhet av 
skolbiblioteket varför de var intressantare för undersökningen.  

Flera vidtalade var för upptagna eller ointresserade för att vilja bli intervju-
ade. Mitt mål att intervjua åtminstone åtta elever misslyckades på så sätt att 
inga elever från det minsta programmet, frisör, blev intervjuade. Enligt en 
överenskommelse skulle vi göra en par-intervju, men de vidtalade flickorna 
uteblev. Det var torsdagen den 17 februari. Följande dag, sista dagen före 
sportlovet och frisörernas praktikperiod, försökte jag hitta ersättare, men miss-
lyckades. Under observationerna kom jag emellertid i kontakt med några elever 
från frisörprogrammet, vilket kanske kan kompensera denna brist i undersök-
ningsmaterialet. 

Djupintervjuerna gjordes enligt följande: en intervju den 7 februari, tre in-
tervjuer den 9 februari, en intervju den 11, 14 och den 18 februari. Tre flickor, 
två från Samhällsprogrammet och en från Handelsprogrammet, intervjuades, 
liksom fyra pojkar, två från Samhälls-, en från Handelsprogrammet och en från 
ett specialprogram, Unga Företagare. En flicka och en pojke gick i årskurs två, 
medan de resterande gick i årskurs tre. Intervjuerna gjordes med 
bandupptagning i ett ledigt rum i skolan. Jag utgick från färdigt formulerade 
frågor, men följde inte dessa slaviskt. Om något av intresse dök upp, eller om 
något måste klargöras, gjorde jag en avvikelse från intervjuguiden, som var en 
omarbetad version av den guide Rafste hade utarbetat för sin undersökning (se 
bilaga 2). Intervjuerna räckte ungefär en timme; endast i ett fall blev 
ljudkvalitén på bandningen mindre bra. 

Veckan efter avslutat fältarbete transkriberade jag intervjuerna, som finns 
att tillgå som text i två varianter: den enskilda intervjun i sin helhet och ett om-
strukturerat material enligt tema. De sju elever som intervjuades har fått fiktiva 
namn för att deras anonymitet skall garanteras. Detta tillvägagångssätt förkla-
rades för dem inför intervjun, liksom ändamålet med den och var de sedan kan 
ta del av undersökningsresultatet. 
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3   Undersökningen 

3.1   Vad står att läsa om skolbiblioteket? 
I lagar, läro- och kursplaner, samt i verksamhetsplaner för den enskilda skolan 
och dess bibliotek finner man formuleringar som rör skolbiblioteket. I detta 
kapitel presenteras några relevanta aspekter av innehållet i dylika dokument. 

3.1.1   Allmänna styrdokument 
Enligt paragraf fem i bibliotekslagen skall en gymnasieskola ha tillgång till 
”lämpligt fördelade skolbibliotek”, vars uppgift är att sörja för elevernas behov 
av material för sin utbildning.92 I paragraf nio fokuseras ungdomar som använ-
dargrupp och skolbibliotekets uppgift att ”erbjuda böcker, informationsteknik 
och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och 
stimulera till läsning.”93 Lagen säger med andra ord att varje gymnasium skall 
ha tillgång till ett skolbibliotek vars funktion är både pedagogisk som ett kom-
plement till den undervisning eleverna får i ett klassrumssammanhang och in-
tresseskapande vad gäller litteratur och språklig medvetenhet. För att uppfylla 
lagens målsättning skall skolbiblioteket således tillhandahålla eleverna ett vari-
erat och stimulerande medieutbud. 

I 1994 års läroplan (Lpf 94) står följande att läsa om de frivilliga skolfor-
mernas uppdrag: ”Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förut-
sättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper.”94 En så-
dan förutsättning kan skolbiblioteket vara som skolans kunskapscentrum, ett 
rum vars beskaffenhet kan bereda eleverna både plats och möjlighet till eget 
arbete, egen reflektion och tillämpning av sina kunskaper; ett rum som kan 

                                                 
92  Bibliotekslagen: http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm 
93  Bibliotekslagen: http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm 
94  Skolverket. Lagar och regler: http://www.skolverket.se/ 
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skapa ”de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling”.95  

I samma läroplan betonas ytterligare vikten av att lära eleverna leva i det 
moderna informationssamhället. De skall kunna ”orientera sig i en komplex 
verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras för-
måga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig.”96 
Skolan ansvarar för elevernas sökfärdigheter på olika områden, både på den 
faktarelaterade informationens och på kulturutbudets område. Lärarna 
förväntas se till att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap och på 
rektors ansvar ligger tillgång till bibliotek, datorer och andra hjälpmedel som 
stödjer eleven i dennes kunskapsinhämtning och utveckling.97

I kursplanerna för enskilda skolämnen anges mål som är biblioteksrelate-
rade i olika grad. Ett av målen för kursen i svenska A är att eleven skall: 
”kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap från bib-
liotek och databaser samt kunna använda datorer för att skriva och kommuni-
cera”.98 Efter avslutad kurs i svenska C skall eleverna utgående från tryckta och 
digitala källor kunna söka och kritiskt granska materialet. De skall också kunna 
sammanställa material och göra utredningar. Även i ämnet samhällskunskap, 
samhällskunskap B, nämns förtrogenhet med informationssökning, utvärdering 
och tolkning av olika källor som ett mål att uppnå. I kursplanen för historia C 
betonas medvetenhet om källkritiska principer i målformuleringarna. 

I styrdokument ges ramar för skolornas verksamhet, liksom mål att sträva 
mot. Dokument och planer som rör verksamheten i den skola, Linnéskolan, och 
det skolbibliotek som står i fokus för undersökningen i denna uppsats redogörs 
för nedan. 

3.1.2   Dokument med lokal anknytning 
Linnéskolan erbjuder sina elever tre utbildningsprogram: Samhällsprogrammet 
(Sp), Handels- och administrationsprogrammet (Hp), och Frisörprogrammet 
(Fp). I presentationen av programmen återspeglas läroplanens och 
kursplanernas målformuleringar. Följande sägs om Sp: ”Utbildningen ger god 
vana att använda informationstekniken som ett verktyg för lärande, kommuni-
kation och informationssökning.”99 Även formuleringar om skolans ansvar för 

                                                 
95  Skolverket. Lagar och regler: http://www.skolverket.se/ 
96  Skolverket. Lagar och regler: http://www.skolverket.se/ 
97  Skolverket. Lagar och regler: http://www.skolverket.se/ 
98  Skolverket. Lagar och regler: http://www.skolverket.se/ 
99  Linnéskolan. Våra program: http://www. jolifant.se/linneskolan/ 
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elevernas kunskaper i att söka, tolka och analysera information, särskilt på 
samhällsvetenskapens område, står att läsa i detta dokument.100

Ett pedagogiskt särdrag för Linnéskolan är den så kallade Linnémodellen, 
ett projekt som påbörjades läsåret 2003-2004 och som redovisas på skolans 
webbsida. Modellen innebär att varje klass har ett specialschema en dag i 
veckan. På detta sätt vill skolan genomföra ämnesintegrerade projekt, ge möj-
lighet till ämnesfördjupning, skolgemensamma aktiviteter såsom tema- och 
idrottsdagar, större provtillfällen och exkursioner. Läsåret 2004-2005 hade 
torsdagarna detta specialschema. En avsikt med Linnémodellen är att se om 
denna pedagogiska förändring ”kan ge ett bättre resultat vad gäller lärandet i 
det livslånga perspektivet”.101

Specialschemats introduktion i skolans verksamhet har konsekvenser för 
biblioteket på följande sätt: personalen ges bättre och effektivare undervis-
ningstillfällen i informationssökning och elevernas användning av biblioteket 
har intensifierats vissa torsdagar. I en årsrapport från 2004 skriver skolans bib-
liotekarie att ”Linnémodellen skapar ypperliga tillfällen för mig att jobba med 
elevernas färdigheter i informationssökning.”102 Av detta dokument framgår 
även att biblioteket ordnar biblioteksvisningar för nya elever, undervisar i käll-
kritik och informationssökning på webben (även utanför specialschemats ra-
mar), samt leder bokprat.103

Linnéskolans bibliotek är involverat i ett nätverk bestående av andra gym-
nasiebibliotek på orten. Nätverket eftersträvar samarbete gymnasiebiblioteken 
emellan och en likvärdig biblioteksservice för alla elever och lärare på orten. 
En gemensam portal är under utveckling. Denna skall tillhandahålla använd-
bara länkar, dokument och annan intressant information för elever och lärare. 
Nätverket har bland annat utarbetat en biblioteksplan i vilken bibliotekets olika 
uppgifter presenteras. Förutom bibliotekets funktion som arbetsplats och dess 
uppgift att handleda elever i informationssökning och stödja dessa i ett under-
sökande arbetssätt lyfts andra funktioner fram. En sådan är biblioteket som ett 
rum med rekreationsmöjligheter. Andra uppgifter som nämns är dess medver-
kan i kulturella aktiviteter och dess roll i elevernas livslånga lärande.104

                                                 
100  Linnéskolan. Våra program: http://www. jolifant.se/linneskolan/ 
101  Linnéskolan. Kvalitetsredovisning 2004, s. 9: http://www. jolifant.se/linneskolan/ 
102  Hirschfeldt, Elin, Litet om biblioteket 2004, Linnéskolans bibliotek. 
103  Hirschfeldt, 2004. 
104  Policydokument: http://gymnasiebibliotek-uppsala.net/dokument/policy.htm
    Biblioteksplan: http://gymnasiebibliotek-uppsala.net/dokument/biblplan.htm 
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I Lpf 94 står följande om den enskilda skolans utveckling: ”Skolan skall 
sträva efter flexibla lösningar för sin organisation, kursutbud och arbetsfor-
mer.”105 Ett förhållningssätt som anammats på Linnéskolan både på ett schema-
mässigt plan, vilket har följdverkningar för skolbibliotekets verksamhet, och på 
ett utåtriktat plan, bibliotekets samarbete med andra bibliotek för att gynna 
flexibilitet i arbetet. 

Sammanfattningsvis, av de citerade styrdokumenten, från lagparagrafer 
och kursplaner för särskilda skolämnen, till skolans verksamhets- och 
biblioteksplan, framgår vilka uppgifter och vilka funktioner ett skolbibliotek 
kan förväntas ha som rum, locale, för en mångfacetterad verksamhet. 

3.2   Hur använder eleverna skolbiblioteket? Vilka är 
användarna? 
Avsikten med observationerna är att genom iakttagelser och korta, informella 
intervjuer ta reda på vad eleverna gör i biblioteket och vem som använder det. I 
nedanstående avsnitt redogör jag för resultaten.  

3.2.1   Beskrivning av biblioteksrummet  
Skolans bibliotek ligger lite avskilt i en sidobyggnad. Denna flygel består av 
två våningar: den nedre rymmer en matsal, den övre biblioteket. Ingången 
hittar man i trapphuset mellan två våningsplan i huvudbyggnaden. Biblioteket 
är öppet och bemannat hela skoldagen. Man öppnar klockan åtta varje morgon 
utom torsdagar, då det öppnas en timme senare. Halv fem stängs dörrarna alla 
dagar utom onsdagar då de stängs klockan tre.  

Biblioteket består av fem rum: bibliotekssalen, ett studierum, två datasalar, 
en mindre sal för tyst arbete och en större, samt ett kansli. Alla rum utom kans-
liet används av eleverna. Biblioteket är rektangulärt till formen med fönster på 
båda långsidorna. Datasalarnas innerväggar är delvis glasade, vilket gör att 
hela lokalen upplevs som ljus och öppen.  

Vid entrén, som leder in till det största rummet, bibliotekssalen, finns ett 
utställningsbord, en kopiator, anslagstavlor, information om yrkesval och en 
lånedisk. Sju mindre arbetsbord är placerade längs med bibliotekssalens föns-
terrad som vetter mot skolgården. Två större arbetsbord med plats för åtta till 
tio elever står centralt i salen, det ena mellan två bokhyllor med tidskriftshyllan 

                                                 
105  Skolverket. Lagar och regler: http://www.skolverket.se/ 
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intill, det andra i anslutning till lånedisken. Här finns också en soffa och en så 
kallad plugghäst.106 Ett antal fåtöljer är utspridda i olika hörn av salen. Bokhyl-
lorna är det dominerande inslaget i bibliotekssalens inredning. De står i tvära 
rader mitt i salen, medan tidskriftshyllan är placerad längs med fönsterväggen 
till stora datasalen. Här finns också en snurra med utställda böcker. De webba-
serade katalogerna hittar man utanför kansliet. 

Studierummet ligger längst bort i biblioteket. Tre större bord med plats för 
fyra till fem elever per bord utgör den huvudsakliga möbleringen. Rummet är 
litet, ljust och avskilt för tyst arbete. 

Den mindre datasalen är utrustad med fyra datorer, ett arbetsbord för fyra 
till sex personer, samt hyllor med arkiverat material såsom tidningsartiklar och 
tidskrifter. Det här rummet kan också fungera som ett tyst arbetsrum. I den 
större datasalen finns tretton datorer varav en är reserverad för artikelsök. Tack 
vare fönsterväggen har datasalen, liksom personalens kansli, kontakt till det 
övriga biblioteket. (För övrigt, se planlösning, bilaga 4). 

3.2.2   Hur använder eleverna skolbiblioteket?  
 
Undervisningsrelaterade aktiviteter  
Bibliotekssalen och studierummet besöktes av 900 elever i runda tal, ungefär 
600 flickor och knappt 300 pojkar, under de veckor observationerna gjordes.  

Vid de små fönsterborden satt elever gärna och gjorde undervisningsrelate-
rade uppgifter i form av individuella projekt och grupparbeten. Även 
läxläsning och provförberedelser var aktiviteter som eleverna ägnade sig åt vid 
dessa bord. Större grupper (fyra till åtta elever) valde att sätta sig vid något av 
de stora borden, bord A vid entrén eller bord B mitt i salen, om de skulle arbeta 
med ett grupparbete. Ibland kunde en enstaka elev dra sig tillbaka med sin 
läxläsning till någon av fåtöljerna.  

Studierummet är avsett för tyst eller avskilt arbete. Hit söker man sig om 
man vill arbeta mer ostört med ett par- eller grupparbete, som var den vanligast 
förekommande aktiviteten vid de tre borden i detta rum. 

I datasalarna vistades grovt taget 550 elever under mina observationstim-
mar, cirka 430 flickor och drygt 120 pojkar. 

Den mindre datasalen kan, om man så önskar, fungera som ett tyst arbets-
rum, vilket eleverna markerar genom att stänga dörren. Vid ett par tillfällen 
                                                 
106  En plugghäst var tidigare ett slags barnmöbel i trä. Se http://www.wikipedia.org eller 
http://www.plugghasten.se  
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under mina observationer utnyttjade eleverna denna möjlighet till arbete i av-
skildhet. Då trängde jag mig inte på.  

När jag kunde röra mig i rummet och iaktta elevernas förehavanden var de 
mest frekventa undervisningsrelaterade aktiviteterna:  

– informationssökning för ett individuellt arbete eller ett grupparbete 
– skrivarbeten såsom renskrivning av grupparbeten, undersökningar, upp-
satser eller individuella skrivuppgifter 
– utskrifter från Internet. 

Arbetsbordet i den mindre datasalen skall ge tillfälle till arbetsro för enskilda 
och grupper, vilket också utnyttjades.  

I den stora datasalen ägnade sig eleverna åt likartade undervisningsrelate-
rade uppgifter: 

– informationssökning t.ex. i Nationalencyklopedin eller via en sökmotor 
– artikelsök 
– skrivande i form av uppsatsarbeten och undersökningar  
– projekt, till exempel bok- och företagsprojekt 
– besök på skolans hemsida. 

Karaktäristiskt för aktiviteterna framför datorn var den snabba växlingen mel-
lan ”nytta och nöje”, det vill säga, eleverna klickade obehindrat fram och till-
baka mellan olika webbsidor som anknöt antingen till undervisnings- eller fri-
tidsrelaterad verksamhet. 

I stora datasalen kunde det stundvis vara fullsatt och därmed en livlig 
stämning, speciellt om flera små grupper satt vid varsin dator och skrev och 
kommenterade ett grupparbete. Det var dock aldrig stökigt.  

Eleverna har en personlig kod för inloggning. Vidare finns det ett elevnät-
verk där eleverna kan spara sina dokument. Vid behov kan de boka en dator i 
förväg, vilket en flicka hade gjort till min första observationsdag. Hon arbetade 
vid denna dator under mitt två timmar långa pass.  
 
Fritidsrelaterade aktiviteter 
I främre delen av bibliotekssalen, vid bord A och i fåtöljerna intill, satt elever 
och läste de framlagda dagstidningarna. Vid bord B läste de oftare tidningar 
och tidskrifter, eftersom tidningshyllan är placerad i anslutning till detta bord 
mitt i salen. Soffan inbjöd till avkoppling, umgänge och kortspel, eller till en 
tupplur efter lunch. I fåtöljerna kopplade man också av med att umgås, prata, 
läsa en tidning eller vänta på att en dator skulle bli ledig. Ett av fönsterborden 
har ett påmålat schackbräde varför det spelades schack här så gott som varje 
dag.  
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Studierummet användes fritidsrelaterat för umgänge, tidningsläsning, och 
vid ett tillfälle för kortspel. I de två datasalarna utgjordes de fritidsrelaterade 
aktiviteterna av: 
     – chattande bl.a. på Lunarstorm 
     – surfande t.ex. på olika nättidningar  
     – mailande – många elever läste sin privata mail här 
     – datorspel 
     – informationssökning av privat intresse, på Ams sidor, exempelvis 
     – privat skrivande såsom arbetsansökan och CV.  
Utmärkande för elevernas aktiviteter i biblioteket var flexibilitet: de satt ofta 
vid arbetsborden utrustade med läromedel, biblioteksböcker och tidningar al-
ternerande mellan undervisningsrelaterade- och fritidsrelaterade aktiviteter. 
Detta märktes speciellt tydligt när de arbetade i datasalen. 

3.2.3   Vem använder skolbiblioteket?  
 
Könstillhörighet 
Under de observationer jag gjorde i skolans bibliotek besöktes salen och 
studierummet, såsom redan angetts, av inemot 900 elever, 600 flickor och 300 
pojkar i ungefärliga tal. Flickor var alltså den dominerande gruppen användare, 
men omräknat i procent – 67 procent flickor och 33 procent pojkar – motsvarar 
dessa sifferuppgifter andelen flickor och pojkar i hela elevpopulationen – 68 
procent, respektive 32 procent. Flickorna använde sig av dessa rum som ar-
betsrum i högre grad än pojkarna: för skolarbeten i form av enskilda projekt 
och grupparbeten, för läxläsning och provförberedelser. Både medhavd littera-
tur och lånat biblioteksmaterial användes. Pojkarnas användning av rummen 
var däremot något mer fritidsorienterad: tidningsläsning, avkoppling och um-
gänge. Men båda grupperna rörde sig växelvis mellan olika aktiviteter: både 
pojkars och flickors verksamhet i biblioteket präglades av den rörlighet som 
beskrivits ovan. Ena stunden var de upptagna med en skoluppgift, för att i nästa 
stund hämta en tidning, till exempel Elle eller Goal, som de bläddrade i några 
minuter för att sedan återgå till skolarbetet.  

Båda grupperna spelade schack i ungefär lika stor utsträckning. Likaså var 
utrymmet runt soffan en populär plats för både pojkar och flickor att samlas på 
för att koppla av, umgås eller spela kort. En tydlig skillnad vad gäller kön och 
biblioteksanvändning var dagstidningar. I huvudsak pojkar satte sig vid bord A 
vid lånedisken eller i fåtöljerna intill för att läsa de framlagda dagstidningarna. 
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Övrig tidningsläsning var en framträdande fritidsrelaterad aktivitet som 
både pojkar och flickor ägnade sig åt i dessa rum.  

Omkring 550 elever vistades i datasalarna under mina observationstimmar. 
Av dessa elever var majoriteten flickor, inemot 430, medan drygt 120 pojkar 
utnyttjade datasalarna. På basen av dessa siffror var flickor flitigare besökare i 
skolbibliotekets datasalar: 78 procent av besökarna var flickor, 22 procent poj-
kar. I lilla datasalen arbetade majoriteten av båda kategorierna med undervis-
ningsrelaterade uppgifter. I stora datasalen ägnade sig flickor i högre grad åt 
skolarbete, medan pojkars sysselsättning var skol- och fritidsrelaterad i ungefär 
lika hög grad. Enligt mina iakttagelser roade sig pojkar någon enstaka gång 
med datorspel, oftare än flickor. De å sin sida ägnade mer tid åt chattande.  
 
Programtillhörighet 
Av skolans tre huvudprogram Samhälls-, Handels- och Frisörprogrammet har 
Frisörprogrammet minst antal elever. Utgående från mina pass i biblioteket kan 
jag notera att detta återspeglas i programmets besöksfrekvens: de här eleverna 
använde biblioteket minst under de tidpunkter jag var där. De frisörer jag pra-
tade med i biblioteket kom ned för att hämta läromedel eller för att kopiera. En 
eftermiddag satt fyra ettor i soffan och läste romaner på en lektion i svenska, 
medan fyra andra läste romaner i studierummet. Dagen före sportlovet, min 
sista dag som observatör, arbetade ett par grupper på frisörlinjen med att av-
sluta arbeten i biblioteket. Endast vid dessa tillfällen fick jag kontakt med re-
presentanter för detta program.  
 
Sammanfattande kommentar 
Antalet flickor som uppehöll sig i skolbiblioteket under mina observationer var 
mycket större än antalet pojkar. Att dra några långtgående slutsatser av denna 
iakttagelse är osäkert, eftersom elevpopulationen domineras av flickor. Vad 
gäller aktiviteter, sågs flickor något mer ägna sig åt undervisningsrelaterad 
verksamhet. Vidare är det min bedömning att de flesta användare var elever på 
Samhälls- och Handelsprogrammets linjer. 

3.3   Hur kan elevernas aktiviteter i skolbiblioteket 
förstås?  
I detta kapitel analyseras elevernas aktiviteter i skolbiblioteket med utgångs-
punkt i begreppen regler och resurser i Giddens struktureringsteori, det vill 
säga, de mekanismer som enligt denna bidrar till utformandet av praxis i soci-
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ala system. Redogörelsen och analysen baseras på det som framkommer av de 
observationer och djupintervjuer som gjorts, samt på relevanta dokument. 

3.3.1   Analys utgående från begreppet regler 
I sin forskning kom Elisabeth Rafste fram till att det sociala systemet i skolbib-
lioteket har en svagare struktur än i klassrummet.107 Eleverna kan röra sig friare 
och mer självständigt utforma sina aktiviteter. Den sociala strukturen präglas 
således av icke-intensiva, med Giddens terminologi ”shallow” och svagt sank-
tionerade regler, ”weakly sanctioned rules”.108

Utgående från mitt undersökningsmaterial gör jag en liknande bedömning 
av den sociala strukturen i det skolbibliotek som studerats för denna undersök-
ning. Såsom konstaterats i föregående kapitel utmärks elevernas aktiviteter av 
flexibilitet: de växlar snabbt mellan undervisnings- och fritidsrelaterade akti-
viteter, en rörlighet som också Rafste iakttog i elevernas aktiviteter vid arbets-
borden.109 Likaså kan några elever i en grupp koppla av, skämta och skratta, 
medan någon eller några andra i gruppen koncentrerar sig på en skoluppgift.   

Även djupintervjuerna bekräftar bilden av frihet. Till biblioteket går man 
oftast på eget initiativ, man rår sig själv och ges möjlighet till arbete i egen takt 
och självständig reflektion. Enligt Filippa kan man stiga upp och röra på sig, 
man ”har inte lärarna över sig”.110 Frida uttrycker en liknande uppfattning: ”I 
klassrummet känner jag mer stress och press från lärare och andra elever än om 
jag är i biblioteket.” Under en observation betonade några elever den egna ar-
betsprocessen: ”I biblioteket söker man kunskap själv, det är inte bara lärarnas 
uppfattning och kunskap som gäller.”111  

En annan skillnad mellan biblioteket och andra rum i skolan är ljudförhål-
landena. Det är ett rum man går till om man vill ha studiero. Några flickor på 
frisörprogrammet kommer till biblioteket när de har lästimme för att det är en 
tystare miljö än i klassrummet. För Pontus är den dämpade ljudnivån den enda 
skillnaden mellan klassrummet och biblioteket. Alla intervjuade elever talar 
om biblioteket som ett tystnadens rum, en syn som eleverna har med sig ”sedan 
barnsben” enligt Pontus. Denna uppfattning kan förstås som så kallad tyst kun-
skap eller praktiskt medvetande, ”practical consciousness”, om hur man beter 

                                                 
107  Rafste, 2001, s. 63. 
108  Giddens, 1984, s. 22. 
109  Rafste, 2001, s. 247. 
110  Intervju med Filippa. De intervjusvar som citeras med namngiven informant redovisas härefter inte 
med fotnot. För detaljer se käll- och litteraturförteckningen. 
111  Observation nr 9. För fler detaljer se käll- och litteraturförteckningen. 
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sig i ett bibliotek. En kunskap eleverna har med sig när de kommer till gymna-
siebiblioteket och som fortlever i deras vardagspraxis där. Det är ett uttryck för 
en underförstådd regel, ”a tacit rule”, en medvetenhet om hur man skall ”go 
on” i det sociala systemet.112 Denna praktiska medvetenhet återspeglas i många 
elevers svar, till exempel Patriks: ” … vissa tider är det inte många som sitter 
och arbetar, då kan man diskutera lite högre, vissa tider arbetar man, då ska 
man gå till cafeterian i stället”. I ett kort samtal med skolans rektor, menade 
han, att biblioteket inte längre är ett tyst rum utan ett arbetsrum, vars karaktär 
har ändrats som en följd av datorernas inträde. Denna förändring tolkar Rafste 
som en del av den ”spårväxling” som har gett biblioteket en ny praxis, en ny 
struktur i bibliotekets sociala system.113 Men för de intervjuade eleverna är 
biblioteket fortfarande ett tyst rum, ett ställe som präglas av precis den tysta 
regeln om hur man skall ”go on” i detta rum.  

Endast ett fåtal elever klagade på att denna regel bröts mot. Under mitt 
fältarbete uppstod sällan någon situation då bibliotekspersonalen eller med-
följande lärare måste ingripa i elevernas aktiviteter med förmaningar eller 
andra disciplinåtgärder. I en intervju kan man dock ana bibliotekspersonalens 
uppmärksamhet och vilja att vidta åtgärder om ljudvolymen blir för hög. Så här 
säger Patrik: ” … dom som är där … ser till att det är väldigt tyst, att ingen 
käbblar och skriker”.  

Ändå vill jag hävda att praxis i skolbiblioteket präglas av svagt sanktione-
rade regler. Personalen har inte samma uppsikt och kontroll över aktiviteterna i 
biblioteket som läraren har i klassrummet. Ett bibliotek är ofta indelat i olika 
rum eller avdelningar. I Linnéskolans fall är det indelat i fyra rum och ett 
kansli. Väggarna mellan kansliet och bibliotekssalen, samt mellan datasalarna 
och bibliotekssalen är glasväggar. Tack vare dessa ges en bättre insyn i vad 
som försiggår i de olika rummen. Faktum kvarstår dock, personalen har inte 
samma kontroll över aktiviteterna i biblioteket. I biblioteket tillämpas inte hel-
ler närvarokontroll eller punktlighetsprinciper, däremot åläggs man ersättnings-
avgifter för förkomna medier. Man kan inte heller surfa fritt på nätet. Varje 
elev har sin egen inloggningskod och kan spåras och avstängas från datoran-
vändning om han/hon har brutit mot skolans principer på detta område.  

I biblioteket är de flesta regler tysta regler i den bemärkelsen att det inte 
ges tillfälle till diskussion och ifrågasättande av vedertagna beteendemönster 
på samma sätt som i ett klassrum. Till biblioteket kommer man inte alltid i 
                                                 
112  Giddens, 1984, s. 22, 26. 
113  Rafste, 2001, s. 233, 375. 
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grupp och man arbetar sällan under ett tydligt ledarskap. Regler finns för hur 
man uppför sig i biblioteket, också i Linnéskolans bibliotek (se bilaga 3), men 
mitt intryck var att dessa varken ifrågasattes av eleverna eller hänvisades till av 
personalen.  

Formella eller formaliserade regler skall enligt Giddens förstås som ned-
tecknade lagar och föreskrifter. Skol- och bibliotekslagen är exempel på sådana 
lagar i detta sammanhang. De ger ramarna för elevernas och personalens verk-
samhet i en skolkontext. Läroplaner och kursplaner kan också uppfattas som 
sådana formella regler. Dessa genomsyrar det rutiniserade arbetet i skolvarda-
gen, både elevernas och personalens, men de berörs sällan på ett medvetet plan. 
Man går vanligen inte och tänker på lagar och förordningar i det dagliga ar-
betsmomenten. Detta innebär inte att de är betydelselösa. Såsom påpekats i ett 
tidigare kapitel (3.1.1) stipulerar bibliotekslagen tillgång till ett skolbibliotek 
vars roll är både pedagogisk och lässtimulerande. Vidare anges mål i läropla-
nen och kursplaner som har konsekvenser för bibliotekets verksamhet och 
aktörernas handlingar.  

3.3.2   Analys utgående från begreppet resurser 
I avsnittet ovan diskuterades och analyserades elevernas aktiviteter i skol-
biblioteket utgående från begreppet regler i struktureringsteorin. I detta avsnitt 
får resursbegreppet utgöra analysverktyg för aktiviteterna. Regler och resurser 
är de mekanismer som bidrar till struktureringen av ett socialt system, till ex-
empel praxis i skolans värld. Resurser indelas i allokativa och auktoritativa. De 
förra skall förstås som kapaciteter att forma och kontrollera det fysiskt-materi-
ella, de senare som kapaciteter att styra och kontrollera människors handlingar. 
 
Allokativa resurser  
Rafste skriver: ”skolebiblioteket kommuniserer en mening”.114 Utrustning, 
material, medier och organiseringen av dessa kommunicerar en mening, ett 
innehåll, till skolbibliotekets användare. Likaså signalerar själva rummet och 
inredningen funktioner som de förhåller sig till genom den respons de ger 
dessa. 

Såsom tidigare beskrivits består Linnéskolans bibliotek av fem rum: bib-
liotekssalen, studierummet, de två datasalarna och kansliet. Varje rum kommu-
nicerar delvis olika funktioner. I lilla datasalen finns endast fyra datorer, ett 

                                                 
114  Rafste, 2001, s. 221. 
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arbetsbord med fyra stolar och bokhyllor med arkiverat material. Rummet är 
mindre till ytan och ligger längst bort i biblioteket. På ett anslag uppmanas ele-
verna att stänga dörren för att markera att de vill arbeta ostört. Den mindre da-
tasalen signalerar på dessa sätt möjlighet till tyst och avskilt arbete.  

Studierummet är också avsett för tyst arbete om så önskas. Men rummets 
inredning med tre bord för grupper på fyra till fem personer signalerar gruppar-
beten och diskussioner. En av de intervjuade uttrycker en viss förvirring inför 
detta rums egentliga funktion: ” … för att rummet längst bak … det ska vara 
tyst där, där ska det verkligen vara plugg, fast jag tycker inte att det är så … 
där är det mer liv, så att där sitter jag inte”.115

Bibliotekssalen kommunicerar ett biblioteks traditionella innehåll: hyllor 
med böcker dominerar rummet. Här ges både signaler till undervisningsrelate-
rade och fritidsrelaterade aktiviteter. Vid fönsterväggen står en rad med små 
bord, de flesta för två personer. Vidare står två större bord för cirka åtta perso-
ner i rummet, ett mellan två hyllrader och i anslutning till tidningshyllan, ett 
annat nära disken framför en bokhylla med aktuell litteratur och uppslagsverk. 
På detta bord läggs dagstidningarna fram. 

Fönsterbordens placering och storlek uppmuntrar till studier, enskilt eller i 
mindre grupper. De stora borden med större arbetsyta, strategiskt placerade i 
anslutning till användbara medier signalerar arbete och studier, men även tid-
ningsläsning. Annat i inredningen inbjuder till mer utpräglat fritidsrelaterade 
aktiviteter. En soffa och ett antal fåtöljer utspridda i rummet lockar till avkopp-
ling och umgänge.  

Centralt placerade står två datorer, katalogen, mellan kansliet och stora 
datasalen, och i anslutning till de främre bokhyllorna, en strategisk placering 
som ger goda möjligheter till egen sökning. Likväl, under observationerna sågs 
sällan någon elev stå och söka i katalogen. En iakttagelse som bekräftas av 
djupintervjuerna. Informanterna uttryckte en viss ovilja att söka i katalogen. 
Pontus gör det när han verkligen måste, Patrik frågar helst personalen och 
Freja svarar skrattande: ”Nej … det brukar jag faktiskt inte göra.” Trots denna 
ovilja, menar alla intervjuade att de för det mesta hittar det de söker, vilket kan 
förklaras med tillgänglig och vägledande personal som får gripa in. 

På basen av de iakttagelser som gjordes under observationerna kan jag 
konstatera att eleverna svarar på de signaler inredningen ger: fönsterborden är 
den populäraste platsen för undervisningsrelaterade aktiviteter bland eleverna. 

                                                 
115  Intervju med Frida.  
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Enligt Filippa är det den lugnaste platsen i hela skolan. De två större borden 
används också till studier och grupparbeten, samt till tidningsläsning, medan 
fåtöljerna och soffan används till avkoppling. Studierummet används oftast 
som ett grupprum och möjligheten till avskilt arbete utnyttjas i lilla datasalen. 
Genom bibliotekets fysiskt-materiella struktur socialiseras eleverna in i ett un-
dervisningsrelaterat bruk, vilket bekräftas av det empiriska materialet. En elev 
säger att hon kommer till biblioteket för att det finns arbetsbord där.116 Några 
tycker att det är bra med flera rum, både för diskussioner och för tyst arbete.  

Rafste noterade i sin undersökning att eleverna ofta använde sig mer av 
biblioteket som rum än av dess medier.117 Läxläsning tillhörde rutinerna, det 
vill säga, eleverna hämtade med sig sitt arbetsmaterial snarare än använde de 
medier som biblioteket kunde tillhandahålla. Denna iakttagelse har jag också 
kunnat göra: många kommer till biblioteket med sitt medhavda skolmaterial för 
att arbeta med detta. Jag vill dock påstå att många elever också i stor utsträck-
ning använde sig av olika informationskällor som biblioteket står till buds med. 
Detta kan förklaras med undervisningens organisering eller auktoritativa resur-
ser, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt.  

Av olika medier är den nätbaserade versionen av Nationalencyklopedin en 
ofta anlitad källa; den källa eleverna anger som första prioritet när de söker 
information. De allra flesta föredrar nätupplagan framför den tryckta versionen. 
Att söka elektroniskt hör till deras sökrutiner. Vid varje dator finns ett anslag 
med användbara länkar, likaså på bibliotekets hemsida. Med dessa råd om sök-
vägar skolas eleverna in i ett webbaserat sökande. Artikelsök är en källa som 
de äldre eleverna är bekanta med.  

De tryckta medierna är organiserade enligt SAB-systemet, ett system de 
intervjuade eleverna säger sig ha en viss vana vid, och som enligt Pontus, om 
jag uppfattat honom rätt, skapar logik i bibliotekets organisering. Böckerna står 
lätt tillgängliga i bokhyllorna som varken ger ett tomt eller överbelastat 
intryck. Det är inte heller trångt mellan dem, vilket signalerar rumslig 
tillgänglighet, en signal som kan verka inbjudande på besökarna och deras 
motivation till eget sökande. I lilla datasalen sparas tryckt material såsom äldre 
tidskrifter och artiklar, material som är disponibelt för alla.  

Mediernas innehåll, organisering och tillgänglighet bidrar också till att ele-
verna växer in i ett undervisningsrelaterat bruk. Vad gäller användningen av 
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datorer ges elever som arbetar med skoluppgifter förtur. Andra elever måste 
avstå från sin dator om det inte finns lediga datorer.  

Både inredning och medieutbud ger således signaler som uppmuntrar till 
ett undervisningsrelaterat bruk av biblioteket. Det finns emellertid sådant i in-
redningen och medierna som kommunicerar en annan mening: avkoppling i 
form av umgänge, prat, sällskapsspel, tidningsläsning och moderna aktiviteter 
som att chatta, maila och surfa på nätet. 

Många elever kommer till biblioteket för att det finns en soffa, bekvämare 
sittplatser, sköna fåtöljer, för datorernas skull eller för att det är varmt i 
rummet. Ett schackbord finns tillgängligt och lockar många elever till ett parti. 
Studierummet var tidigare ett mysrum, men rummets omvandling till ett arbets-
rum kan tolkas som en medveten strategi att socialisera in eleverna i mer un-
dervisningsrelaterade aktiviteter. Soffan är numera strategiskt placerad vid dis-
ken så att personalen har en viss kontroll över denna. Många elever önskar sig 
emellertid fler soffor i biblioteket.  

I bibliotekslagen betonas skolbibliotekets pedagogiska funktion, men 
också dess uppgift att stimulera till språkutveckling och läsning.118 I det som 
redogjorts för ovan har inredningens och mediernas betydelse för elevernas 
socialisering till en undervisningsrelaterad och fritidsrelaterad användning av 
skolbiblioteket lyfts fram. Några observationer gällande läsning och lån av 
böcker, främst skönlitteratur, en aktivitet som kan vara både fritids- och 
undervisningsrelaterad, redogörs för härnäst. 

I en fråga om associationer svarar alla intervjuade, både under observatio-
nerna och i djupintervjuerna, att de tänker på böcker när de hör ordet bibliotek. 
Många tänker på både böcker och datorer, medan några svarar att de även tän-
ker på bibliotekspersonalen. Böcker kan betraktas som bibliotekets 
traditionella huvudinnehåll, numera kompletterat med datorer. Många elever 
säger att de kommer till biblioteket för datorernas skull, både för 
informationssökning, skrivarbete och privata ärenden. Få uppger att de 
kommer till biblioteket enbart för boklån. Till praxis i biblioteket hör sedan 
länge läsning och lån av böcker, en verksamhet som finns kvar som en del av 
de mönster som präglat dess verksamhet. Men som en följd av datorernas 
inträde har en spårväxling ägt rum: till praxis hör inte längre enbart boklån, 
utan även i hög grad elektronisk informationssökning. Ändå går elevernas 
omedelbara association till böcker.  

                                                 
118  Bibliotekslagen: http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm 
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Under så gott som varje observation kunde jag emellertid iaktta enstaka 
elever som sökte bland böckerna på hyllorna, ofta med bibliotekarien som 
vägledare. Utlåningen är liten i ett skolbibliotek då materialet huvudsakligen 
används på plats, vilket betonas i en verksamhetsrapport från år 2004.119 Enligt 
statistiska uppgifter från samma år lånade varje elev cirka sex böcker. Utlå-
ningen var jämt fördelad på fack- och skönlitteratur. Beträffande skönlitteratur 
sade majoriteten elever i biblioteket att de sällan läste sådan litteratur. Orsaken 
till ointresset verkar vara tidsbrist, för få var missnöjda med urvalet i sitt 
bibliotek. Några föredrog det närliggande stadsbiblioteket och ett par 
uppskattade den låneservice skolbiblioteket kan erbjuda genom att låna in 
böcker från andra bibliotek. Boken synliggörs dock på olika sätt i 
skolbiblioteket, genom utställningar, personalens kunskap och engagemang. 

Utlåningsverksamheten i Linnéskolans bibliotek omfattar numera även lä-
romedel. Konsekvenserna av detta kunde märkas vid flera 
observationstillfällen då biblioteket fylldes med elevgrupper som köade för att 
få sina skolböcker. Jag fick intryck av att en del av dessa elever sällan besökte 
biblioteket i andra ärenden. Om och hur denna låneverksamhet påverkar 
elevernas uppfattning om biblioteket och hur det kan användas, framkommer 
inte av min undersökning.  

Sammanfattningsvis, inredning och utrustning, material, medier och orga-
niseringen av dessa signalerar rummets innebörd. Eleverna svarar på signalerna 
genom att på olika sätt interagera med rummets resurser, både undervisnings- 
och fritidsrelaterat. 
 
Auktoritativa resurser  
Skolbibliotekets fysiskt-materiella struktur kommunicerar en mening, likaså 
organiseringen av tid och rum. Det sistnämnda är exempel på auktoritativa 
resurser: kapaciteter som styr människors handlingar. I ett bibliotekssamman-
hang handlar sådana om öppettider, schemaläggning, undervisningens organi-
sering och personella resurser.  

Linnéskolans bibliotek är tillgängligt för alla besökare hela skoldagen och 
upplevs därför som en plats man kan gå till när som helst: ”för att det är öppet, 
man behöver inte tillstånd”,120 ett ställe att gå till när man är ledig. Många 
elever uppger att de tillbringar sina håltimmar i biblioteket, men det händer 
också att någon sätter sig där efter skoldagen eller på morgonen innan lektio-
                                                 
119  Hirschfeldt, 2004. 
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nerna börjar. Filippa går dit ”innan lektion börjar på morgonen för att göra 
klart ett arbete … skriva ut det”. Lättillgängligheten möjliggör spontana, 
improviserade besök: ”det är väldigt lätt att bara sätta sig ned”, tycker Patrik.  

Endast en informant är missnöjd med öppettiderna, men hon väljer att göra 
allt skolarbete, även hemläxorna, på plats. Dessutom menar hon att hon arbetar 
bättre i biblioteket än i klassrummet: ”Jag arbetar mycket mer i biblioteket … 
jag skulle absolut inte ha dom betyg och den motivation jag har om inte 
biblioteket var öppet”, säger Frida. Hon representerar den grupp elever som 
socialiserats in i ett aktivt bruk av biblioteket, de för vilka biblioteket blivit en 
”hemmabas”121, en central plats i deras elevtillvaro i skolan. De övriga 
informanterna är nöjda med öppettiderna, kanske för att de i motsats till Frida 
inte har som princip att göra allt arbete i skolan. Likväl använder de biblioteket 
nästan varje dag både undervisningsrelaterat och fritidsrelaterat på håltimmar, 
raster, före eller efter skoldagen, samt på lektioner. Patrik anser att 
öppettiderna är ”väldigt generöst” tilltagna. 

Bibliotekets öppettider är ett uttryck för auktoritativa resurser, medel med 
vilka man kan kontrollera aktörernas/elevernas vistelse i rummet/biblioteket. 
Därigenom formas en praxis, beteenden i den struktur, det mönster som ingår i 
bibliotekets och skolans sociala system. Aktörerna/eleverna har tillträde till 
biblioteksrummet under vissa tider och använder sig av rummet tack vare dessa 
tidsramar. De interagerar med systemet genom att upprepa praxis så att skol-
biblioteket blir en del av deras vardagsrutiner i skolan: ”när man använder det 
så använder man det mycket … det är det, man återkommer”.122

En annan aspekt av begreppet auktoritativa resurser är schemaläggning och 
undervisningens organisering. I Linnéskolan har man inte ett enhetligt schema 
utan eleverna följer olika scheman. De har därför rast, lektion och lunch vid 
olika tidpunkter. Ändå kunde en viss rytm noteras i biblioteket, ett flöde av 
elever som kom och gick i större och mindre grupper. Biblioteket var undan-
tagsvis tömt på elever och sällan överfullt.  

Såsom redan konstaterats tillbringar flertalet intervjuade elever sina hål-
timmar och annan ledig tid i biblioteket. Beroende på skolämne är de ibland i 
biblioteket på lektionstid. Svenska är ett ämne som på basen av elevernas utta-
landen kan ses som ett biblioteksintegrerat ämne.123 Av andra uttalanden fram-
går att ju längre fram i studierna man kommer desto större ansvar måste ele-
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122  Intervju med Patrik.  
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verna ta för det egna lärandet och själva ta initiativ till att söka och inhämta 
kunskaper. Biblioteket blir då ett användbart ställe att söka upp. Filippa:  

… jag går dit mer på min fritid … det blir mest så för att läraren … dom skickar inte en, 
men nu går du dit och hämtar information, ibland kan det vara så, i början typ i ettan, men 
nu, nu måste vi ta egna initiativ för att få någonting klart … jag går dit själv.  

 
Lärarna verkar att – i motsats till vad Rafste fann – belöna en gedigen arbetsin-
sats, en prestation som kräver egen bearbetning av stoffet, vilket motiverar ele-
verna till arbete i biblioteket. Så tolkar jag Patriks svar på frågan om vem som 
använder biblioteket: ” … dom som vill göra ett bra arbete”. 

Eleverna är informerade om bibliotekets existens, eftersom de i ett tidigt 
skede tas med på visningar till skolbiblioteket. Eleverna får då en första inblick 
i hur det fungerar och vilka möjligheter det ger för studierna. Under den tre-
åriga gymnasietiden ges ytterligare handledning av bibliotekspersonalen såväl 
individuellt som vid projektarbeten.124

Undervisningens schemaläggning är av speciellt intresse i Linnéskolans 
fall tack vare det redan nämnda specialschemat, ett schema som ger utrymme 
för undersökande och självständiga arbetssätt i form av långsiktiga projekt. När 
elever förväntas planera, söka och bearbeta information i dylika projekt, kan 
skolbiblioteket med sina mediala och personella resurser bli en plats som er-
bjuder eleverna stöd och handledning i arbetet. Ett specialschema av detta slag 
utgör på så sätt en kapacitet, ett uttryck för auktoritativa resurser, som kan 
forma elevernas handlingar i biblioteket och därmed bidra till ett aktivare sam-
spel med biblioteket. Under mina observationer kunde ett dylikt samspel iakt-
tas. Den första torsdagen var många elever upptagna med sökning och bearbet-
ning av information för sina projekt.125 En annan torsdag var biblioteket 
emellertid ganska tomt, då annat program – studiebesök och uppsatsskrivning – 
dominerade. Ett dylikt schema och dess betydelse för elevernas aktiviteter i 
skolbiblioteket och deras fortsatta biblioteksvanor borde fokuseras och följas 
upp i andra undersökningar. Rafste hävdar att aspekter som har att göra med de 
auktoritativa resurserna, till exempel organiseringen av tid och rum, är ett 
mindre utforskat område i biblioteks- och informationsvetenskap. Forskning 
kring de allokativa resurserna – den mediala strukturen och dess organisering – 
har i högre grad prioriterats.126
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De personella resurserna, ett biblioteks bemanning, utgör också en resurs 
som formar den praxis användarna tillägnar sig. Linnéskolans bibliotek har en 
bibliotekarie på heltid och en biblioteksassistent på deltid. Biblioteket är alltid 
bemannat. Tillgänglig personal signalerar trygghet, tillförlitlighet, ansvar och 
ordning till eleverna. Frida: ”Om jag har för lite, då går jag och frågar … Hon  
[bibliotekarien] har visat mig hur jag skall göra”. Frida går sista året och 
berättar hur hon i ettan var blyg och inte ville fråga, men hur hon har lärt sig att 
be personalen om hjälp och därför lärt sig hur man söker. En liknande 
utveckling kan märkas hos Filippa, årskurs 3: ”Jag har fått jättemycket hjälp … 
det är tack vare henne jag kan söka.” Freja, årskurs 2, får bra boktips: ” … 
säger man vad man tycker om lite grann, så är hon bra på att ge förslag på 
böcker”. Även de intervjuade pojkarna sätter värde på tillgänglig personal och 
vänder sig till den: ”Det är skönt att kunna fråga någon”, menar Patrik. 

Organiseringen av tid och rum och de personella resursernas tillgänglighet 
formar aktörernas/elevernas handlingsmönster i skolan och biblioteket. Aktivi-
teter upprepas, blir till vardagliga rutiner och praxis. Ett öppet, bemannat skol-
bibliotek finns till elevernas förfogande när de kommer till skolan, med funk-
tioner och möjligheter de kan ta till sig, aktiviteter de kan tillägna sig och göra 
till en del av sina skolrutiner.  

3.4   Hur uppfattar eleverna skolbiblioteket? 
I kapitel 3.2 redovisades dels elevernas aktiviteter i skolbiblioteket, dels vilka 
elever som använder det. I det därpå följande kapitlet analyserades elevernas 
aktiviteter utgående från begreppen regler och resurser i struktureringsteorin. I 
föreliggande kapitel diskuteras elevernas uppfattningar om skolbiblioteket och 
dess betydelse för dem i deras skolvardag. 

Som analysredskap kommer jag här att använda den redan nämnda 
typologi som Rafste utarbetade för att kategorisera elevernas uppfattning om 
skolbiblioteket. I min analys utgår jag huvudsakligen från rumsdimensionen i 
denna typologi, samt från Giddens förståelse av rumsbegreppet. Det senare 
innebär att rummet inte enbart skall förstås som en plats, utan som ett 
handlingsrum, en kontext för aktiviteter.127  

Rumsdimensionen i Rafstes typologi omfattar följande fem kategorier, här 
återgivna på norska: 
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1. Ressurssenter for undervisningsrelatert informasjon 
2. Arbeidsareal 
3. Ressurssenter for fritidsrelatert informasjon 
4. Sosial møtesplass 
5. Venterom.128  

En kategori utesluter inte helt en annan. I någon mån överlappar de varandra, 
till exempel, aktiviteter i rumskategorin för fritidsrelaterad information (kate-
gori tre) kan även uppfattas som aktiviteter i ett väntrum (kategori fem).  

I detta kapitel prövar jag således rumsdimensionen i denna typologi på mitt 
empiriska material vilket främst utgörs av djupintervjuer och observationer. 

3.4.1   Skolbibliotekets betydelse som resurscenter för 
undervisningsrelaterad information 
Med kategorin resurscenter för undervisningsrelaterad information förstås den 
betydelse skolbiblioteket har för eleverna som ett informationscenter med för 
deras studier användbart och tillgängligt material i tryckt och elektronisk form. 
Denna kategori innefattar också elevernas uppfattning om skolbibliotekets per-
sonal, i synnerhet bibliotekariens betydelse som resurs. 

I både djupintervjuer och korta samtal framhåller eleverna bibliotekets un-
dervisningsrelaterade betydelse som informationscenter. Filippa menar att ” … 
nästan alla arbeten man gör … då går man ju dit och skaffar information … det 
är jättebra att vi har ett eget bibliotek”. Peter instämmer ” … om man ska leta 
efter fakta och information, så då går jag till biblioteket och kollar på Internet 
… tittar i tidningsartiklar och böcker och så … ”. För Pontus är det ett kun-
skapsrum ”där man kan fördjupa sig i saker och ting … kanske komma till 
andra dimensioner med böcker”. För honom är biblioteket ett rum som bjuder 
på ”faktamässiga upplevelser” och underlättar hans skolarbete. Flera elever 
relaterar behovet av ett bibliotek till skolans arbetssätt. En elev förklarar att de 
arbetar mycket självständigt och därför skulle ett sådant arbetssätt inte fungera 
utan tillgång till ett bibliotek. Andra argumenterar på liknande sätt: biblioteket 
är viktigt för att kunna lösa skoluppgifter.129 Filippa igen: ” … nu i trean så har 
man mycket eget arbete och där får man ju som sagt all information man behö-
ver”. 

Ord som ”fakta” och ”information” återkommer i elevernas svar på frågor 
som rör bibliotekets betydelse för dem, ett ställe med stor potential enligt dem. 
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129  Observation nr 11, 12. 
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Många elever är således nöjda med skolbibliotekets resurser. Ett fåtal menar 
dock att skolbiblioteket enbart är ett mindre välutrustat bibliotek med ett skol-
specifikt och åldersanpassat medieutbud. En omständighet som de accepterar, 
kanske därför att de liksom flertalet biblioteksanvändare i skolan är medvetna 
om möjligheten till inlån från närliggande, större bibliotek. Dessa ligger på 
gångavstånd från skolbiblioteket, vilket flera elever påpekar. 

Eleverna får handledning i informationssökning vid olika tillfällen under 
sin treåriga gymnasietid. Enligt några informanter uppmuntras de av sina äm-
neslärare att gå till biblioteket och fråga bibliotekarien om råd. Men det beror 
på den egna viljan om man sedan lyckas tillgodogöra sig det man fått lära sig. 
Frida: ”… man måste verkligen ta till sig allting, annars är det nog svårt … 
man måste ta tag i det själv”. De elever som intervjuats för denna studie är alla 
regelbundna biblioteksbesökare. De flesta går i årskurs tre vilket kanske förkla-
rar att de alla ger intryck av att ha uppnått en viss mognad vad gäller ansvarsta-
gande och attityder: de förväntar sig inte färdiga lösningar på de problem de 
ber om hjälp med. 

Bibliotekspersonalen uppfattas som en viktig resurs i elevernas sökprocess. 
För nyckelinformanterna, i synnerhet de äldre med sin långa eleverfarenhet, är 
rådfrågning en naturlig del av biblioteksvistelsen. De har insett biblioteksper-
sonalens potential och utnyttjar denna. Eleverna framhåller särskilt behov av 
att få hjälp när de söker information elektroniskt. För några elever har 
artikelsök varit svår att söka i. Även frågor som rör tryckta källors placering 
nämns. Så här berättar Patrik om att göra skolarbete i biblioteket: ” … så börjar 
vi fråga … då hjälper dom att slå i … visar rätt bok och … här finns extra 
information … de berättar vilka andra böcker det finns och så … ”. Han 
fortsätter med att betona snabbheten och tillförlitligheten hos de källor eleverna 
föreslås. De anser sig vara källkritiskt medvetna som en följd av lärares och 
bibliotekariens påbud.  

Sammanfattningsvis uppfattar eleverna bibliotekspersonalen som viktiga 
och hjälpsamma vägledare till olika informationskällor. De har en positiv atti-
tyd till att själva söka och be om råd i sökprocessen. Det positiva samspelet 
mellan elever och personal bekräftas av observationerna.  

I sin undersökning om två skolbibliotek i ett norskt sammanhang, kom 
Rafste fram till att eleverna i båda dessa skolor inte tillmätte skolbibliotekari-
erna någon större betydelse för dem som elever.130 Jag vill påstå att 

                                                 
130  Rafste, 2001, s. 278. 
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bibliotekspersonalen är av stor betydelse för de elever som använde Linnésko-
lans bibliotek under mitt fältarbete. Vidare uppskattar eleverna det medieutbud 
skolbiblioteket kan erbjuda och har lärt sig att använda såväl befintliga källor 
som inlånat material. 

3.4.2   Skolbibliotekets betydelse som arbetsrum 
Skolbiblioteket som arbetsrum omfattar elevernas förståelse av rummet som en 
plats för undervisningsrelaterad verksamhet exempelvis läxläsning, provförbe-
redelser, grupparbeten, renskrivning, arbete med information de funnit i bibli-
oteket, bearbetning av denna och färdigställande av arbeten. Här förekommer 
en viss överlappning med föregående kategori. 

Av det empiriska materialet framgår att funktioner med innebörden ”ar-
betsrum” beror både på den materiella utrustningen och icke-materiella förhål-
landen. Bland eleverna uppfattas biblioteket som en arbetsplats tack vare till-
gången till arbetsbord, datorer, kopiator och skrivare. Men även den tystnad 
och den låga ljudnivån som skall råda signalerar ett rum för koncentrerat och 
effektivt arbete. Filippa menar att ” … det är tystare på biblioteket … vill man 
vara väldigt koncentrerad i det man gör, så väljer man ju biblioteket”; likaså 
Per: ” … det är alltid lugnt att sitta i biblioteket … att sitta där och studera … 
”. I korta intervjuer under observationerna motiverade grupper och enskilda 
elever sitt val att sitta i biblioteket med att de här ges möjlighet till ostört 
arbete. En grupp flickor valde ofta att sitta i biblioteket med sitt projekt ” … 
för att det är ett lugnt ställe att jobba på”.131  

Tillgången till arbetsytor uppger flertalet elever som en orsak till att vistas 
i biblioteket, både som ett rum att arbeta i med eget material (läxböcker) och 
det som biblioteket kan tillhandahålla (tryckta och elektroniska källor). Peter: 
”Man kan arbeta här … sitta vid de här små borden … vid fönsterborden”, Per 
sitter och studerar och använder det han funnit och Patrik beskriver ett arbets-
pass så här: ” … jag går in på NE [= Nationalencyklopedin] och söker vad dom 
vet … om det är en sida … drar ut den, sitter och läser igenom, bildar en upp-
fattning, skriver stödord, sen tar jag kanske någon bok, en person, en författare, 
tittar i böcker … sen bildar man en egen uppfattning, skriver kanske rent.” 

Biblioteket uppfattas och uppskattas som en flexibel arbetsplats, ett rum 
där eleverna själva kan styra arbetsprocessen och arbeta i sin egen takt. Frida: 
”Man är mer sig själv liksom, man kör sitt race, när det gäller att söka fakta, 
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skriva, formulera … man tar den tid man vill, för att man vet att … man gör det 
inte lika snabbt som andra … ”. Filippa å sin sida uppskattar tillgången till 
olika rum för de olika arbetsmomenten: ” … i datasalen, där sitter man och 
samlar informationen … i arbetsrummet, det lilla, där sätter man sig ner och 
pratar igenom dom fakta man samlat in och skrivit ned”. 

Datorerna är inte bara viktiga för att söka information. De används också 
för renskrivning av olika skrivarbeten. Peter: ” … jag skriver ofta på datorn … 
det går lite snabbare och så blir det snyggare om man kan stapla upp det på ett 
finare sätt”. Också annan teknisk utrustning, såsom utskriftsapparater och 
kopiator, har en arbetsrumsrelaterad innebörd för eleverna. Detta sägs om kopi-
atorn, den ” … är väldigt bra när man behöver OH-bilder … när man skall in-
formera klassen, då är det speciellt bra med OH-bild”.132 För Pontus är den an-
vändbar ” … när man inte behöver låna hela boken med sig utan man behöver 
bara några få sidor”. Att kopiera kan vara den huvudsakliga funktionen biblio-
teket har för vissa elever, vilket framgick av ett observationstillfälle. 

För de intervjuade eleverna är skolbiblioteket i större eller mindre utsträck-
ning en arbetsplats. För Filippa är det till 60 procent en arbetsplats, medan Pat-
rik sysslar med undervisningsrelaterade aktiviteter till 50 procent och Freja 
endast till 15 procent. Frida och Per anser sig arbeta bättre i biblioteket. ”Det 
blir bättre jobb i biblioteket än i klassrummet”, säger Per. 

Avslutningsvis, skolbiblioteket uppfattas som ett arbetsrum, en plats där 
man kan koncentrera sig på sitt skolarbete tack vare arbetsron, de olika arbets-
ytorna och de olika rummen och utrustningen i dem. Det är en plats för både 
individuella arbeten och grupparbeten, vilket i vissa situationer kan orsaka 
konflikter; å andra sidan möjliggör de friare arbetssätten och tillgången till 
flera rum rörlighet och egna initiativ: man kan liksom Frida hitta en egen plats.  

3.4.3   Skolbibliotekets betydelse som resurscenter för 
fritidsrelaterad information 
Skolbiblioteket som resurscenter för fritidsrelaterad information inbegriper 
elevernas uppfattning om biblioteket som ett rum för privat informationssök-
ning och -användning. Det kan handla om att surfa eller chatta på Internet, om 
att hitta speciallitteratur och om tidningsläsning. 

Nyckelinformanterna söker i olika utsträckning information av personligt 
intresse på Internet i skolans bibliotek. På raster och håltimmar surfar de på 

                                                 
132  Intervju med Patrik.  
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nätet, besöker till exempel olika föreningars webbsidor eller andra sidor för att 
få upplysningar om en för dem angelägen sak. Frida: ” … jag gör som alla 
andra, går och kollar mail … jag söker … det är väldigt bra, för man går in på 
hemsidor, om jag vill veta … ”. Freja säger att hon till 85 procent söker fritids-
relaterad information på Internet när hon tillbringar håltimmar i biblioteket. 
Även de intervjuade pojkarna ägnar sig åt fritidsrelaterat sökande. Såsom 
tidigare konstaterats är elevernas aktiviteter framför datorskärmen flexibel: den 
ena sekunden söker de undervisningsrelaterad information, den andra söker de 
information av personligt intresse. Så här förklarar Patrik: ” … det är väldigt 
bra att man snabbt kan välja mellan olika ämnen … man kan pendla snabbt … 
man tar en paus … man vill läsa någonting mer roligt än om man läser om gro-
dor … eller schimpanser … eller vadsomhelst … man öppnar en annan sida 
och läser det i stället, tänker på något annat … ”. 

Huruvida tidningsläsning, särskilt läsning av dagstidningar skall förstås 
som en fritids- eller undervisningsrelaterad aktivitet har berörts i ett tidigare 
sammanhang. Av intervjuerna framgår att eleverna kommer till biblioteket för 
att läsa tidningar och dagstidningar av eget intresse. Men detta intresse kan ses 
som en indirekt undervisningsrelaterad aktivitet, eftersom aktuella händelser 
kan tas upp på vissa kurser. Pontus kommer till biblioteket på håltimmarna för 
att läsa tidningar om ”vad som händer i världen”. Både han och Patrik föredrar 
pappersupplagan, medan Peter nämner nätupplagan. 

Några av de intervjuade har specialintressen. En av dessa uttrycker en viss 
förvåning över att i skolbiblioteket hitta böcker som rör hans specialintresse.133 
Patrik är en annan elev med specialintressen och har upptäckt möjligheten att 
beställa speciallitteratur från andra bibliotek. Pontus uttrycker också en viss 
belåtenhet med utbudet på facklitteratur, dock mindre med det skönlitterära 
utbudet. Å andra sidan menar han att man inte kan vänta sig ett brett medieut-
bud i ett skolbibliotek. 

Om man betraktar intresset för boklån bland nyckelinformanterna verkar 
detta inte vara prioriterat. Pojkarna i gruppen läser både skön- och 
facklitteratur i högre utsträckning än flickorna. Tre av dem uppger att de lånar 
böcker hem, men oftare från stadsbiblioteket ”av gammal vana”, som Pontus 
uttrycker det. Om jag tolkat Peter rätt, lånar han oftast fiktion i 
stadsbiblioteket, men när han får i uppgift att läsa ett skönlitterärt verk i 
svenskämnet lånar han i skolbiblioteket. 

                                                 
133  Observation nr 6. 
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Med andra ord, bland eleverna uppfattas skolbiblioteket som en resurs vad 
gäller fritidsrelaterad information, främst i form av tillgänglighet till Internet 
och tidningar. Detta framgår av intervjuerna liksom av iakttagelser under ob-
servationerna. 

3.4.4   Skolbibliotekets betydelse som social mötesplats 
Elevernas förståelse av skolbiblioteket som en social mötesplats innefattar 
främst konkreta möten och virtuella möten. För både pojkar och flickor är bib-
lioteket en samlingsplats, ett ställe för möten, ”encounter”, runt ett arbetsbord, 
i soffan eller i ett hörn. De uttrycker ett behov av att få prata och umgås under 
en rast eller en håltimme. Detta framkommer av både intervjuerna och 
observationerna. Frida: ” … men det är klart att det sociala får plats … man 
träffar kompisar, medmänniskor, man kan sitta och snacka med lärarna där … 
det är både och … ” De intervjuade pojkarna nämner kompisarnas betydelse: 
Patrik går till biblioteket ” … och tittar om några vänner är där” och Peter 
följer med sina kompisar om de går dit.  

Men de är också medvetna om bibliotekets roll som en tyst arbetsplats var-
för flera hänvisar till andra utrymmen i skolan om man skall umgås. Freja: ” … 
cafeterian det är ju fritiden … till caféet går jag för att där kan man sitta och 
prata, alltså man tänker på ljudnivån, men man behöver inte tänka extra mycket 
på den, för att i biblioteket ska det vara ganska tyst om man säger så … ”. Det 
finns också ett uppehållsrum kallat ”bunkern” som man kan tillbringa sin fritid 
i. Per och Filippa hänvisar till detta om man vill spela biljard eller bordtennis. 
Cafeterian ligger centralt vid en av ingångarna. Enligt en informant används 
den flitigare nu tack vare den nya placeringen. Uppehållsrummet finns på käl-
larplan och verkar inte nämnvärt intressera någon av de intervjuade. Ett tredje 
rum som kan nämnas i detta sammanhang, trots att dess funktion avviker från 
cafeterians och bunkerns, är UF-rummet. UF står för Unga Företagare, ett spe-
cialprogram i skolan. Eleverna på detta program har tillgång till egna arbetsut-
rymmen, i vilka de kan arbeta med sina projekt under friare förhållanden och 
på egna villkor. På detta sätt påminner praxis i detta rum om skolbibliotekets 
lösa struktur. 

Tillgången till flera rum i skolhuset kan ha en avlastande verkan på skol-
biblioteket som social mötesplats. I en av de skolor som ingick i Skantzes 
undersökning om skolans olika rum blev situationen ohållbar då skolbibliote-
kets dominerande funktion blev den som social mötesplats. När man öppnade 
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ett uppehållsrum i andra utrymmen i skolan avhjälptes problemet och skolbib-
lioteket återtog rollen som tyst arbetsrum.134

Även Rafste diskuterar en liknande problematik i sin avhandling. I hennes 
undersökning ingår två skolor varav den ena har ett elevcafé, medan den andra 
saknar en sådan mötesplats. Hon menar att det kan vara orsaken till att biblio-
teket i den skolan betyder mycket som social mötesplats för vissa elevgrup-
per.135

I skolbiblioteket blandas elever från olika program och årskurser. Man gör 
kanske nya bekantskaper. Peter säger att det händer att man sätter sig ned och 
pratar lite då ” … man kanske träffar på folk som man känner igen … ”. På 
samma sätt möjliggör Internet nya bekantskaper i form av virtuella möten. Un-
der observationerna sågs många elever sitta och chatta eller maila, i synnerhet 
flickor. I ett improviserat samtal sade två flickor att de kommer till biblioteket 
för att chatta, skriva inlägg på Lunarstorm, skaffa nya kontakter och surfa på 
nätet.136

Rafste hänvisar till en syn på begreppet möte som Dressman representerar: 
”encounter” eller möte med texter, främst böcker.137 Detta slag av möten be-
rörde jag indirekt i mina intervjufrågor. Några elevers respons kan tolkas som 
sådana möten i form av en ny boklig bekantskap eller ett möte med världen via 
en text. Man kan: ” … sitta och bläddra i någon uppslagsbok, eller en stor bil-
derbok, med kända fotografer, med bilder från hela världen, från olika platser 
… ” eller ” … uppleva saker man inte vanligtvis gör om man tar någon bok om 
ett intressant ämne … få reda på saker man inte visste”, enligt Patrik. Frida 
uttrycker liknande tankegångar om möten med ”världen omkring sig” via 
texter och för Pontus del kan man tolka hans läsning av skönlitterära klassiker 
som möten med världar från olika tidsepoker. 

För eleverna är skolbiblioteket således en plats för möten med kamrater, 
personal och texter. Jag vill emellertid hävda att skolbiblioteket i denna under-
sökning inte är den primära sociala mötesplatsen för eleverna. Tillgången till 
andra rum tonar ned skolbibliotekets betydelse som en plats för enbart um-
gänge. 

                                                 
134  Skantze, 1989, s. 83. 
135  Rafste, 2001, s. 303-304. 
136  Observation nr 7. 
137  Rafste, 2001, s. 74. 
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3.4.5   Skolbibliotekets betydelse som ”väntrum” 
Skolbiblioteket som ”väntrum” innebär en plats man kan gå till under sin le-
diga tid i skolan. Ett rum som erbjuder aktiviteter såsom tidningsläsning, fri-
tidsrelaterad datoranvändning, schackspel och avkoppling. Rafste fann tre upp-
fattningar om biblioteket som väntrum: biblioteket som ett slags ”transittom-
råde i påvente av noe annet”, ett ” ’alibi’ … et sted å vaere uten å avdekke for 
medelevene at de er alene” och ”et sted å stikke innom, et sted å vandre”.138

I mitt empiriska material kan jag se liknande uppfattningar hos eleverna. 
Den sista funktionen är minst framträdande, kanske beroende på bibliotekets 
relativa avskildhet, medan jag urskiljer en fjärde funktion: skolbibliotekets be-
tydelse som en plats för avkoppling, rekreation och tystnad. Därför kommer jag 
att utöka väntrummets funktioner med denna. 

För flertalet informanter är biblioteket ett ställe man går till när man har tid 
över: ”Ibland vid lunch, kanske någon gång när man slutar tidigt, om man ska 
på stan eller någonting, så sitter man där och väntar på att få tiden att gå.”139 
Och ” … där tillbringar jag min tid när jag har håltimmar och väntar på att 
nästa lektion ska börja eller att någon annan ska sluta eller … ”140 och ” … om 
man har någonting man väntar på eller måste göra, det är lätt att kunna fördriva 
tiden där ganska snabbt”.141 Eleverna fördriver tiden med tidningsläsning och 
surfande på Internet, men också med att spela schack eller kort. Här överlappar 
bibliotekets funktion som väntrum med funktionen som social mötesplats. 

Rafste fann att skolbiblioteket fungerar som ett alibi för ”den som er ensom 
eller den som ikke føler seg vel i skolegård eller i korridorer”.142 Under 
observationerna stötte jag på elever som satt eller gick omkring för sig själva, 
till exempel en flicka som sa att hon kommer till biblioteket när hon är ensam 
för att läsa en tidning eller läxor.143 Det kan också uppfattas som ett ställe man 
”tar sin tillflykt till” om det är något eller någon man vill undvika. Så här säger 
Per   ”… jag var där nere förut mycket, men det har hänt så mycket i skolan, så 
man håller sig hellre borta därifrån … ”. Nu besöker han biblioteket varje dag 
och under mina observationer ensam. 

En annan flicka vandrade omkring bland bokhyllorna ensam och sa att 
”biblioteket är det enda stället man kan gå till”.144 Hon kan med Rafstes defini-
                                                 
138  Rafste, 2001, s. 305. 
139  Intervju med Peter. 
140  Intervju med Freja. 
141  Intervju med Patrik. 
142  Rafste, 2001, s. 308. 
143  Observation nr 7. 
144  Observation nr 14. 
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tion kategoriseras som en ”vandrare”,145 den grupp av biblioteksbesökare som 
mållöst vandrar omkring i skolan och ”sticker sig in” i biblioteket utan några 
klara intentioner.  

På basen av mitt material tycker jag mig se en fjärde funktion som kan pla-
ceras under ”väntrum”. I intervjuerna och i de improviserade samtalen under 
observationerna kommer det tydligt fram att många elever uppfattar biblioteket 
som ett tyst rum. Denna tystnad uppskattas inte enbart för studierons skull, 
utan tycks också vara betydelsefull för den möjlighet den ger till en stunds 
återhämtning. För eleverna är skolbiblioteket ett lugnt, trevligt, mysigt, ”soft” 
rum; ett ställe man går till för att koppla av, för att bara vara. Så här säger 
Freja: ”Om man vill ha lugn och ro eller vad som helst … biblioteket är en 
skön plats att gå till då” och Filippa: ” … fast ibland kan vi bara sitta där och ta 
det lugnt … där vid fönstren … det är det lugnaste området här i skolan”, och 
Patrik: ”Jag tycker att om det är stökigt så är det skönt att gå dit, för det är 
oftast alltid tyst.” Under sin fritid i skolan är det många elever som verkar ha 
behov av bibliotekets tystnad för en stunds rekreation och vila genom att bara 
vara eller genom att ensam koppla av med en tidning, en bok eller framför 
datorn. 

I korthet kan följande sägas om skolbibliotekets roll som väntrum: denna 
funktion uppfattas inte som den primära, men den har dock en viss betydelse 
för många elever i deras vardagsliv i skolan. Såsom Rafste påpekar kan denna 
funktion vara nog så viktig för enstaka elever som här erbjuds ett ställe att vara 
och känna sig trygga på: ”Bak en avis ellen foran en skjerm kan eleven ikke 
bare vaere opptatt, men også gi skinn av å vaere opptatt. Det är ikke så mange 
andre steder i skolen de kan det.”146 Skolbiblioteket kan således uppfattas som 
ett meningsfullt rum att vistas i; att vara här kan bli en del av elevens 
vardagliga rutiner, återkommande handlingar, och därmed den ontologiska 
tryggheten. 

                                                 
145  Rafste, 2001, s. 305. 
146  Rafste, 2001, s. 309. 
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4   Avslutning 

4.1   Slutdiskussion 
I undersökningen i föregående kapitel har jag fortlöpande redovisat, diskuterat 
och bitvis analyserat materialet. I detta kapitel försöker jag knyta ihop de olika 
trådarna i en mer sammanhängande redovisning, analys och tolkning. 

Av observationerna framgår att mängden flickor som använder skolbiblio-
teket är större än mängden pojkar, samt att de använder biblioteket något mer 
undervisningsrelaterat. Eftersom flickor dominerar elevpopulationen, är det 
vanskligt att ur ett könsperspektiv dra några långtgående slutsatser av denna 
observation. Vad gäller skillnader mellan undervisnings- och fritidsrelaterad 
verksamhet och könstillhörighet är dessa så obetydliga att en djupare diskus-
sion inte är befogad. Beträffande programtillhörigheten, är det program som 
har den lägsta besöksfrekvensen också det med minst antal elever. Denna 
omständighet, samt det faktum att eleverna på detta program (frisör) ofta deltar 
i verksamhet utanför skolan, kan ha bidragit till att jag inte kom i kontakt med 
många representanter för frisörprogrammet under observationerna, och att jag 
därför fick den uppfattningen att dessa elever inte är aktiva 
biblioteksanvändare. 

Vad som tydligt framgår av observationerna är flexibilitet i elevernas akti-
viteter: växlingen mellan undervisningsrelaterade aktiviteter och fritidsrelate-
rade, såväl vid arbetsborden som vid datorskärmen. Denna pendling mellan 
nytta och nöje illustrerar den svaga struktur som skolbiblioteket har som socialt 
system. Jag vill hävda att den utgör kärnan i elevernas handlingsmönster i skol-
biblioteket: en växling mellan aktiviteter som varierar från att vara en snabb 
”fram och tillbaka-rörelse”, ett snabbt klickande framför datorn, under ett kort 
bibliotekspass, till att vara en mer medveten alternering mellan dessa aktivite-
ter, så att en rast eller håltimme ägnas åt uteslutande undervisningsrelaterad 
verksamhet och en annan rast eller håltimme åt fritidsrelaterad verksamhet.  

Denna möjlighet till valfri alternering illustrerar de icke-intensiva och 
svagt sanktionerade regler som formar handlingsmönstret, strukturen i 
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biblioteket. Aktörerna/eleverna arbetar friare, mer självständigt, i sin egen takt, 
på eget initiativ både på lektionstid och när de väljer att göra 
undervisningsrelaterat arbete på sina håltimmar i skolbiblioteket. Men i samma 
rum kan de välja att umgås med skolkamrater i direkta möten eller virtuellt 
med någon utanför rummet. De kan välja att roa sig med spel eller 
tidningsläsning; att koppla av ensam med en bok eller med att bara vara.  

Individernas beteende i biblioteket präglas också av tysta regler, eller prak-
tiskt medvetande, en tyst kunskap som i ett tidigare skede införlivats i deras 
medvetande. I detta fall handlar den tysta kunskapen främst om hur man uppför 
sig. Enligt eleverna är biblioteket ett tyst rum, ett rum som bjuder både på lugn 
och ro för skolarbetet och för avkoppling på fritiden. En medvetenhet som de 
har med sig när de kommer till skolan. 

Även formella regler i form av lagar, läro- och kursplaner, samt den en-
skilda skolans verksamhets- och biblioteksplan, ger form åt biblioteksrummets 
funktioner. Enligt styrdokumenten skall eleverna ha tillgång till ett bibliotek 
som tillhandahåller den utrustning, det material, de medier de behöver för sina 
studier. De intervjuade eleverna menar att de fakta, den information och den 
kunskap de söker, finns tillgänglig i någon form i skolbiblioteket. De upplever 
snarare möjligheter än begränsningar i bibliotekets kapacitet att hjälpa dem 
med informationssökning. 

I lagar och förordningar sägs mindre om sådant som kan knytas till fritids-
relaterade aktiviteter. I lagen står dock att man skall stimulera till läsning. 
Boklån och läsning av skönlitteratur verkar emellertid inte att prioriteras bland 
de flesta intervjuade elever, trots olika försök att lyfta fram boken i skolbiblio-
teket. Enligt biblioteksplanen för skolbiblioteken på orten, skall skolbiblioteket 
också erbjuda rekreationsmöjligheter. Att så görs bekräftas av elevernas upp-
fattning om sitt bibliotek som en plats att söka sig till för avkoppling och åter-
hämtning. 

Regler och resurser samverkar i struktureringen av det sociala systemet. 
Ovan har konstaterats att biblioteket har en svag struktur som en följd av icke-
intensiva och svagt sanktionerade reglers verkan. Vilken praxis som tar form i 
en svag struktur sammanhänger med de resurser som både styr och samspelar 
med aktörerna. Sådana resurser är dels de fysiskt-materiella förhållandena, dels 
organiseringen av tid och rum.  

I en locale, ett handlingsrum, kommunicerar det fysiskt-materiella ett inne-
håll, en mening som aktörerna svarar på. Skolbiblioteket är utrustat med dato-
rer, en kopiator och arbetsytor, en inredning som kommunicerar arbete. Det 
finns också en soffa och fåtöljer som signalerar avkoppling. Eleverna kan välja 
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hur de svarar på signalerna: de ges både möjlighet till undervisningsrelaterade 
aktiviteter och fritidsrelaterade. Medieutbudet ger också valmöjligheter. På 
bokhyllorna hittar de uppslagsverk, fack- och skönlitteratur, de har tillgång till 
aktuella tidningar, både tidskrifter och dagstidningar, och till arkiverade tid-
ningar och artiklar, de har tillgång till många användbara digitala källor, som 
många verkar föredra, och det finns inlåningsverksamhet från andra bibliotek. 
Dessa kanaler signalerar arbete med sökning och bearbetning av den informa-
tion de behöver för de skoluppgifter de förväntas utföra. Men medierna kom-
municerar också ett annat innehåll: tidningar för avkoppling, skönlitteratur för 
fritidsläsning och speciallitteratur för den som odlar ett speciellt fritidsintresse. 

En konkretisering av de allokativa resurserna gavs i ovanstående stycke; 
nedan redogörs för hur de auktoritativa resurserna tar gestalt i det studerade 
biblioteket. De utgör kapaciteter med vilka man styr organiseringen av tid och 
rum och därmed individers möjligheter och begränsningar att röra sig i tiden 
och rummet. I skolbibliotekets fall har dessa resurser att göra med öppettider. I 
Linnéskolan är biblioteket öppet hela skoldagen, vilket möjliggör aktiviteter 
både på lektionstid och på lunchraster, vanliga raster och håltimmar. Det är 
öppet också på morgonen innan lektionerna börjar, liksom på eftermiddagen. 
Undervisningens organisering och schemaläggning är andra sådana medel som 
styr elevernas handlingar och återkommande praxis i systemet. I Linnéskolan 
ges eleverna möjlighet till fria och flexibla arbetssätt tack vare ett special-
schema. Som en följd av en dylik organisering av elevernas arbete, får bibliote-
ket en tydligare undervisningsintegrerad roll. Biblioteket ges bättre möjligheter 
att handleda eleverna med informationssökning och källkritik och bibliotekari-
ens pedagogiska roll lyfts fram. Organiseringen av de personella resurserna hör 
även till de auktoritativa resurserna. Tillgänglig personal formar elevernas akti-
viteter, både de undervisningsrelaterade och de fritidsrelaterade. Eleverna i 
Linnéskolans bibliotek beskriver sin personal som kunnig och hjälpsam, något 
de sätter värde på, i synnerhet de äldre eleverna med sin längre skolerfarenhet 
och sina självständigare studievanor. Bibliotekarien är viktig som handledare 
och guide till olika sökvägar i informationsflödet, men också som inspiratör till 
fritidsläsning. 

Sammanfattningsvis, regler och resurser ger form åt strukturen för skolbib-
lioteket som socialt system. De icke-intensiva och svagt sanktionerade reglerna 
möjliggör en praxis som präglas av frihet och flexibilitet. En praktisk med-
vetenhet om biblioteket som ett rum för ett lugnt och stillsamt uppförande bär 
eleverna med sig. Formella regler som utgörs av olika styrdokument ger ramar 
för bibliotekets verksamhet. Reglerna samverkar med resurserna i strukture-
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ringen av det sociala systemet, resurser som formar de fysiskt-materiella för-
hållandena och organiseringen av tid och rum i skolbiblioteket, ett rum som 
eleverna/aktörerna tolkar och interagerar med. Skolbiblioteket som locale, 
handlingsrum, uppfattas av eleverna i denna undersökning som ett rum för 
både undervisningsrelaterade aktiviteter – ett informationscenter och ett 
arbetsrum – och som ett rum för fritidsrelaterade aktiviteter – ett rum för eget 
informationssökande, en social mötesplats och ett väntrum.  

I begreppet locale ingår tanken på regionalisering i form av främre och 
bakre regioner. En främre region är ett rum för formella aktiviteter, men också 
för vardagens rutiner; ett rum för en mer styrd och kontrollerad verksamhet; en 
kontext som kräver prestationer och fokuserad uppmärksamhet; således en 
plats för undervisningsrelaterade aktiviteter. En bakre region är däremot ett 
rum för informella aktiviteter; handlingar som är mindre styrda av ett tydligt 
ledarskap; ett rum för ett friare, mer självstyrt och avslappnat beteende, alltså, i 
ett skolsammanhang, en plats för fritidsrelaterade aktiviteter. Skolbiblioteket 
kan vara både en främre region och en bakre region för eleverna i deras vardag 
i skolan, det vill säga, de kan ägna sig åt skolarbete som kräver koncentration 
och resultat eller åt fritidsaktiviteter som de själva styr. Skolbiblioteket som 
locale kan växla mellan dessa funktioner och ge eleverna en möjlighet att 
själva utforma sina aktiviteter. Det befinner sig följaktligen i en gråzon mellan 
de två regionerna, därav beteckningen ”det porösa rummet”, en plats med stor 
brukspotential.147  

Skolbiblioteket har ovan tecknats som ett rum med många möjligheter för 
eleverna, men beroende på aktörernas/elevernas samspel med det porösa rum-
met, kan biblioteket som locale verka begränsande på vissa aktörer. Den svaga, 
öppna, porösa strukturen kan vara sårbar. I sin undersökning kunde Rafste 
iaktta begränsande strukturer i de sociala system som präglade de skolbibliotek 
hon studerade. Hon förklarar fenomenet bland annat med Giddens begrepp 
center och periferi.  

Den svaga strukturen i biblioteket kan få konsekvenser i form av en så 
kallad ”kolonisering”, vilket innebär att en elevgrupp gör biblioteket till ett 
centrum, en hemmabas, för sitt vardagsliv i skolan.148 Eleverna ”lägger beslag 
på” biblioteket eller en del av det med den följden att andra elever exkluderas. 
Denna företeelse kunde Rafste iaktta under sina observationer i två skolbiblio-
tek. I det ena fallet gällde det en grupp pojkar som ”ockuperade” biblioteket 
                                                 
147  Rafste, 2001, s. 388. 
148  Shilling, 1990, s. 414. 
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med sina fritidsrelaterade aktiviteter, tidningsläsning. På detta sätt blev biblio-
teket som tidningsrum ett centrum för dem, medan andra elever, i synnerhet 
flickor, fjärmades från biblioteket som ett rum för meningsfulla aktiviteter, de 
blev ett perifert handlingsrum i deras skolrutiner.  

Detta fenomen har jag inte kunnat iaktta i det bibliotek jag har studerat. 
Min bedömning är att inga grupper har ”koloniserat” skolbiblioteket vare sig 
med undervisningsrelaterade aktiviteter eller med fritidsrelaterade. Det är inte 
ett centrum för någon grupp i denna bemärkelse. Däremot tolkar jag det som 
ett centrum för undervisningsrelaterade aktiviteter för några av de intervjuade 
eleverna, vid sidan av klassrummet. Utgående från observationerna och 
intervjuerna är det dock för de flesta elever ett både undervisningsrelaterat och 
fritidsrelaterat centrum i deras vardagspraxis i skolan. Det rum som är mest 
perifert för de intervjuade är den så kallade bunkern, uppehållsrummet. 

En undersökning i ett annat skolbibliotek eller en mer omfattande under-
sökning av det bibliotek som har stått i fokus här, bestående av en långvarigare 
observationsperiod, en enkätundersökning med alla klasser inräknade, inter-
vjuer med fler elever och med representanter för personalen, hade kanske gett 
ett annat resultat än det som presenterats i denna uppsats. Ambitionen med 
denna undersökning har inte varit att göra en heltäckande studie vars resultat 
kunde vara giltigt för alla skolbibliotek. Avsikten har varit att med utgångs-
punkt i tidigare forskning pröva teoretiska ramar i en annan, avgränsad kontext 
och se vad som framkommer av ett sådant företag. Denna kontext är inte enbart 
avgränsad till ett enda skolbibliotek; den är även begränsad vad gäller 
kategorin informanter. Som en konsekvens av den metodik som valts – 
observationer i skolbiblioteket och intervjuer enbart med dess besökare – 
lämnas en stor grupp elever utanför ramen för denna studie.  

Jag vill hävda att skolbibliotekets sociala system med sin svaga struktur ut-
gör en locale med både möjligheter och begränsningar för eleverna. Att finna 
balansen mellan den främre och den bakre regionens funktioner, att få dessa att 
harmoniera, är en utmaning för de biblioteksansvariga. Det är min bedömning 
att de två regionerna befinner sig i en bättre balans i Linnéskolans fall än i 
skolbiblioteken i den studie som varit modell för detta uppsatsarbete.  

Avslutningsvis, Elisabeth Tallaksen Rafste menar att ett rum med det 
porösa rummets egenskaper behövs i ett skolsammanhang. Hon liksom andra 
forskare gör gällande, att sådana rum är av stor betydelse för eleverna i deras 
vardagsliv i skolan. Jag delar den uppfattningen.  
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4.2   Vidare forskning 
De aspekter i Rafstes teoriram som jag tonat ned eller lämnat därhän för min 
undersökning, kunde vara användbara utgångspunkter för andra studier i ett 
skolbibliotekssammanhang. Berger och Luckmanns socialiseringsteorier kunde 
fungera som infallsvinkel för en undersökning om elevers socialiseringsproces-
ser i skolbiblioteket. Hur och till hurudana biblioteksanvändare socialiseras de? 
En studie av socialiseringsagenternas roll, det vill säga, lärares, bibliotekariers 
och kamraters roll, kunde belysas med detta perspektiv. Även tidsbegreppet i 
Giddens struktureringsteori kunde ges ett större utrymme i teoriramen, efter-
som tids- och rumsbegreppet hör nära samman. 

Att studera andra bibliotek som sociala system kunde vara av intresse. Med 
utgångspunkt i struktureringsteorin och dess analysverktyg kombinerat med en 
modifierad version av Rafstes begreppspar kunde fortsatt forskning göras i ett 
folkbibliotekssammanhang. I vilken utsträckning är biblioteksanvändarnas ak-
tiviteter i folkbiblioteket fritidsrelaterade eller – i detta fall – studierelaterade? 

Inom folkbiblioteksområdet skulle Giddens rums- och tidsbegrepp även 
vara användbara för longitudinella undersökningar om vilken betydelse folk-
biblioteket har haft som locale, handlingsrum, under en eller några individers 
livstid. 

Slutligen menar jag att ett sociologiskt perspektiv är överförbart på univer-
sitetsbibliotek för forskning om detta rum och dess betydelse för två grupper 
aktörer: studenter och forskare. 
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5   Sammanfattning 

 
 
Syftet med denna uppsats är att studera skolbiblioteket och de aktiviteter det 
möjliggör. Fokus hamnar därför på dess huvudsakliga aktörer, eleverna, och de 
aktiviteter de väljer att ägna sig åt i detta rum.  

De frågor jag försöker besvara är: 
1. Hur använder eleverna skolbiblioteket? 
2. Vilka är användarna? 
3. Vilken roll spelar skolbiblioteket i deras vardagsliv i skolan? 

Aspekter som vävs in i dessa huvudfrågor är arten av aktiviteter, uppfattningen 
om och tolkningen av biblioteksrummet i jämförelse med andra rum i skolan, 
samt könsperspektiv. 

Den forskare på biblioteks- och informationsvetenskapens område som in-
tresserat sig för dessa frågor i sin forskningsverksamhet är norskan Elisabeth 
Tallaksen Rafste. För sin avhandling i ämnet utvecklade hon ett omfattande 
teoribygge som jag har valt som utgångspunkt för min undersökning. I denna 
prövar jag en modifierad version av hennes teoriram bestående av Giddens 
struktureringsteori, samt begrepp som hon utvecklat ur sin forskning. Ambitio-
nen är att studera skolbiblioteket som ett socialt system och att med hjälp av 
analysredskap hämtade ur struktureringsteorin analysera den praxis som ka-
raktäriserar skolbiblioteket. Vidare används Rafstes typologi för hur eleverna 
uppfattar skolbiblioteket, samt - för att kategorisera handlingarna - begreppen 
undervisningsrelaterad aktivitet och fritidsrelaterad aktivitet. 

Ett empirinära, etnografiskt angreppssätt med en kvalitativ metodik bestå-
ende av dokumentanalys, observationer och djupintervjuer har valts. 
Fältarbetet utfördes i ett skolbibliotek på ett tre-programs gymnasium med 
cirka 720 elever. Observationerna gjordes under några veckor i januari och 
februari. Sju djupintervjuer bandades parallellt med observationerna. Relevanta 
dokument återfanns elektroniskt, några endast som tryckta dokument i 
bibliotekets förvar. 
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Det samlade materialet har redovisats, diskuterats, analyserats och tolkats 
utgående från den valda teoriramen. Jag drar följande slutsatser: 

Elevernas aktiviteter i det undersökta skolbiblioteket är i olika utsträckning 
undervisningsrelaterade och fritidsrelaterade för olika individer. Inga grupper 
av elever bedöms ockupera biblioteket med sina aktiviteter, varken av det förra 
eller senare slaget. Biblioteket kan förstås som ett poröst rum, ett rum som ger 
möjligheter till utformandet av egna aktiviteter, i egen takt och på eget initiativ. 
Dessa kan vara av både undervisningsrelaterad och fritidsrelaterad art. 

Resultatet av fältarbetet tyder på att flickor var flitigare biblioteksanvän-
dare än pojkar under mina observationer. De ägnade sig något mer åt under-
visningsrelaterade uppgifter. Några långtgående slutsatser dras dock inte av 
denna iakttagelse, eftersom majoriteten elever i skolan består av flickor. Av de 
tre programmen visade det sig, att representanter för det minsta programmet 
också var de minst aktiva biblioteksanvändarna. 

För majoriteten av de elever som intervjuats under detta skrivarbete, både i 
djupintervjuer och under observationerna, spelar skolbiblioteket en viktig roll 
som informationscenter och arbetsrum; som en social mötesplats och som ett 
rum för rekreation och allmän trivsel.  

Liksom Rafste kommer jag fram till att skolbibliotekets sociala system har 
en lös, porös struktur som kan vara både möjliggörande och begränsande. Men 
i motsats till de skolbibliotek hon undersökte kan jag i det bibliotek som stude-
rats i denna uppsats inte spåra några alltför störande följdverkningar av en så-
dan lösare struktur. Inga elevgrupper ockuperar biblioteket. I elevernas var-
dagspraxis verkar Linnéskolans bibliotek att fungera både som en främre re-
gion, ett rum för mer strukturerad verksamhet, och som en bakre region, ett 
rum för samvaro och avkoppling. 
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6   Käll- och litteraturförteckning 

6.1   Otryckt material 
 
I uppsatsförfattarens ägo: 
 
Anteckningar från 14 observationer: 
05-01-24 Observation 1 
05-01-26 Observation 2 
05-01-27 Observation 3 
05-01-31 Observation 4 
05-02-01 Observation 5 
05-02-02 Observation 6 
05-02-04 Observation 7 
05-02-07 Observation 8 
05-02-10 Observation 9 
05-02-11 Observation 10 
05-02-14 Observation 11 
05-02-16 Observation 12 
05-02-17 Observation 13 
05-02-18 Observation 14 
 
Bandade djupintervjuer med: 
Frida 05-02-07 
Filippa 05-02-09 
Per 05-02-09 
Peter 05-02-09 
Freja 05-02-11 
Patrik 05-02-14 
Pontus 05-02-18 
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7   Bilagor 

Bilaga 1 
 
INTRESSESONDERING PER E-POST 
 

2004-12-02 

 

Hej! 

Jag heter Elisabeth Buss och går andra året på BoI-utbildningen i Uppsala. 

Mina kurskamrater och jag är nu i begynnelsestadiet av vårt uppsatsarbete. 

När det gäller ämnesval för min del ligger skolbibliotek nära till hands eftersom jag varit lärare 

i många år. Jag har ingen erfarenhet av den svenska skolan, endast av olika skolstadier, främst 

gymnasiet, i Svenskfinland. Gymnasiet i Finland är på många sätt olikt det svenska. I de små 

svenskspråkiga gymnasierna har inte biblioteket den framskjutna position som det har här i 

Sverige. Så, för mig är skolbibliotek okänd mark och väcker därför mitt intresse. 

Jag har hittat en norsk avhandling som behandlar gymnasiebibliotek ur ett 

bredare, sociologiskt perspektiv. Forskaren vill veta vad eleverna gör i 

biblioteket. Det är detta som jag också har tänkt mig som syfte för min 

undersökning. Eftersom färre studier på skolbiblioteksområdet görs ur ett 

elevperspektiv, har jag tänkt mig att välja den vinkeln. 

Jag skulle m.a.o. vilja få möjlighet att komma ut på fältet för att studera vad 

eleverna gör i sitt skolbibliotek. Som metod har jag tänkt mig intervjuer med 

elever och observationer. 

I våras föreläste Karin Carlsson om skolbibliotek för oss på utbildningen. Jag 

tog kontakt med henne för några veckor sedan och fick då veta att hon lämnat 

skolvärlden. Men hon gav mig adresser till skolbibliotekarier verksamma i 

Uppsala, så nu tar jag kontakt med er. 

Jag skulle bli mycket tacksam om jag på detta sätt fick kontakt med någon 

skolbibliotekarie för att närmare diskutera möjligheterna att genomföra 

ett dylikt projekt. Min förhoppning är att kunna vistas i ett eller två 
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gymnasiebibliotek och att kunna intervjua ett antal elever. I nuläget har jag 

tänkt mig att göra fältarbetet efter jullovet, under senare hälften av januari 

och/eller i februari. Men jag vill på intet sätt ”pracka mig på” skolans 

verksamhet (ni har kanske temadagar eller något specialplanerat program då). 

Jag är nåbar via … 

Tack för uppmärksamheten. 

Mvh 

Elisabeth Buss 

 

 

2004-12-06 

 

Hej Elisabeth! 

Om du inte redan fått svar av någon annan så kan vi på Linnéskolan mycket 

väl tänka oss att delta som exempelbibliotek i samband med din 

magisteruppsats. 

 

Linnéskolan har ca 750 elever och tre huvudsakliga program: Frisörlinjen, 

Handel- och administration och Samhällsprogrammet med olika inriktningar. 

Vilka program som finns på en gymnasieskola tror jag har mycket stor 

betydelse för hur biblioteket används så kan säkert vara bra att se närmare 

på flera skolor, eller fokusera på en skola med många olika program (mer 

eller mindre teoretiska). Det finns ju också olika idéer bland 

bibliotekspersonal kring vad man "får" och ”inte får göra" i biblioteket... 

Lokalerna är väldigt viktiga också, så även där kan det ju vara intressant 

med flera olika exempel. 

 

 

Du är i vilket fall som helst välkommen att kontakta mig om du är 

intresserad av att komma hit. (Från och med vecka 4 och framåt skulle det 

passa bäst rent tidsmässigt.) 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Hirschfeldt 
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2005-01-13 

 

Hej! 

Tack för senast och god fortsättning på det nya året! 

Hoppas du fortfarande är positiv till min undersökning och beredd att ta 

emot mig. Jag har varit förkyld de senaste veckorna, så arbetet med uppsatsen har legat nere. 

Hur har ni det i skolan? Hoppas att alla är tillbaka efter lovet. 

Jag skriver nu för att fråga när jag kan börja göra mina observationer. Jag 

skulle gärna börja vecka fyra om det går. Har tänkt mig 3-4 h per dag vid olika tidpunkter på 

dagen. 

Hör av dig när du hinner och meddela mig hur det passar er på skolan. 

H/Elisabeth Buss 

 

 

 

2005-01-14 

 

Hej! 

 

Vecka fyra blir bra! Du är välkommen! Fredagen den veckan jobbar jag inte 

men det behöver ju inte vara något hinder. Just nu är det vanligtvis mest 

folk på måndagar och tisdagar, mindre på onsdagar, antingen tomt eller fullt 

på torsdagar och lite olika på fredagar. Mellan 10.30-13.30 är det som mest 

folk. Hör av dig när du vet mer bestämt när du kommer! 

 

Trevlig helg! 

Elin 
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Bilaga 2 
 
       
       INTERVJUGUIDE 

 
 
Presentation 
Mitt namn, BoI-studier, magisteruppsats. 
Intervjuerna är konfidentiella. 
Uppsatsens tillgänglighet. 
 
 
Allmänt  
Linje, årskurs? 
På det högstadium där du gick innan du kom hit, fanns det skolbibliotek     
där?  
Hur använde du det? 
 
Hur trivs du i detta gymnasium? 
Hur skulle du beskriva skolmiljön och atmosfären? 
Har du några favoritämnen? Vilka? 
Vad funderar du på att göra efter gymnasiet? 
 
Har du några speciella fritidsintressen? 
Om du vill veta något mera om dina intressen, hur/var söker du informa-
tion? 
 
 
Skolbiblioteket 
När jag säger ”skolbibliotek”, vad tänker du då på? 
 
Vad gör du i skolbiblioteket? 
Hur använder du dig av de olika platserna? 
- studierummet 
- datasalarna 
- arbetsborden 
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- kopiatorn 
- soffan 
Hur ofta använder du skolbiblioteket? 
När använder du det? 
 
Gör du olika saker i biblioteket och i klassrummet? Hur då?/ 
Hur jobbar du i biblioteket jämfört med i klassrummet?/ 
Hur är det i biblioteket jämfört med i klassrummet? Atmosfären? 
Finns det ngt som du gör i biblioteket som du inte gör i ngt annat rum i 
skolan? Vad då? 
På vilket sätt skiljer sig biblioteket från  
-uppehållsrummet/”bunkern”? 
-cafeterian? 
 
Vilken roll spelar biblioteket i det dagliga skolarbetet för dig? 
Vilken roll spelar det i ditt dagliga liv på skolan, i ditt liv som elev här? 
Vad tycker du om skolbiblioteket? 
 
 
Informationssökning 
Vad tänker du på när jag säger ”information”? 
 
Hur söker du information? 
-böcker 
-tidningar 
-nätet 
Hur tycker du att du hittar det du söker i biblioteket? 
 
Vad slags hjälp och vägledning får du med att hitta i biblioteket? 
-Med att söka information? 
-Ordnas kurser i informationssökning? Brukar du delta? 
-Frågar du personalen om hjälp? 
-Hur blir du bemött? 
 
Vad slags böcker läser du? 
Brukar du låna hem böcker? 
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Datorer 
Hur använder du datorerna? Vad gör du oftast, skolarbete eller fritidssys-
selsättningar? Är datorer ett tidsfördriv? 
-Internet?/ Vad gör du på Internet? 
-Uppslagsverk? 
-Bibliotekskatalogen? 
-Artikelsök? 
-Länksamlingar? 
-Sökmotorer, t.ex. Google, Sunet? 
 
 
Eget lärande 
Vad tänker du på när du hör uttrycket ”ansvar för eget lärande”? 
När du själv skall ta ansvar…spelar biblioteket ngn roll för dig i det sam-
manhanget? Hur då? 
När du får en uppgift av din lärare, hur brukar du lösa den uppgiften?  
 
 
Olika funktioner 
Är biblioteket ett/en … 

      -     ”kunskapsrum” för dig? Hur då? 
- arbetsplats? Hur då? 
- social mötesplats 
- ”vilrum” 
- ”väntrum” 
- ”upplevelserum” (t.ex. en läsupplevelse, Internet, aha-upplevelse m.m.) 

 
 

       Idealbibliotek 
Vad skulle du ändra på i det här biblioteket? 
- större… 
- mer av ngt... 
- inredningen… 
- öppettider… 
- personella resurser? 
 
 
 
 
Användarna 
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Vem använder biblioteket ofta enligt dig? 
- pojkar… 
- flickor… 
- program… 
- årskurs 
- ? 
 
 
Slutkommentar 
Har du något att tillägga? 
Tack. Vidare kontakt? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74



 

Bilaga 3 
 
BIBLIOTEKETS ORDNINGSREGLER 
 
 
- I biblioteket skall du och andra kunna vistas i lugn och ro 
- Respektera att biblioteket är en arbetsplats för studier och läsning 
- Mobiler skall vara ljudlösa 
- Det är ej tillåtet att medföra mat och dryck till datasalarna 
- Respektera låneregler och rutiner som gäller i biblioteket 
 
Man kan bli avstängd från datasalarna om man bryter mot reglerna. 
 
 
 
 
BOKNINGSSYSTEM FÖR DATORER 
 
 
- Datorer kan bokas endast för skolarbete 
- Bara en tid åt gången kan bokas 
- Bokningen görs samma dag som du behöver datorn 
- Kom i tid. Efter tio minuter kan någon annan boka datorn. 

 

 Bilaga 4 
 
      PLANLÖSNING 
 
      Se följande sida. 
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                                                                                         Uppsalahyllan 

 

                      STUDIERUMMET 
                  Tre arbetsbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LILLA 
   DATASALEN 
      Tidskriftsarkiv 

        Ett arbetsbord 

        Fyra datorer 

 

 Fåtöljer                                                                                                        Medicin 

 

 Fönsterbord 

                                                      Naturkunskap 

                                                  Teknik • Ekonomi  

 

                                                    Samhällskunskap 

                                        Biografier • Etnologi • Geografi 

 

                                              FACKLITTERATUR 
 

                                                    Historia • Arkeologi 

 Fönsterbord                         Konst, musik, teater & film 

 
                                       Bord B                          TIDSKRIFTER      

  
                      BIBLIOTEKSSALEN 
 

 

 

 

 

                                         

                  Artikelsökning 

 

 

 

   STORA 
  DATASALEN    
 

        Tolv datorer 

                                               Litteraturvetenskap • Språk 

                      Media • Filosofi & Psykologi • Religion • Undervisning  

                                                                                                                                                                                             Romaner på 

                                                    Romaner A-Ö                                                                                                                 engelska &      

                                                                                                                                                                                             andra språk 

                               SKÖNLITTERATUR                                                    BIBLIOTEKS-         Fåtöljer             

Schack                                                                                                KATALOG                              
                                        Serier • Lyrik •Dramatik • Samlingar                                                                                          Kassett- &        

                                         Uppslagsböcker • Boknyheter                                                                                                  talböcker 

 

   Soffa                          DAGSTIDNINGAR 

Plugghäst                                       Bord A                                                         Fåtöljer        

                                                                                         Kopiator  
        LÅNEDISK 

                                                                                       INGÅNG      

 

 

           KANSLI 
 

           Personal-  

          arbetsrum 

                                           ⇑  
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