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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 
Skolbiblioteket är inte bara ett rum med böcker, utan en funktion som ofta är 
placerad under samma tak och i varierande mån integrerad med en annan 
funktion, nämligen skolan. Hur skall skolbibliotekarien och skolbiblioteket 
förhålla sig till skolan? Båda har sina traditioner när det gäller ordning i tid och 
rum: skolbiblioteket är präglat av klassifikationssystemets ordning, en ordning 
som kommer från folkbiblioteket. Ordning i skolan handlar däremot om 
reglering av tid och mätning av inlärningsresultat. I skolbibliotek möts dessa 
två olika traditioner. 

Skolbiblioteket kan betyda olika saker för olika människor: för mig har det 
varit ett låst rum med skönlitteratur dit man går ibland med läraren för att låna 
en bok, för någon annan liknar det kanske mer ett folkbibliotek, med både 
fack- och skönlitteratur och sköna läsfåtöljer. 

Ett skolbibliotek blir levande först när det är ett öppet rum som bjuder till 
möten mellan skolbibliotekarier, elever och lärare. I denna uppsats tar jag fasta 
på skolbiblioteket både som ett fysiskt rum i skolan, placerat mer eller mindre 
centralt i skolbyggnaden och som ett socialt rum som kan uppmätas som en 
mer eller mindre central plats i det sociala samspelet i skolan, ett rum för peda-
gogiska syften och ett rum för tidsfördriv och läseupplevelser. 

Den empiriska undersökningen har genomförts på Celsiusskolan i Uppsala, 
en gymnasieskola där två bibliotekarier arbetar med ca niohundra elever. 
Frågor som jag studerar kretsar kring samspel mellan elever och bibliotekarier i 
Celsiusskolans bibliotek såsom det uttrycks i referenssituationer. Vilka typer av 
frågor ställer elever till skolbibliotekarier? Vad diskuterar man i 
referenssamtal? Närmare frågeställning återkommer jag till i kapitel 3.2. 

1.2 Disposition 
Uppsatsen är disponerad så, att härnäst följer en allmän presentation av 
bakgrund och problemområde beträffande skolbiblioteken i Sverige. I kapitel 2 
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presenteras tidigare forskning som är relevant för ämnet, både användarstudier 
i skolbiblioteksmiljön och forskning om referensarbete. I kapitel 3 framställs 
sociologen Anthony Giddens struktureringsteori som sätts i förhållande till 
skolbiblioteket. Där definieras även uppsatsens syfte, frågeställningar och 
avgränsningar samt hur vissa centrala begrepp används. I kapitel 4 diskuteras 
metodologiska frågor. Den empiriska undersökningen och dess resultat 
redovisas i kapitel 5. Undersökningens resultat analyseras ur en sociologisk 
synvinkel i kapitel 6. Denna följs av en slutdiskussion i kapitel 7 samt av en 
sammanfattning. 

1.3 Bakgrund och problemområde 
I Sverige delar Statens kulturråd och Skolverket ansvaret för skolbiblioteksfrå-
gorna i nationella sammanhang. Kulturrådet föreslår följande definition av 
skolbiblioteket: 

Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns 
resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera informa-
tion och läsupplevelser av alla slag.1

 
Skolbiblioteket kan vara en både fysisk och virtuell plats. Det fysiska innebär 
artefakter som böcker, tidskrifter, tidningar och datorer som är placerade i 
biblioteket. Det virtuella innebär objekt i databaser och på Internet som kan nås 
med hjälp av bibliotekets datorer. Vissa forskare hävdar att det fysiska 
biblioteket har förlorat sin betydelse med utveckling av IKT och att biblioteket 
numera endast är en funktion.2 Dessa två aspekter av biblioteket är utan tvekan 
viktiga att lyfta fram och kan generera intressanta diskussioner. I denna uppsats 
sätts fokus på skolbiblioteket som fysisk plats och ram för sociala aktiviteter. 
Som det ser ut idag spelar det fysiska biblioteket fortfarande en betydelsefull 
roll och förtjänar samma uppmärksamhet som det virtuella biblioteket. 

Kulturrådet slår fast att skolbibliotekets uppgift utgår från den egna organi-
sationens, dvs. den egna skolans behov av biblioteksservice. Skolbiblioteket 
svarar för att ge biblioteksservice i samverkan med landets övriga 
biblioteksväsende.3 Trots att skolbibliotek delar den pedagogiska uppgiften 
med högskolebibliotek, har samverkan mellan dessa knappt diskuterats i 

                                                 
1 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering. Rapport från Statens kulturråd 
1999:1, s. 10. 
2 IKT är lika med informations- och kommunikationsteknologi. Limberg, Louise, 2002, Skolbibliotekets 
pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 44. 
3 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 10. 
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Sverige, kanske beroende på att skolbiblioteken är kommunala medan 
högskolebiblioteken är statliga.4

Inom skolan är skolledaren ytterst ansvarig för skolbiblioteket. 
Skolbibliotekets resurser och inriktning bestäms utifrån övrig pedagogisk 
verksamhet. Skolbibliotekets funktion bör preciseras i skolans styrdokument.5 
Så ser rekommendationerna ut, men i verkligheten är det stora skillnader 
mellan olika skolbibliotek när det gäller utformning och funktion. Skillnaderna 
märks både mellan olika kommuner och inom samma kommun.6

Skolbiblioteket har både en pedagogisk uppgift och en läsfrämjande 
uppgift. För elever som ”bor långt ifrån ett folkbibliotek eller som saknar 
biblioteksvana kan skolbiblioteket vara den plats där de upptäcker glädjen i att 
läsa böcker.”7 Denna tudelning i uppgiften återspeglas i forskningen om 
skolbiblioteket där man har diskuterat både hur skolbiblioteket bättre kan 
integreras i skolans pedagogiska arbete och hur skolbiblioteket fungerar som 
läsfrämjande institution. Dessa skilda uppfattningar avspeglas i skolbibliotekets 
vardag, i bibliotekets inredning och i bibliotekariens arbetssätt. 

                                                 
4 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 31. 
5 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 11. 
6 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 16. 
7 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 17. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Användarstudier med skolbiblioteket i fokus 
I detta kapitel tar jag upp några studier som koncentrerar sig på elever som 
användare av skolbibliotek. Jag har valt att referera till studier som tar upp spe-
ciellt rumsliga och sociala aspekter av skolbiblioteket. Tillsammans bidrar 
dessa till att förstå skolbiblioteket både som formell resurs för inlärning och 
som informell resurs för socialt umgänge. 

Limberg 
Louise Limberg är en central gestalt inom skolbiblioteksforskning i Sverige. 
Hennes forskningsintresse ligger i skolbiblioteket som pedagogisk resurs8. I sin 
doktorsavhandling Att söka information för att lära: en studie av samspel 
mellan informationssökning och lärande (1998) knyter hon an till en 
fenomenografisk forskningsinriktning och utforskar sambandet mellan 
informationssökning och lärande. 

I en rapport som Limberg har skrivit med Mikael Alexandersson, Textflytt 
och sökslump: informationssökning via skolbibliotek (2004), redovisar de 
resultat av projektet LÄSK, Lärande via skolbibliotek. Efter att ha gjort empi-
riska studier på sju skolor konstaterar författarna, att skolbiblioteken är organi-
serade så att de förmedlar ett synsätt på bibliotek som lämpar sig för indivi-
duellt snarare än kollektivt arbete. Det fanns möjligheter för gemensamma 
diskussioner och samarbete i biblioteken, men sådana förekom sällan vid deras 
observationer. Rådgivning från bibliotekarie till elever utspelades i de under-
sökta skolorna alltid som individuell interaktion. De undrar om individuell 
rådgivning till elever är ett sätt för bibliotekarien att utöva symbolisk kontroll 
för att skydda sitt professionella revir som informationsexpert och fastslår att 

                                                 
8 Med skolbiblioteket som pedagogisk resurs menar man att skolbiblioteket och skolbibliotekarien skall 
vara ett medel för elever att nå målen i läroplanerna. För att nå målen måste skolbibliotekarien arbeta 
aktivt med den pedagogiska personalen. Suzanne Hammargren skriver att detta samarbete inte är något 
som har starka traditioner att vila på. Hon jämför det med den gamla uppfattningen om skolbibliotekarien 
som en glad ”bokutlånare” som nu borde bli ”vägledare” i läroprocessen. Hammargren, Suzanne, 2003, 
”Från glad bokutlånare till vägledare”, s. 102 f. 
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”om skolbiblioteket är designat och inrett för särskilda ändamål kommer 
skolbiblioteket att upplevas enligt denna design.”9

Rafste 
Elisabeth Tallaksen Rafste har studerat elevers faktiska användning av skol-
bibliotek på två norska gymnasieskolor i sin doktorsavhandling Et sted å laere 
eller et sted å vaere? En case-studie av elevers bruk og opplevelse av skole-
biblioteket (2001). Hon undersöker vilken betydelse skolbiblioteket har för 
elever i deras vardagsliv i skolan. Rafste definierar skolbiblioteket som fysiskt 
och socialt rum i skolan. Hennes teoretiska utgångspunkter finns i Giddens 
struktureringsteori och i teorier om socialisering. Limberg nämner Rafstes 
studie som mest omfattande när det gäller biblioteksrummet och dess 
pedagogiska roll, ett ämne som bara ett fåtal studier behandlar.10

Rafste har intervjuat elever, observerat dem i biblioteket och utfört en 
enkätundersökning. Hon upptäckte att skolbiblioteket har en stor betydelse för 
elever inte bara som läro- eller resurscentrum utan också som social 
mötesplats. Hon beskriver användning av skolbiblioteket som både 
undervisnings- och fritidsrelaterat. Elever socialiseras till ett visst bruk av 
skolbiblioteket i sitt vardagsliv i skolan, både formellt och informellt. Elever 
som använder biblioteket flitigast sätter dagordning för aktiviteter som pågår 
där. Rafste påpekar att skolan och biblioteket kan ses som två olika traditioner, 
två olika sociala system. Skolbibliotekets funktion har enligt henne förändrats 
så att i stället för att vara en utlåningscentral betonas social aktivitet kring 
informationsanvändning och underhållning som datorer erbjuder. 

Shilling och Cousins 
Chris Shilling och Fiona Cousins anser att skolbiblioteksforskning traditionellt 
har fokuserat på frågor kring biblioteksresurser och hur bibliotekarien kan 
hjälpa elever att på bästa möjliga sätt tillgodogöra sig skolbibliotekets resurser 
i undervisningen. De vill komplettera denna bild med att fokusera på elevers 
sociala användning av skolbibliotek i två grundskolor (secondary schools) i 
Storbritannien. Shilling och Cousins argumenterar för sociala faktorer och 
rumsliga dimensioner som förklaring för hur skolbiblioteken lyckas med att bli 
miljöer som främjar lärande.11  

                                                 
9 Alexandersson, Mikael & Limberg, Louise, 2004, Textflytt och sökslump: informationssökning via 
skolbibliotek, s. 115.
10 Limberg, 2002, s. 46. 
11 Shilling, Chris & Cousins, Fiona, 1990, ”Social Use of the School Library: the Colonisation and 
Regulation of Educational Space”, s. 411 f. 
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Shilling och Cousins refererar till etnografiska studier, som visar att 
elevers beteende inte är konstant under alla tider av skoldagen, utan att deras 
beteende kan variera beroende på var i skolan de befinner sig och vilka 
aktiviteter de förväntas utföra i vissa pedagogiska rum. De hävdar att beteendet 
varierar oberoende av elevers studieframgång eller klassbakgrund.12 De 
använder följande begrepp som metodologiska verktyg när de analyserar 
elevers beteende i skolbiblioteken: 

1. Kolonisering (colonisation). Vissa användargruppers beteende, som 
t.ex. att spela kort och småprata, kan sätta norm i biblioteket och vara 
uteslutande för andra användargrupper och andra typer av användning. 

2. Reglering (regulation). Reglering hänvisar först och främst till bibliote-
karien och hans13 försök med att markera vilka aktiviteter som är 
önskade på ett skolbibliotek. 

3. Associering och dissociering (association och dissociation). Dessa 
begrepp hänvisar till den fysiska närvaron eller frånvaron av elever i 
skolbiblioteket. Olika elevgruppers associering eller dissociering med 
skolbiblioteket beror på kolonisering och reglering av skolbiblioteket 
under olika tider.14 

Rafste tar upp Shillings och Cousins insats som exempel på en mer 
otraditionell synvinkel inom användarstudier: 

Å ta et sociologisk perspektiv på skolebiblioteket der tid og rom (time and space) inngår 
som viktige elementer for å forstå elevenes handlinger, er utradisjonelt innen 
brukerstudier.15

Rafste har även uppmärksammat Mark Dressmans studie av läsning som en 
viktig insats som ökar förståelsen för skolbiblioteket som socialt rum. 

Dressman 
Mark Dressmans forskning kring läsning kan knytas till det läsfrämjande upp-
draget som skolbiblioteket har vid sidan om det pedagogiska uppdraget. Han 
har undersökt hur bibliotekarier rekommenderar böcker i samarbete med lärare 

                                                 
12 Shilling & Cousins, 1990, s. 413. 
13 Uttrycket ”han” används i uppsatsen när det talas allmänt om bibliotekarier. 
14 Shilling & Cousins, 1990, s. 414 f. 
15 Rafste, 2001, Et sted å laere eller et sted å vaere?: en case-studie av elevers bruk og opplevelse av 
skolebiblioteket, s. 52. 
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i skolan. Studien genomfördes vid tre olika skolor i USA med elever som gick i 
tredje klass (third-grade class).16

Dressmans studie innehåller några anmärkningar om tid och rum som jag 
anser kan vara till nytta i min undersökning. Dressman ser skolbiblioteket som 
ett rum i skolan vars betydelse ligger i att det är annorlunda än klassrummet:  

[...] the school library is potentially a very different kind of educational space from class-
rooms, and one that can provide an important alternate learning agenda to the domesticity 
of classrooms because it operates within different parameters.17

 
I klassrummet råder en viss intimitet eftersom elever och lärare känner 
varandra, de arbetar nära varandra och är synliga för varandra hela tiden. 
Skolbiblioteket är en mer offentlig plats, där alla skolans elever kan vistas och 
som därför möjliggör en större anonymitet än klassrummet. Denna anonymitet 
kan bli något positivt när eleverna besöker skolbiblioteket utanför arrangerade 
klassbesök. Biblioteksbesöken ger dem då en möjlighet att undfly kontroll som 
läraren utövar i klassrummet. Skolbiblioteket kan upplevas som en avgränsad, 
trygg offentlig plats (a liminal space) där individer fritt kan ägna sig åt 
aktiviteter som är olika från arbetsordningen i klassrummet.18  

Tid är en annan faktor som bidrar till att göra skolbibliotekets 
arbetsordning väsensskild från klassrummet: elever vistas i skolbiblioteket i 
regel mycket kortare tider än i klassrummet. Eftersom tiden är avgränsad, 
spelar elevers tidigare biblioteksvana stor roll i hur bra de kan ”läsa” 
bibliotekets system för organisering av texter. Utan tidigare biblioteksvana har 
de svårare att förvärva dessa kunskaper under sina relativt korta besök i 
skolbiblioteket.19

2.2 Forskning om referensarbete 
I detta kapitel tas några studier upp som ger en bakgrund för att förstå referens-
situationer med ungdomar. Termen ”referensarbete” är välbekant för 
bibliotekspersonal som ofta anser det vara kärnan i deras profession. 
Referensarbete innefattar i bibliotekssammanhang låntagarvägledning, med 
rådgivning och handledning vid medieval och information i sakfrågor.20 

                                                 
16 Third-grade class motsvarar andra klass på lågstadiet i det svenska skolsystemet. Dressman, Mark, 
1997, “Congruence, Resistance, Liminality: Reading and Ideology in Three School Libraries”, s. 269. 
17 Dressman, 1997, s. 311. 
18 Dressman, 1997, s. 311. 
19 Dressman, 1997, s. 311 f. 
20 Ullstöm, 2005, s. 83. 
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Referensarbete kan definieras helt enkelt som en förmedlande akt genom 
vilken bibliotekarien gör bibliotekets samlingar mer tillgängliga för låntagare. 
En referenssituation innebär att en låntagare kontaktar en bibliotekarie och 
uttrycker sitt informationsbehov i form av en referensfråga21. 

Man har utfört några studier om referensarbete i Norden efter amerikanska 
förebilder. Studierna kan med få undantag delas in i två grupper: dels s.k. 
unobtrusive studies, dolda undersökningar som har ett bibliotekarieperspektiv 
och som har fokuserat på källor, sökteknik och ”rätta svar”, dels 
användarstudier.22 Ett exempel på användarstudier är Lena Lundgrens Barn 
frågar - kan biblioteket svara? (2000) som behandlar barnens referensfrågor i 
folkbibliotek. Hon har undersökt sammanlagt 586 referensfrågor ställda av 
barn mellan 3 och 16 år i folkbiblioteket i Täby och i det integrerade skol- och 
folkbiblioteket i Flemingsberg i Huddinge kommun. Frågorna kategoriserades 
efter frågeställarens kön, ålder och ämne. Lundgren har inte gjort en åtskillnad 
mellan ungdomar och barn utan behandlar dessa som en och samma 
användargrupp. 

Jag har inte sett någon studie som redovisar vilka typer av frågor som 
oftast förekommer i ett skolbibliotek, däremot finns det liknande forskning om 
referensfrågor i folkbibliotek. Anna-Lena Höglunds studie ”Äntligen en riktig 
fråga!” Undersökning av referensverksamheten vid sex huvudbibliotek i 
Östergötland (1997) citeras ofta i detta sammanhang. Hon har gjort en öppen 
studie i samarbete med bibliotekspersonal med avsikt att kvalitetsutveckla 
referenstjänsten. I studien ingick en kartläggning av hur och inom vilka 
områden flest frågor ställs. En rapport från projektet Biblioteket finner svaret 
erbjuder jämförelsematerial från Norge där man har undersökt 
referensfrågornas sammansättning vid 49 folkbibliotek på 1990-talet.23

Denis Grogans verk Practical Reference Work (1979) gavs ut i andra 
upplagan 1992 och kan ses som ett standardverk med inriktning mot det 
praktiska referensarbetet. Han presenterar här en indelning av frågetyper som 

                                                 
21 Svensk Biblioteksförening citerar Information and Documentation – International Library Statistics 
ISO 2789:2001E / Handbok i utvärdering och levererar följande beskrivning av en referensfråga: ”En 
referensfråga är en informationskontakt som omfattar kunskap, användning, rekommendationer, tolkning 
eller instruktioner mellan någon i personalen och användaren om hur man använder en eller flera 
informationskällor. Referensfrågan kan ställas personligen eller via telefon, post, fax eller elektroniska 
media såsom e-post, ICQ, chatt mm.” Svensk Biblioteksförening, Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer för referens- och informationsarbete, under rubriken ”Specialgrupper – 
Referensarbete” , 5 december 2005.http://www.biblioteksforeningen.org/
22 Holmberg, Elsbeth, 2005, “Att det ska vara så svårt när man äntligen får en riktig fråga! Library visit 
study – försök på BIVIL efter kanadansisk modell”, s. 4. 
23 Johannsen, Carl Gustav, 1998, Hvordan finder biblioteket svaret: evaluering 1988. 
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sedan dess har utgjort en grund i försöken att ringa in referensarbetet.24 Jag 
återkommer till Grogans kategorisering av typer av referensfrågor i samband 
med metodval i kapitel 4.2.  

Här nedan presenteras ett fåtal studier som belyser referensarbete ur olika 
synvinklar. Robert S. Taylors studie är en av de mest refererade när det gäller 
hur informationsbehov uttrycks och utvecklas i en referenssituation, och 
Melissa Gross har utforskat motsvarande frågor i en skolbibliotekskontext. 

Taylor 
Grogan beskriver Robert S. Taylors forskning i USA på 1960-talet som ett stort 
framsteg när det gäller att öka bibliotekariers förståelse för referensintervjun.25 
Taylor intervjuade specialbibliotekarier och informationsspecialister om refe-
rensintervjun och utvecklade en modell över hur användares 
informationsbehov utvecklas under referensintervjun.26  

Det finns fyra steg i Taylors modell. Det första steget är ett vagt 
informationsbehov (the visceral need): informationsbehov kan vara nästan 
omedvetet, bara en obestämd känsla av missnöje som inte har fått en språklig 
form. Steg två kallar han för ett medvetet behov (the conscious need). 
Individen har skapat en mental beskrivning av problemet och pratar kanske 
med någon om det. Tredje steget tas när problemet förvandlas till en rationell 
mening om ämnet och användaren möjligtvis börjar fundera på inom vilket 
system eller vilken kontext han vill ha information. Då tenderar han att se 
bibliotekarien som en del av systemet. Informationsbehovet har artikulerats 
(the formalized need). Fjärde steget tas när han ställer sin fråga till 
bibliotekarien med tanke på bibliotekets kunskapsorganisation och med 
förväntningar om vilken information han kan hitta i biblioteket. Detta kallar 
Taylor för kompromissat informationsbehov (the compromised need). 27

Under en referensintervju väger bibliotekarien in sina intryck av fråge-
ställaren och frågan innan han levererar ett svar. Taylor säger att en fråga 
passerar fem filter under en referensintervju. Dessa är: 

1. Ämnesfilter (determination of subject). Vilket ämne handlar frågan om? 

2. Motivfilter (objective and motivation). Varför ställer personen en fråga 
om ett visst ämne? Vad skall information användas till? 

                                                 
24 Ullström, 2005, s.74. 
25 Grogan, Denis, 1992, Practical Reference Work, s. 68. 
26 Taylor, Robert S., 1968, ”Question-Negotiation and Information Seeking in Libraries”, s. 180 ff. 
27 Taylor, 1968, s. 182. 
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3. Frågeställarens personliga egenskaper (personal characteristics of 
inquirer). Vilken bakgrund har frågeställaren? Vad vet han om 
biblioteket och om ämnet sedan tidigare? 

4. Förhållandet mellan frågan och bibliotekets organisation av dokument 
(relationship of inquiry description to file organization). Hur skall 
bibliotekarien omformulera frågan så att den kan ställas till systemet för 
att hitta dokument? 

5. Krav på svaret (anticipated or acceptable answers). Vilken typ av svar 
kommer att tillfredställa frågeställaren?28 

Taylor har sin utgångspunkt i användarens psykologiska tillstånd när han be-
skriver referensfrågans utveckling. Hans modell har använts i utbildning av 
referensbibliotekarier.29

Gross 
Melissa Gross forskning lägger uppmärksamhet vid en typ av frågor som före-
kommer ofta i skolbiblioteket, nämligen ålagda frågor (imposed queries). Hon 
definierar dessa som frågor som har sitt upphov någon annanstans än i 
frågeställarens subjektiva kontext. Hon har utfört kvalitativa intervjuer i USA i 
en skola med skolbarn från fyra till tolv år, med deras lärare och 
skolbibliotekarier i syfte att förstå när och i vilken mån det handlar om ålagda 
frågor när barn söker information.30 Frågor som barn vidarebefordrar till sina 
vänner, klasskamrater, syskon och föräldrar för att de skulle lösa dem åt barnet 
kallar Gross för dubbelt ålagda frågor (double-imposed queries).31

I hennes studie beskrev bibliotekarierna hur barnen upplevde mindre 
frustration när de sökte svar på sina egna frågor än när de försökte lösa ålagda 
uppgifter.32 Barnen blev frustrerade när de inte hittade den exakta 
informationen för att lösa sin uppgift utan behövde gå igenom mycket text, när 
terminologin inte motsvarade den som användes i klassrummet och när varje 
källa innehöll bara en liten del av den information de behövde för att lösa sin 
uppgift.33

                                                 
28 Taylor, 1968, s. 183 ff. 
29 Case, Donald O., 2002, Looking for Information: a Survey of Research on Information Seeking, Needs 
and Behavior, s. 71. 
30 Gross, Melissa, 2004, ”Children’s Information Seeking at School: Findings from a Qualitative Study”, 
s. 212 f. 
31 Gross, 2004, s. 231. 
32 Gross, 2004, s. 223. 
33 Gross, 2004, s. 228. 
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Barnen hade väldigt liten förståelse för Deweys klassifikationssystem som 
användes i skolbiblioteket och litade i första hand på sina kunskaper om hyll-
placering när de sökte information. Genom att gå till en viss hylla hittade de 
böcker om ett speciellt ämne som t.ex. ormar eller dinosaurier. Äldre barn ut-
tryckte ett starkt missnöje med bibliotekskatalogen och frågade hellre sina 
vänner eller skolbibliotekarien när de behövde hjälp.34

                                                 
34 Gross, 2004, s. 224 f. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Giddens struktureringsteori 
I detta kapitel presenteras Anthony Giddens struktureringteori som fungerar 
som teoretisk ram i min undersökning. Anthony Giddens väckte 
uppmärksamhet när han presenterade sin struktureringsteori i The Constitution 
of Society: Outline of the Theory of Structuration (1984). Idag räknas han som 
en av de mest inflytelserika tänkarna inom samhällsvetenskapen.35 Giddens har 
utvecklat sin teori i polemik med flera av de mest centrala traditionerna inom 
sociologin och samhällsvetenskapen som funktionalism, strukturalism och den 
hermeneutiska traditionen, vilka han har velat dekonstruera. Kritiken har dock 
inte varit ett självändamål, utan en del av hans eget teoribygge.36

Struktureringsteorin har mindre inslag av empiriska exempel från vardags-
livet än Giddens senare studier som har handlat om aspekter av det moderna 
västerländska samhället.37 Rafstes avhandling och en magisteruppsats i 
biblioteks- och informationvetenskap från Uppsala är de enda studier jag har 
hittat som utnyttjar struktureringsteorin i skolbibliotekssammanhang.38

”Struktur” och ”system” är grundbegrepp i sociologiska teorier. Giddens 
ser ett samband mellan individers handlingar och samhälleliga system. 
Individers rutinmässiga handlingar i relation till olika kollektiv förvandlas med 
tid till system. Man kan säga att strukturer är inbakade i sociala system, de 
utgör systems egenskaper. Strukturering innebär att aktörer reproducerar 
sociala system med sina handlingar. Man kan analysera olika sociala systems 
strukturering genom att studera handlingar av individer som är situerade i dessa 
system. Struktureringsteorin är baserad på en idé om ”the duality of structure”, 
där strukturen inte finns utanför individen utan är ”inne” i människor som 
minnesspår. 39 Ira J. Cohen tolkar dualiteten av strukturen så att strukturen finns 

                                                 
35 Brante, Thomas, ”Giddens, Anthony”, Nationalencyklopedins Internettjänst, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=647014&i_word=anthony%20giddens, 26 november 
2005 och Johansson, Thomas, 2003, ”Anthony Giddens och det senmoderna”, s. 415.
36 Johansson, 2003, s. 415 f. 
37 Johansson, 2003, s. 416 ff. 
38 Buss, Elisabeth, 2005, ”Man kan använda det till vad som helst”: skolbiblioteket – det porösa rummet. 
39 Giddens, Anthony, 1984, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, s. 25. 
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som implicita regler i människors ageranden, strukturen uttrycker sig som 
regelbundenheter i praxisen. Det handlar om en process genom vilken man re-
producerar regler inom historiskt bundna sociala domäner.40 Skolan och biblio-
teket kan i detta sammanhang ses som exempel på sociala domäner. 

Jag har valt ut vissa centrala begrepp ur Giddens struktureringsteori som 
jag förklarar närmare här samt ger praktiska exempel på vad de kan innebära i 
skolbibliotekssammanhang. 

Locale 
Enligt Giddens kan man med fördel studera socialt beteende på platser 
(”locales”), där individer (aktörer) samordnar sina dagliga aktiviteter. Locale är 
inte bara en plats för honom utan en skådeplats för individers sociala 
handlingar.41 Locale skiljer sig från det geografiska begreppet plats på det sätt 
att det utgör en kontext till mänskligt handlande. Locales är platser där möten 
sker i tid och rum. Typiskt för dessa locales är, att de är internt regionaliserade, 
indelade i olika regioner.42 John Urry har kritiserat Giddens för att han 
undviker analys av begreppet plats i sig samt plats i förhållande till specifika 
platser och deras organisation i tidsrum.43 I denna uppsats undersöks 
skolbiblioteket som locale, ett tydligt avgränsat fysiskt rum där både 
skolpersonal, elever och skolbibliotekarier agerar. 

Regionalisering 
Regionalisering betyder, att människor brukar skapa rutiner för hur de handlar i 
olika delar av locales vid olika tidpunkter av dygnet eller olika veckodagar.44 
Regioner markeras med gränser som kan vara fysiska, t.ex. väggar mellan rum, 
eller symboliska som människors sätt att mötas, deras kroppsspråk, gester, ton-
läge.45 Det finns främre och bakre regioner som är förknippade med olika 
nivåer av närvaro och tillgänglighet (presence-availability).46 Främre och bakre 
regioner kan ses på olika sätt. De har att göra med tidszoner och rumslig 
organisering, förhållande mellan centrum och periferi samt mellan etablerade 
och utomstående. Regioner finns på makronivå (ex. nationalstater), på 
mellannivå (ex. områden inom ett land) och på mikronivå (ex. stadsdelar inom 

                                                 
40 Cohen, Ira J.,1989, Structuration Theory: Anthony Giddens and the Constitution of Social Life, s. 42. 
41 Giddens, 1984, s. xxxi. 
42 Giddens, 1984, s. 116 ff. 
43 Urry, John, 1991, “Time and Space in Giddens’ Social Theory”, s. 167. 
44 Giddens, 1984, s. 119. 
45 Giddens, 1984, s. 121. 
46 Giddens, 1984, s. 122. 
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en stad).47 Arkitektoniska rum kan också ses som regioner, och Giddens 
använder skolan som exempel på en locale som innehåller olika slags regioner. 
Enligt honom är skolan en disciplinär organisation som genererar disciplinär 
makt.48

I skolan utövar lärarna direkt kontroll över eleverna medan lärarnas aktivi-
teter kontrolleras mer indirekt av skolledningen och föräldrarna. På grund av 
skolans avskilda (enclosed) natur, dvs. dess avskildhet i tid och rum från det 
som pågår i avgränsande locales, är det svårt att kontrollera skolan utifrån. I 
klassrummet kan elever och lärare se varandra nästan hela tiden – klassrummet 
är en främre region i skolan. Bakre regioner i en skola kan för barnens del 
handla om korta raster mellan lektioner när de vistas ute i skolgården eller i 
korridorer mellan klassrummen. För lärarnas del är lärarrummet en bakre 
region dit de kan dra sig och vara osynliga för barnen ett tag samt delta i en 
ständigt pågående diskussion om undervisningens praktiker.49

Ett skolbibliotek utgör en region i skolans sociala och rumsliga struktur. 
Det kan vara placerat i skolan centralt och väl synligt så att det signalerar 
främre region eller vara undangömt och mer stängt än öppet – en bakre region. 
Även aktiviteter som eleverna ägnar sig åt i skolbiblioteket säger något om 
biblioteket uppfattas som en främre eller en bakre region. När eleverna gör 
grupparbeten och lånar böcker för skolarbeten kan man tolka att biblioteket är 
en främre region som stödjer skolans mål för inlärning. När eleverna använder 
biblioteket som uppehållsrum utgör det en bakre region. 

Resurser 
Giddens skiljer mellan två olika typer av resurser, allokativa och auktoritativa. 
Allokativa är knutna till materiella ting och auktoritativa till immateriella ting 
som social organisation av tidsrum. Auktoritativa resurser har en karaktär av 
maktutövning. Dessa typer av resurser kan kombineras på olika sätt i sociala 
system.50 I ett skolbibliotek skulle t.ex. datorer och bokbestånd vara allokativa 
resurser, medan öppettider skulle vara auktoritativa resurser. 

Regler 
Regler har att göra med olika sociala identiteter och vilka rättigheter och 
skyldigheter som hör ihop med dessa.51 I min studie är ”gymnasieelev” och 

                                                 
47 Giddens, 1984, s. 130 f. 
48 Giddens, 1984, s. 135. 
49 Giddens, 1984, s. 138. 
50 Giddens, 1984, s. 258. 
51 Giddens, 1984, s. 89. 
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”skolbibliotekarie” undersökta identiteter. Regler finns med och strukturerar 
alla möten. Speciellt viktiga är regler som upprätthåller individers ontologiska 
trygghet.52 Den ontologiska tryggheten har att göra med en individs 
grundläggande självkänsla och social identitet. Tryggheten grundar sig på en 
tro att saker och ting både i naturen och i den sociala världen är som de ser ut 
att vara.53 Reglernas formalitet, samt huruvida de är sanktionerade eller inte, 
varierar.54 Regler skall ses i samband med resurser och organisering av dem. 
De liknar inte regler i ett spel i det avseendet att de oftast inte är formaliserade 
instruktioner utan sociala praktiker som utformas av individer. Regler uttrycker 
dominans och makt. De relaterar för det första till konstruering av mening och 
för det andra till sanktionering av sociala beteenden.55

Rutiner 
Rutinering (routinization) är ett centralt begrepp i Giddens teori. Rutiner är en 
central del av vardagsliv och en förutsättning för existens av samhälleliga 
institutioner. Giddens diskuterar rutiner som en form av det praktiskt 
medvetna.56 Rutiner skapar kontinuitet i människors liv. De är knutna till en 
grundläggande trygghetskänsla. Om rutiner blir störda, orsakar det en kritisk 
situation.57 Man skall förstå rutiner som något som människor kan reflektera 
över när man frågar dem varför de handlar på ett visst sätt. Såsom Thomas 
Johansson tolkar Giddens, innebär praktiskt medvetande att människor är 
kapabla att reflektera över sina beslut och att styra sina handlingar.58 Förekomst 
av rutiner förutsätter att man “jobbar med” dem: ”the routinized character of 
most social activity is something that has to be ‘worked at’ continually by 
those who sustain it in their day-to-day conduct.”59

Om man utgår från Giddens tanke, kan man påstå att elevers beteende på 
ett skolbibliotek följer vissa rutinmässiga spår på samma sätt som 
bibliotekariers sätt att sköta sitt arbete. Jag har följt deras beteende för att spåra 
vilka handlingar som är rutinmässiga och hur bibliotekarier och elever arbetar 
med att upprätthålla dessa rutiner för att undvika kritiska situationer. 

                                                 
52 Giddens, 1984, s. 23. 
53 Giddens, 1984, s. 375. 
54 Giddens, 1984, s. 22 f. 
55 Giddens, 1984, s. 18. 
56 Giddens diskuterar tre olika typer av medvetande: det omedvetna (basic security system), det praktiskt 
medvetna (practical consciousness) och det diskursivt medvetna (discursive consciousness). Det praktiskt 
medvetna blir diskursivt när man förvandlar tyst kunskap till ord och börjar diskutera och reflektera över 
sina handlingar. Johansson, 2003, s. 422 f. 
57 Giddens, 1984, s. 60. 
58 Johansson, 2003, s. 422. 
59 Giddens, 1984, s. 86. 
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3.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga referensfrågor och analysera 
referenssamtalets roll i det sociala samspelet i ett skolbibliotek. Jag har 
fokuserat på samspel mellan elever och bibliotekarier i Celsiusskolans 
bibliotek såsom det uttrycks i referenssituationer. Uppsatsen avser att svara på 
följande frågor: 

• Vad kännetecknar Celsiusskolans bibliotek som socialt rum? 

• Vilka typer av frågor ställer elever till skolbibliotekarier? 

• Vilken roll spelar referenssamtal i det sociala samspelet i ett skol-
bibliotek? 

Min hypotes utifrån tidigare forskning inom området – särskilt Limberg och 
Alexandersson – samt utifrån Giddens tankar om skolan som disciplinär 
organisation är att individuell rådgivning i ett skolbibliotek inte bara handlar 
om att bibliotekarier svarar på elevers frågor utan att det är ett sätt för 
bibliotekarier att förhandla om regler och resurser, dvs. utöva kontroll över tid 
och rum. 

3.3 Avgränsningar 
Eftersom undersökningen avgränsas till en gymnasieskola kan resultatet natur-
ligtvis inte generaliseras till att gälla alla gymnasiebibliotek i Sverige. Tids-
aspekten är också viktig; eftersom det empiriska materialet samlades in under 
ett par veckors tid och sociala fenomen är högst föränderliga, kan man inte 
säga att Celsiusskolans bibliotek som socialt rum skulle vara exakt likadant om 
ett år eller vid en annan tidpunkt under läsåret. Eventuella ändringar i lokalen, 
nyanställningar och nya elevkullar ändrar på situationen. Jag hoppas dock att 
jag lyckas synliggöra vissa rutinmässiga handlingar som har förvandlats till 
system och som flera skolbibliotekarier kan känna igen. 

I undersökningen fäster jag uppmärksamheten vid samtal mellan elever 
och skolbibliotekarier. Den övriga skolpersonalen som också använder skol-
biblioteket faller utanför uppsatsens fokus. 
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3.4 Centrala begrepp 

Rum 
I denna uppsats används begreppet ”rum” om skolbiblioteket både som fysisk 
och social plats. Mänskliga aktörer gör skolbiblioteket till ett ”socialt rum”. 
Det dras alltså en skiljelinje mellan rum som arkitektonisk term och rum som 
social enhet. Det arkitektoniska rummet är ett tredimensionellt rum avgränsat 
av plan som väggar, tak och golv. När mänskliga aktörer stiger in i det 
arkitektoniska rummet kan man tala om ett socialt rum. Det sociala rummet har 
dock en fysisk aspekt i form av fysiska objekt som möbler, böcker och datorer. 
Dessa fysiska objekt har ordnats på ett visst sätt som främjar somliga 
aktiviteter i rummet och utestänger andra. Det fysiska och det sociala 
behandlas därmed i denna uppsats som sammanhängande aspekter. 

Referenssamtal 
”Referenssamtal” syftar till verbal kommunikation mellan elever och 
skolbibliotekarier i skolbiblioteket. Det handlar om frågor som elever ställer till 
bibliotekarien och som ger upphov till en dialog. Under dialogen försöker 
bibliotekarien ringa in elevens informationsbehov och leverera ett svar som 
tillfredsställer frågeställaren. 

I den engelskspråkiga litteraturen är ”reference interview” den vedertagna 
termen för en dialog mellan låntagaren och bibliotekarien. Därför väljer vissa 
forskare att använda den.60 Andra däremot vill skilja referensintervju från 
referenssamtal. Margaretha Ullström anser att en referensintervju är mycket 
mer formaliserad än ett referenssamtal och innebär att låntagaren gör en 
beställning eller ger bibliotekarien ett uppdrag som noga definierats med hjälp 
av intervjun.61 I denna uppsats används i fortsättningen begreppet 
referenssamtal. 

                                                 
60 Kerstin Rydsjö väljer att använda begreppet ”referensintervju” trots att hon anmärker på det dialogiska 
i förhållningssättet vid referenssituationer med barn. Rydsjö, Kerstin, 2000, ”Referensarbete för barn – en 
litteraturöversikt”, s. 17 f. 
61 Ullström, Margaretha, 2005, Samtal på bibliotek: om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet, s. 
75. 
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4. Metodologiska frågor 

4.1 Val av metoder 
I detta kapitel redovisas metoder som används i undersökningen, vilken typ av 
information man kan få fram med hjälp av dessa samt vilka för- och nackdelar 
de för med sig. 

Initiativet till att undersöka biblioteksverksamheten i Celsiusskolan kom 
från bibliotekarierna och några aktiva lärare som arbetar i skolan. En 
bibliotekarie och en lärare från skolan besökte universitetet den 13 september 
2005. De berättade om sitt arbete med informationskompetens och om den ny-
startade biblioteksgruppen. Samtidigt framförde de sin inbjudan till oss 
studenter vid Institutionen för ABM att undersöka biblioteksverksamheten i 
Celsiusskolan. De delade ut flera förslag på forskningsfrågor, men var öppna 
för alla förslag som kom upp under hösten. Den enhet som skulle studeras var 
därmed definierad redan innan ämnet var avgränsat, tidigare forskning 
studerades eller syftet för uppsatsen formulerades. Bibliotekarierna och lärarna 
begränsade dock inte ämnesval eller påverkade hur Celsiusskolans bibliotek 
skulle undersökas. 

 Val av metoder beror på frågor som man tänker ställa till 
forskningsobjektet. Donald O. Case definierar metoder som “the specific ways, 
tools, and techniques of observation and measurement.”62 Han anmärker att 
innan man lägger upp sin undersökning måste man vara säker på vilken enhet 
man ämnar analysera (unit of analysis) och hur mycket tid som står till 
förfogande för undersökningens genomförande. I denna undersökning utgör 
referenssamtal och biblioteksrum de analyserade enheterna. Rummet som 
fysisk enhet är avgränsat av sina väggar, men referenssamtal är en process och 
som sådan svårare att avgränsa. Tidsaspekten är speciellt viktig om man ämnar 
resonera kring orsak och verkan i undersökningen.63 Tiden som står till 
förfogande är några veckor och syftet med undersökningen är inte att studera 

                                                 
62 Case, 2002, s. 160 f. 
63 Case, 2002, s. 170. 
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kausala samband eller förändringar utan ge en bild av Celsiusskolans bibliotek 
och verksamheten där under en bestämd tidpunkt. 

Tillvägagångssättet i min undersökning kan kallas för deduktivt, eftersom 
den undersökta enheten eller ”fallet” ses genom en teoretisk lins (Giddens 
teori) som redan var förvald innan undersökningen startades. Giddens teori 
ställs mot empirin i Celsiusskolan. Detta tillvägagångssätt kan medföra 
skevheter (bias) i sättet att betrakta undersökningsenheten. En förvald 
begreppsapparat skapar ett slags förförståelse och styr hur undersökningsfrågor 
formuleras. Risken kan vara att jag överdriver eller förenklar faktorer i en 
situation för att de skulle passa in i den förvalda teorin eller hypotesen. 

Jag har huvudsakligen valt kvalitativa metoder, men med vissa kvantitativa 
inslag, för att få svar på forskningsfrågorna. De valda metoderna är 
observation, samtal och studier av existerande dokument. Eftersom studien 
genomförs i ett skolbibliotek blir detta skolbibliotek ett avgränsat fall. 
Fallstudiemetodologin förtjänar en närmare granskning i detta sammanhang. 

Fallstudier 
I fallstudier är man intresserad av en begränsad entitet, och man samlar både 
kvalitativ och kvantitativ information om den för att förstå kontexten till det 
man undersöker. Fallstudier kräver tid för att bli djupa och resultaten är oftast 
inte möjliga att generalisera.64 Rafstes studie var en fallstudie som hon gjorde i 
två skolor i Norge. Det positiva med fallstudier är, att ju fler liknande 
fallstudier som bedrivs, desto större kumulativ effekt de kan ha. Man får mer 
material att jämföra med och kan utveckla mer generella teorier. 

Deskriptiva slutprodukter av en undersökning är typiska för en fallstudie. 
När man ställer frågan om vad som kännetecknar Celsiusskolans bibliotek som 
socialt rum implicerar man att man ämnar beskriva biblioteket. Jag har använt 
begrepp ur Giddens teori och beskrivit biblioteket med hjälp av dessa. 
Eftersom begrepp i sig är ganska abstrakta krävs det en tolkning av dem. T.ex. 
rutiner är inte något som man kan beskriva lika objektivt som placering av 
bokhyllor, utan det krävs att man genererar data som har med rutiner att göra 
för att kunna säga något om dem.65 De undersökta aktörerna behöver inte alltid 
vara medvetna om sina rutiner. 

                                                 
64 Case, 2002, s. 179 ff. 
65 Vissa forskare anser att ”datagenerering” är mer korrekt begrepp än ”datainsamling” eftersom man 
genererar data med hjälp av statistik, intervjuer, observationer eller på annat sätt. Datagenerering kan ske 
vid skrivbordet men förutsätter ofta fältarbete, att man besöker de miljöer och personer man vill använda 
som källor. Gummesson, Evert, 2004, ”Fallstudiebaserad forskning”, s. 125. 
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Man talar om deskriptiv forskning när man strävar efter beskrivning eller 
förklaring snarare än förutsägelser som baseras på orsak och verkan.66 Det är 
också skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser: medan 
kvantitativ forskning syftar till att påvisa kausalitet eller åtminstone 
samvariation så syftar fallstudiebaserad forskning till att öka förståelse men 
kan också syfta till att påvisa kausalitet.67

Nackdelen med fallstudiemetoden är att läsaren kan förledas att tro att en 
fallstudie är en redogörelse för helheten av en situation när man i verkligheten 
har utforskat bara vissa aspekter. Forskaren kan vara lockad att dra förhastade 
slutsatser om variabler och samband mellan dessa eller misslyckas att se 
komplexiteten i en situation. En grundlig rapportering av undersökningen ända 
ned på detaljnivå borde ge läsaren goda verktyg att dra egna slutsatser av 
resultaten. 

Observation 
De använda undersökningsmetoderna har både kvalitativa och kvantitativa 
egenskaper. Observationen har delvis varit kvantitativ: jag har bl.a. räknat 
antalet elever som vistats i olika delar av lokalen vid olika tidpunkter av dagen 
och olika veckodagar för att kunna spåra återkommande mönster i elevernas 
beteende. Observationen har också varit kvalitativ: jag har beskrivit aktiviteter 
som eleverna ägnade sig åt.  

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang skriver att 
observationsformen ställer stora krav på forskaren som skall ”både genom att 
se, höra och fråga få tag i det som egentligen sker.”68 Observationsmetoden 
kan vara öppen eller dold och graden av forskares deltagande kan variera. 
Deltagande observation betyder att man deltar i människors dagliga liv under 
en längre tidsperiod för att komma dem nära och för att hitta ett 
”inifrånperspektiv”. Det största arbetet ligger i analysarbetet av insamlade data, 
att försöka se återkommande teman utan att blunda för motsägelser. I 
analysarbetet intar man ett ”utifrånperspektiv”. Deltagande observation handlar 
mycket om att pendla mellan dessa perspektiv.69

Eventuella problem med deltagande observation är att hitta balans mellan 
att se inifrån och utifrån och att observera det som är relevant för 

                                                 
66 Merriam, Sharan B., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s. 22. 
67 Gummesson, 2004, s. 118. 
68 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 110. 
69 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergqvist, Magnus, 2003, Att fånga Nätet: kvalitativa metoder 
för Internetforskning s. 101 ff. 
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frågeställningen. Forskaren bör också tänka på sin egen ställning som 
utomstående som försöker få inblick i skolan. Det är viktigt att informera 
skolpersonalen om undersökningens syfte, längd och vilka former den kan ta 
och vara förberedd på att förklara för skolbibliotekets användare vem man är 
och vad man håller på med. Min närvaro har kanske påverkat sättet på vilket 
elever använde skolbiblioteket. Tiden har satt vissa begränsningar för 
användning av deltagande observation − en magisteruppsats tillåter inte 
deltagande under en längre tidsperiod. 

Samtal 
Samtal med skolbibliotekarier är ett sätt att skaffa data av ett subjektivt slag – 
hur upplever informanter sin subjektiva verklighet? Samtal är mer informella 
än intervjuer och innebär ett annat antagande om forskaren och verkligheten. 
Bengt Gustavsson förklarar att när man intervjuar, antar man att man samlar 
faktiska data av den objektiva verkligheten medan målet med samtal är att 
”fiska” i subjektiva verkligheter.70 I praktiken hör observationer ihop med 
samtal. En skicklig samtalare observerar inte bara det talade ordet utan också 
icke-verbala budskap som kroppsspråk och tonläge.71

Om samtalsmetoden blir lyckad beror på forskarens förmåga att skapa en 
känsla av förtroende. Det finns alltid en risk för feltolkningar så det är bra om 
forskaren ges tillfälle för upprepade samtal med sina informanter. 
Informanternas anonymitet måste garanteras särskilt om det är fråga om samtal 
där samtalsämnen kan uppfattas som känsliga. Validiteten72 kan inte testas 
eftersom informanten i princip är ensam om att ha ett visst svar. Resultatet 
beror mycket på forskarens kommunikativa färdigheter, om man är bra på att 
skapa kontakt, lyssna på respondenterna och ställa bra frågor. 

Studier av existerande dokument 
För att skapa en grundlig beskrivning av Celsiusskolans bibliotek som socialt 
rum och speciellt för att studera regler som styr handlingar där, har jag studerat 
olika styrdokument som skolan tillhandahåller. Med dokument avses i denna 
undersökning bl.a. scheman, verksamhetsberättelser, sammanträdesprotokoll, 
ordningsregler och annat tryckt eller otryckt material som erbjuder en inblick i 
verksamheten. Dokumentstudier kompletterade den bild av skolbiblioteket som 
förmedlades genom observationer och samtal. 

                                                 
70 Gustavsson, Bengt, 2004, ”Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger”, s. 238 ff. 
71 Gustavsson, 2004, s. 248. 
72 Validitet i forskningssammanhang betyder att mätningar verkligen reflekterar det begrepp man 
studerar. Case, 2002, s. 166 f. 
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Brist på skriftligt underlag kan begränsa denna metods användbarhet. Man 
ska också vara medveten om att dokumenten är skapade i en viss situation för 
vissa läsare. Dokumenten är ”slutprodukter”; man kommer inte åt diskussioner 
som har föregått skrivandet av ett visst dokument eller kan avgöra vilken 
respons dokumenten har fått. 

4.2 Grogans kategorier som metodologiskt verktyg 
När jag försökte ta reda på vilka typer av frågor elever ställer till 
skolbibliotekarier, antog jag att vissa frågetyper är mer vanliga än andra. För 
att ta reda på om det är så eller vilka frågetyper som dominerar, anammades en 
kvantitativ metod: jag gick bredvid bibliotekarierna och skrev ner ett antal 
referensfrågor som de fick. Det finns en kvinnlig (A) och en manlig (B) 
bibliotekarie på skolan. Jag strävade efter balans så att jag samlade in ungefär 
lika många referensfrågor till A och B. Faktorer som beaktades var tidpunkt 
under dagen, var i lokalen frågorna ställdes, bibliotekariens samt 
frågeställarens kön. 

Eftersom det redan finns forskning om typer av referensfrågor på folk-
bibliotek och en indelning av dessa gjord av Denis Grogan, användes hans 
kategorier som verktyg för att strukturera material som samlades in. 
Struktureringen utfördes redan under insamlingsstadiet för att undvika att 
samla in massor med ostrukturerat material. 

Vilken kategorisering av referensfrågor man väljer beror på vad man vill få 
ut av kategoriseringen, vilka mål man vill att kategoriseringen stödjer. Målet i 
denna undersökning är helt enkelt att kategorisera frågor enligt mängden av 
arbete de kräver av bibliotekarien. Detta pragmatiska tankesätt genomsyrar inte 
bara Grogans bok om referensarbete utan verkar vara en vanlig utgångspunkt 
också i annan litteratur om referensarbete. 

Birger Hjørland framhåller att ett pragmatiskt synsätt är speciellt viktigt 
inom biblioteks- och informationsvetenskap eftersom det har en nära 
anknytning till biblioteksinstitutioner och deras roll i samhället.73 Hjørland 
skriver: “The most important pragmatic principle is always to consider what 
differences it makes for practice whether or not a given theory is regarded as 
true.”74 Man utgår alltså från praxis och frågar vad den valda teorin har för 

                                                 
73 Hjørland, Birger, Theories and methods in LIS (Library and Information Science). Anteckningar från 
en föreläsning på institutionen för ABM vid Uppsala universitet, 8 september 2005. 
74 The Epistemological Lifeboat: Epistemology and Philosophy of Science for Information Scientists, red. 
Birger Hjørland & Jeppe Nicolaisen, under rubriken ”Positions – Pragmatism” 
 http://www.db.dk/jni/lifeboat/Positions/Pragmatism.htm , 26 september 2005. 
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konsekvenser för praxis, och validiteten på kunskapen beror på vilka mål 
kunskapen kan stödja. 

Grogan placerar frågor i olika klasser i en skala från väldigt avgränsade 
frågor (som t.ex. ”får jag låna en penna”) till frågor som av olika anledningar 
inte har ett svar (t.ex. statistiska uppgifter som ingen har samlat in). Somliga 
frågor visar sig först efter bibliotekariens sökningar inte ha något svar. Grogan 
indelar frågor som har ett svar i följande kategorier: 

1. Administrativa frågor (administrative and directional enquiries). Frågor 
som på grund av sin rutinmässiga karaktär inte kräver några biblio-
grafiska kunskaper. Det handlar mest om var man hittar olika saker. 
”Har du en sax?” och ”Vad kostar det att kopiera?” hör till denna typ av 
frågor. Tydlig skyltning minskar antalet administrativa frågor. 

2. Titel/författarfrågor (author/title enquiries). Användaren söker ett verk 
eller en författare som han vet existerar. Bibliotekariens uppgift är att ta 
reda på korrekt stavning och lokalisera verket i bibliotekets samling. 
Ibland är användaren osäker om ett visst verk existerar och då får 
bibliotekarien först ta reda på detta innan han kan lokalisera verket. 

3. Faktafrågor (fact-finding enquiries). Användaren vill hitta svar på en 
faktafråga. Att ta reda på en viss relativt enkel information kan kräva 
lång tid av bibliotekarien. ”Vad hade UNESCO för budget 2005?” är ett 
exempel på en faktafråga. Denna typ av frågor kräver faktasvar. 

4. Öppna frågor (material-finding enquiries). Användaren vill hitta 
material om ett visst ämne och förväntar sig att bibliotekarien 
presenterar olika källor om ämnet. Svaret på denna typ av frågor kan 
aldrig bli komplett. Bibliotekarien kan känna efter om användaren har 
fått tillräckligt med information genom att observera användarens 
reaktioner.75  

Ett fenomen som Grogan tar upp är föränderliga frågor, dvs. frågor som ändrar 
karaktär under referenssamtalet. Det kan hända att bibliotekarien inte hittar en 
bok som användaren frågar efter eller att boken är utlånad. Användaren vill då 
kanske hitta något liknande om samma ämne – frågan har ändrat karaktär och 
blivit en öppen fråga istället.76

                                                 
75 Grogan, 1992, s. 36 ff. 
76 Grogan, 1992, s. 41. 
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Några reservationer kan vara på sin plats här eftersom skolbiblioteks-
verksamhet skiljer sig från folkbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekets arbets-
metoder är pedagogiska och handledande medan folkbiblioteket erbjuder 
service i form av individuell referenstjänst, programverksamhet och 
uppsökande verksamhet.77 Eftersom skolbiblioteken skall hjälpa elever att 
själva söka och värdera information, kan faktafrågor som bibliotekarierna ger 
faktasvar på ses som något som tillhör folkbibliotekskontext. Faktafrågor i ett 
skolbibliotek erbjuder ett tillfälle för bibliotekarien att visa vägen till källan där 
eleven kan hitta den eftersökta informationen. Därför valde jag att använda 
bara tre kategorier i denna undersökning: a) Administrativa frågor, b) 
Titel/författarfrågor och c) Öppna frågor. Öppna frågor inkluderar frågor om 
material om ett visst ämne samt faktafrågor. 

Det som räknades som referenssamtal i denna undersökning var samtal 
som elever inledde. Ögonkontakt och hälsningsfras från bibliotekarien kan 
också inbjuda till ett samtal, men jag koncentrerade mig på samtal som 
inleddes av elever och frågor som de frågade. Gränsen mellan ålagda frågor 
som elever ställer till bibliotekarien och deras egna frågor kan vara 
svårdefinierad. Om eleven kom till biblioteket utan lärare och inledde ett 
samtal med bibliotekarien behandlades situationen som referenssamtal oavsett 
om läraren hade ålagt eleven frågan eller inte. Elevklungor som ställde så 
likartade frågor till bibliotekarien att det framgick att det var en skoluppgift de 
försökte lösa räknades också som individuella samtal. 

Föränderliga frågor räknades som två frågor som kategoriserades enligt 
innehållet. Om en frågeställare återkom med samma ärende efter att ha gjort 
något annat behandlades det som en fråga eftersom frågan inte hade ändrat 
karaktär. När bibliotekarierna tog hand om utlån och återlämning, räknades 
situationerna inte som referenssamtal förutsatt att eleven inte hade ett 
ytterligare ärende till bibliotekarien som t.ex. en fråga om en bok som var 
försenad eller försvunnen. 

                                                 
77 Limberg, Louise, 1993, ”Vad är det för skillnad mellan folkbibliotek och skolbibliotek?”, s. 20. 
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5. Undersökningen 

5.1 Presentation av Celsiusskolan och biblioteket 
Celsiusskolan i Uppsala är en gymnasieskola som grundades 1967. Byggnaden 
ritades av arkitekten Gösta Wikforss. De första årens elevantal runt 600 har 
ökat så att skolan i februari 2006 hade 891 elever, varav 440 är flickor och 451 
pojkar. Skolan har planerats att växa inom de närmaste åren så att elevantalet 
kommer upp till runt 1 200. Eleverna är fördelade på naturvetenskapliga (NV) 
och samhällsvetenskapliga (SP) program, samt Individuellt program för 
invandrar- och flyktingelever (IVIK). På IVIK skall nyanlända invandrare och 
flyktingar lära sig svenska och läsa in svensk grundskola. Eleverna är 
jämnåriga med gymnasieelever. Andra inriktningar är idrottselitklasser, där 
elevernas utbildning kombineras med deras idrottsutövning. 

Under undersökningsperioden i januari-februari 2006 var skolan under om-
byggnad. Planerna till om- och tillbyggnad grundades på Uppsala kommuns 
lokalprogram från 2001 om hur skolan skall organiseras och vilka lokaler som 
behövs. Ett riktigt lärcentrum/bibliotek saknades när lokalprogrammet skrevs 
2001: ”Det har hög prioritet och bör ordnas snarast.”78 Det planerades att ett 
lärcentrum/bibliotek skulle tjäna som komplement till de övriga lokaler och 
skulle kunna användas både av klasser för organiserad kunskapssökning och 
för individuella studier. Även ett lugnare uppehållsrum för eleverna saknades, 
vilket det fortfarande gjorde i januari-februari 2006. Man byggde först om 
biblioteket, som var tänkt att fungera som evakueringslokal medan man byggde 
om de övriga delarna.79 Det nya biblioteket invigdes den 1 oktober 2003. Det är 
inrymt i en tillbyggnad på skolans framsida. 

Före ombyggnad hade biblioteket en lokalyta på ca 225 kvadratmeter. 
Skolbibliotekarierna önskade en lokal som skulle fungera både för studier och 
för fritid med förbehållet att biblioteket inte skulle vara en cafeteria. De ville 
att lokalen skulle erbjuda bekväma läsplatser, t.ex. en ”tidskriftshörna”. Om 
utformning skrev de att lokalen måste vara överblickbar så att personalen har 

                                                 
78 Uddgren, Anders, 2001, Pm Celsiusskolan, s. 1. 
79 Uddgren, 2001, s. 2 f. 
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kontroll över hela biblioteket. Öppna ytor, många ljusinsläpp, inga onödiga 
väggar, ett plan med endast en entré hörde till deras önskemål om lokalen.80

Efter ombyggnad har bibliotekets yta ökat till ca 700 kvadratmeter. Det 
finns förutom ett stort biblioteksrum en datasal, tre grupprum och en tyst 
läsesal samt ett arbetsrum för bibliotekarierna. Biblioteket är byggt i ett plan. 
Nedan finns en planritning över bibliotekslokalen. 

Figur 1: Planritning över Celsiusskolans bibliotek. 

Källa: Celsiusskolan i Uppsala, omarbetad av uppsatsförfattaren. 

När man kommer in genom entrén från skolan har man en kopiator/skrivare till 
vänster samt en entré direkt från skolgården. Snett fram till vänster ser man en 
bågformad låne- och informationsdisk. Bakom disken är dörren till bibliote-
kariernas arbetsrum. Mittemot lånedisken står fyra datorer. En av dem är för 
sökningar i bibliotekets katalog. De tre andra är för tillfället avstängda. Rakt 
fram från entrén ser man tolv Internetdatorer som elever kan boka. 

Till vänster om Internetdatorerna finns hyllor med skönlitteratur. Det finns 
tre olika hyllhöjder: 2,09 m, 1,43 m och 1,05 m. Det står tre runda arbetsbord 
med fyra stolar bland hyllorna. Till höger om Internetdatorerna finns hyllor 
med facklitteratur. Här står det likadana arbetsbord med stolar. Vid den långa 
väggen har man placerat mjuka fåtöljer i grupper om fyra så att två fåtöljer är 

                                                 
80 Ett nytt bibliotek – en nödvändighet för dagens pedagogik, 1 september 2002. 
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fastskruvade i varandra med en liten bordsskiva mellan sig. Det är meningen 
att man inte ska kunna flytta dessa fåtöljer runt i lokalen. Under fönstren står 
träbänkar. 

Lokalens vänstra kortända inrymmer en tidskriftshörna som avgränsas från 
övriga lokalen med hjälp av pelare och en 1,05 m hög tidskriftshylla. I lokalens 
högra kortända finns det en datasal och avskilda rum för grupparbete och tyst 
läsning. Rummen har insyn genom fönster i väggarna. Även bibliotekariernas 
arbetsrum har ett fönster mot skönlitteraturhyllorna och en dörr med en 
glasöppning. 

5.2 Bibliotekets arbetssätt 
De två bibliotekarierna i Celsiusskolan anställdes vid årsskiftet 2004/2005. I 
nuläget samarbetar de med lärare som är intresserade samt försöker få fler 
lärare att engagera sig i samarbetet. De tipsar om lämpliga sökvägar när 
eleverna skall börja arbeta med ett nytt ämnesområde, ger föreläsningar om 
källkritik och upphovsrätt. För elever på årskurs 3 erbjuds möjligheten att boka 
bibliotekarie för att få hjälp med sitt specialarbete. Enligt bibliotekarierna 
utnyttjas denna möjlighet inte i någon större utsträckning.81 Datasalen i 
biblioteket är lämpad för användarundervisning i halvklass. 

Bibliotekarierna ingår i svensklärarnas arbetslag. Hösten 2005 startade de 
en biblioteksgrupp som ämnar fördjupa samarbetet över ämnesgränserna samt 
mellan lärare och bibliotekarier. Biblioteksgruppen består i nuläget av lärare, 
bibliotekarierna och datatekniker. Biblioteksgruppen har tagit fram en 
handlingsplan för informationskompetens med mål för elevernas 
informationskompetens. Bibliotekarierna har också tagit initiativ till ett 
skolbiblioteksnätverk med andra skolor i Uppsalaområdet som är intresserade 
av att systematiskt arbeta med informationskompetens. 

Det framgår vid besök på biblioteket att eleverna får sköta bokning av 
Internetdatorerna själva. Detta gäller dock inte datasalen, som kan bokas endast 
av skolans personal. Personalen måste vistas där under hela bokningstiden. De 
tre grupprummen kan också bokas. Eleverna får kopiera och skriva ut 
avgiftsfritt. De måste kontakta bibliotekarierna om de vill ha färgkopior 
eftersom färgkopiatorn är placerad i bibliotekariernas arbetsrum. 

I magasin förvaras en del läroböcker som bibliotekarierna vill flytta till 
institutioner men som inte har fått plats där. Svenska institutionens 

                                                 
81 Samtal med bibliotekarierna, 19 januari 2006. 
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klassuppsättningar finns också i magasin. Det tre datorerna mittemot 
lånedisken och informationen har använts som 5-minutersdatorer som eleverna 
har fått chatta på. På grund av oordning var de dock avstängda under hela 
undersökningsperioden. De tolv datorerna som eleverna bokar själva har 
spärrats för spel och vissa webbsidor som LunarStorm och Snyggast.82 Uppsala 
kommun har också en spärr för vissa ord. 

Biblioteket har öppet klockan 8-16 varje dag förutom på onsdagar när det 
är öppet till klockan 14.30. 

5.3 Förberedande fas 
Vi tre studenter som valde att undersöka denna skola fick vid ett tillfälle 
visning av biblioteket och deltog också vid ett biblioteksgruppsmöte då vi 
presenterade våra uppsatsidéer. Jag besökte biblioteket två gånger innan jag 
började undersökningen för att orientera mig i miljön och få en uppfattning om 
verksamheten. Den 19 januari 2006 planerade jag undersökningens 
genomförande tillsammans med bibliotekarierna. De informerade mig om 
skolans friluftsdag, sportlov och andra faktorer som kan påverka elevers 
närvaro i biblioteket. Deras första reaktion på min plan att kategorisera 
referensfrågor och se vilka som förekommer ofta var att säkert 90 procent av 
frågorna var administrativa. De påpekade också att skolbiblioteket används 
som uppehållsrum av eleverna som saknar ett uppehållsrum i skolan för 
tillfället. 

Jag var nyfiken på att se biblioteket öppet, eftersom första gången vi var 
där hade biblioteket varit stängt. Bibliotekarierna hade beskrivit i sitt 
inbjudningsbrev att det var ett hårt tryck på biblioteket. En torsdag klockan 
9.00-11.30 verkade det dock vara ganska lugnt i biblioteket. Internetdatorerna 
var nästan jämt upptagna. Annars var det glest mellan hyllorna, ingen i den 
tysta läsesalen och några enstaka elever i tidskriftshörnan. Ljudnivån var 
ganska låg och eleverna verkade arbeta med skoluppgifter vid datorer om de 
inte satt och nöjesläste för sig själva eller gjorde grupparbete. Jag satt i 
bibliotekariernas arbetsrum och bläddrade i pärmen som innehöll uppgifter om 
bibliotekets ombyggnad. Dörren mellan arbetsrummet och lånedisken var 
öppen och bibliotekarierna som satt där blev avbrutna i sitt arbete då och då av 
elever som ville ha hjälp med att skriva ut i färg eller låna ett suddgummi. 

                                                 
82 LunarStorm (http://www.lunarstorm.se/) är en nätmötesplats för ungdomar. Snyggast 
(http://www.snyggast.se/) är en webbsida där man kan lägga in bilder på sig själv som andra besökare 
uttalar sig om. 
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Ett introduktionsbrev om oss studenter med foton skickades till skolan den 
23 januari. Bibliotekarierna satte upp den på anslagstavlan i biblioteket samt i 
personalrummet. Onsdagen den 25 januari testade jag ett observationsschema 
för lokalen. I det hade lokalen delats in i olika zoner. Väggar blev naturliga 
avgränsare, men även bokhyllor skapade ”rum” i rummet. 

5.4 Observationstillfällen 
Observationerna gjordes därefter under tre veckor i januari-februari 2006. De 
kombinerades med samtal med bibliotekarierna och med en lärare. Sammanlagt 
ägnades 29,5 timmar vid 5 tillfällen åt observationerna. Observationerna 
omfattar alla fem vardagar och tiden mellan klockan 8 och 16. Jag varvade 
mellan att observera eleverna i lokalen och att anteckna referensfrågor. Jag 
försökte följa bibliotekarierna diskret när de samtalade med elever. 

Ibland var det nödvändigt att fråga bibliotekarien efteråt vad frågan hade 
gällt eftersom ljudnivån stundtals var så pass hög att det var svårt att höra 
frågan. Bibliotekarierna sade till om jag inte hade uppfattat en referensfråga 
och återgav den. Jag har antecknat även sådana återgivna frågor. Jag valde att 
röra mig överallt i lokalen med ett anteckningsblock och anteckna så att 
eleverna såg det. Ibland satt jag i tidskriftshörnan eller i läsfåtöljer. Eleverna 
lade inte speciellt märke till min närvaro förutom när de höll på med något som 
inte var tillåtet i biblioteket som t.ex. att äta choklad. 

Inställningen till min närvaro förändrades och eleverna vande sig vid mina 
observationer; perspektivet skiftade från ”utifrån” till att vara inne i skeendet. 
Frågan om min närvaro påverkade elevernas eller bibliotekariernas beteende 
belyses av följande kommentar av en av bibliotekarierna på andra 
observationsdagen: ”Man tänker mer på det man gör när du är här, inte så att 
man skulle göra annorlunda, men man tänker på det.”83 Han förklarade att han 
tänkte mer på hur mycket han hjälpte eleverna och vad de borde klara av 
själva. Han jämförde sin yrkesroll med folkbiblioteket där man ofta följer 
frågeställaren med till hyllan och i princip plockar fram en specifik bok. ”Här 
på Celsius är det mer att man följer eleven till hyllan men att de själva får hitta 
en bok inom sitt ämne.”84 Det hände någon gång att när jag närmade mig en 
grupp elever som umgicks med varandra, reste de sig hastigt och avlägsnade 
sig från biblioteket. Detta kan dock lika väl bero på att deras lektion började 
som på att min närvaro skulle ha skrämt bort dem. 

                                                 
83 Samtal med bibliotekarierna, 1 februari 2006. 
84 E-post från bibliotekarierna på Celsiusskolan till uppsatsförfattaren, 18 april 2006.
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I början av observationerna var det osäkert vad som skulle dyka upp och 
om jag observerade ”rätt” saker för att kunna svara på undersökningsfrågorna. 
Sharan B. Merriam som har skrivit om fallstudiemetod påpekar vikten av en 
ständig analys av data under datainsamlingens gång. Med hjälp av den ser man 
vilken information man redan har fått och undviker en upprepning av 
information samt undviker att samla in alltför omfattande material för att hinna 
analysera det. ”Varje observation eller intervju bör delvis styras av vad den 
föregående gett.”85

För att strukturera observationerna användes två observationsscheman: ett 
för referenssamtal och ett för lokalen. I schemat för referenssamtal antecknades 
variabler kring varje referensfråga som datum och tid, frågeställarens kön, 
bibliotekarien som svarade på frågan, innehållet i frågan samt svaret. I schemat 
för lokalen hade lokalen delats upp i sju zoner där inredning gav olika 
möjligheter till olika slags aktiviteter. Varje timme räknades antalet 
flickor/pojkar i varje zon och skrevs kommentarer om vad de sysslade med. 
Zonerna är: 

1. Låne- och informationsdisk. I zonen finns 5-minutersdatorer 
(avstängda), en dator för sökningar i bibliotekskatalogen samt en 
kopiator/skrivare. 

2. Bibliotekariernas arbetsrum 
3. Internetdatorer 
4. Skön- och facklitteraturavdelning. I zonen finns utöver bokhyllor 

gruppbord med stolar, fåtöljer och träbänkar. 
5. Tidskriftshörna. I zonen finns utöver tidskriftshyllor fåtöljer samt två 

ovala bord med sex stolar. 
6. Tyst läsesal 
7. Grupprum (3 stycken). 

5.5 Resultat: Referensfrågor i Celsiusskolans bibliotek 
Här redovisas resultaten av undersökningen om referenssamtal i Celsiusskolans 
bibliotek. Först presenteras kvantitativa data om frågetyper och resultaten 
jämförs med liknande undersökningar. Sedan rapporteras skillnader mellan 
flickors och pojkars frågor. Till slut tas frågan upp om elevernas frågor är deras 
egna eller har sitt upphov i skolkontexten. 

                                                 
85 Merriam, 1994, s. 136 ff. 
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Under fem observationstillfällen samlades 146 referensfrågor in. Av dem 
var 68 ställda till bibliotekarie A och 78 ställda till bibliotekarie B som 
illustreras av följande tabell. 

Tabell 1. Antal referensfrågor till bibliotekarie A och B angivna i absoluta tal och i procent. 

 Bibliotekarie A Bibliotekarie B Sammanlagt 

Antal 68 78 146 

% 47 % 53 % 100 % 

Källa: Uppsatsförfattarens anteckningar från deltagande observationer i Celsiusskolans 
bibliotek. 

Fördelningen var någorlunda jämn. Jag fångade in nästan alla frågor som 
ställdes under observationspassen bortsett från när bibliotekarierna var 
upptagna samtidigt i samtal. Eftersom de oftast turades om att svara på frågor 
förekom inte sådana situationer så ofta. Under mina observationsrundor i 
lokalen kan jag ha gått miste om några frågor men i det stora hela fick jag med 
huvuddelen av frågorna som ställdes under observationspassen. 

Den genomsnittliga frågetakten var fem frågor per timme. Få elever var i 
biblioteket på morgonen och sent på eftermiddagen vilket innebar att få frågor 
ställdes då. Tidigt på morgonen kom eleverna en och en till biblioteket för att 
ägna sig åt skolarbete vid datorer eller för att surfa och de klarade sig utan att 
vända sig till bibliotekarierna. Under den sista timmen hade det blivit lugnare i 
biblioteket och de elever som vistades där klarade sig igen utan 
bibliotekariernas hjälp. De flesta frågorna ställdes vid låne- och 
informationsdisken eftersom bibliotekarierna brukade vara tillgängliga där och 
utföra andra sysslor när det inte var någon som frågade. 

Det visade sig att frågorna gick relativt lätt att kategorisera enligt Grogans 
modell så att kategorierna täckte alla frågor som förekom, vilket också är en 
förutsättning för att man ska kunna dra slutsatser som grundar sig på 
indelningen. Frågorna fördelade sig enligt följande tabell. 

Tabell 2. Fördelning av referensfrågor i Celsiusskolan efter typer av frågor angivna i absoluta 
tal och i procent. 
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 Admin. Titel/förf. Öppna  

  

Sammanlagt 

Antal 100 18 28 146

%  68 % 13 % 19 % 100 % 

Källa: Uppsatsförfattarens anteckningar från deltagande observationer i Celsiusskolans 
bibliotek. 

Administrativa frågor 
Över hälften av frågorna, 68 procent, var av administrativ karaktär. I denna 
kategori har jag urskiljt två olika typer av frågor. Hit hör alla frågor som kräver 
kännedom om skolans och bibliotekets rutiner angående var man hittar 
material som sax, spritpennor, skolans katalog eller en broschyr om 
Celsiusskolan. Hit hör också frågor om tillgång till olika materiella resurser 
eller service. Eleverna kunde be om bibliotekariernas hjälp med att låsa upp ett 
grupprum, boka en videokamera eller en Internetdator, använda Word, skriva 
ut i färg eller kopiera. Dessa frågor kräver att bibliotekarierna har materiella 
resurser som nycklar, färgskrivare eller videokamera och har bestämt vilka 
regler som gäller för att få tillgång till dem. 

Enligt Grogan kan man minska antalet av denna typ av frågor genom att 
skylta tydligare. I Celsiusskolans bibliotek har bibliotekarierna skyltat om det 
mesta. T.ex. vid kopiator/skrivare kan man läsa instruktioner både för hur man 
skriver ut och hur man kopierar. På kopiatorn står det att den tillhör biblioteket 
och ”Öppna INTE kopiatorn själva. Vid fel, säg till bibliotekarierna!” Trots 
skyltningen rörde sig sju frågor kring kopiering. 

När det gäller regler för hur man bokar en Internetdator, låg det listor på 
låne- och informationsdisken med uppmaning ”Boka själva. Obs. bara 
skolarbete. Om ni märker att någon bokat för annat, säg till oss.” Jag hade svårt 
att tolka bokningslistorna utan att fråga bibliotekarierna vilken dator som är 
nummer ett eftersom datorerna inte är tydligt numrerade. Eleverna verkade 
dock inte ha svårigheter med att läsa bokningslistorna. De ställde 36 frågor om 
datorer, t.ex. hur man bokar en Internetdator eller om det finns en USB-sladd 
att låna. Datorfrågor utgjorde alltså ca en tredjedel av de administrativa 
frågorna. Pojkar ställde 20 frågor om datorer medan flickor ställde 16 frågor. 

Grogans indelning är baserad på den tid det tar att besvara frågor. Admi-
nistrativa frågor är inte tidskrävande, vilket bekräftades i min undersökning. 
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Vissa administrativa göromål kan ha flera moment och ta längre tid som t.ex. 
när eleverna återlämnar en videokamera med stativ och andra tillbehör som de 
har lånat. Då får bibliotekarien kontrollera att alla utlånade saker finns med. 

Öppna frågor 
Öppna frågor utgjorde 19 procent av det totala antalet frågor. Jag har urskiljt 
fem olika typer av öppna frågor som var aktuella under 
undersökningsperioden: 

• materialfrågor kring skolans projektarbeten (16 st)                                                                   

• materialfrågor kring skönlitteratur och författare (5 st) 

• ordförklaringar och korrekturläsning (3 st) 

• kontaktsökande samtal (3 st) 

• faktafrågor (1 st). 

Materialfrågor kring skolans projektarbeten var den största gruppen med 16 
frågor. Frågorna handlade om att eleverna behövde information för en uppgift 
inom ett skolämne, de skulle kanske redovisa något eller reflektera över något 
som t.ex. fördelar och nackdelar med sänkning av körkortsåldern. Det förekom 
så pass många öppna frågor om liknande ämnen att man tydligt kunde se vilka 
teman som ingick i skolarbetet. Till exempel arbetade en lärares elever med 
källor om svenska kungar och drottningar, vilket gav upphov till många frågor 
om kungligheter. Bibliotekarierna hade informerats om arbetet i förväg så att 
de hade kunnat förbereda sig och samla historieböcker på en vagn. En annan 
lärares elever arbetade med ett projektarbete om länder, vilket förde med sig 
korta och koncisa dialoger som följande: 

Elev: ”Böcker, typ faktaböcker om Thailand, röda böcker?” 

Bibliotekarie B: ”Små?”86

I detta fall hade tidigare frågor skapat en kontext, vilket gjorde det lätt för 
bibliotekarien att utan närmare förklaring veta att det var serien Länder i 
fickformat som eleven pratade om. 

Bibliotekarierna fick fem materialfrågor kring skönlitteratur och författare. 
Frågor som gällde att hitta en skönlitterär bok att läsa tog längst tid att besvara 

                                                 
86 Observation, 7 februari 2006. 
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eftersom bibliotekarien då tog eleven med sig till skönlitteraturhyllorna, 
plockade fram böcker och hade ett bokprat87 om dem. En sådan fråga kunde ta 
sex minuter i anspråk. Det hände att andra elever avbröt samtalet med frågor 
som var av snabbare, administrativ typ. Det framgick oftast men inte alltid att 
eleverna frågade efter böcker som de hade fått i uppgift att läsa. Då påbörjade 
de samtalet med ”vi ska läsa” eller ”Har ni en bok från 1800-talet?” Flickan 
som frågade efter en bok från 1800-talet fortsatte: ”En i min klass fick en bok 
om en skalbagge.”88 Bibliotekarien listade snabbt ut att eleven pratade om 
Franz Kafkas Förvandlingen (trots att denna faktiskt skrevs under 1900-talet) 
och visade frågeställaren klassuppsättningarna. 

Det fanns en typ av frågor som jag hade svårt att tro skulle förekomma i 
folkbibliotekskontext, nämligen frågor som hade med ordförklaringar och 
korrekturläsning att göra. Tre frågor i undersökningen var av denna typ. En 
elev ville veta vad ”ständer” betyder och en annan ville få hjälp med att tyda 
frågorna som läraren hade gett henne, en tredje gav en text till bibliotekarien 
som han önskade denna skulle rätta till. Eleverna anlitade bibliotekarierna som 
levande uppslagsverk när de bad dem förklara ord eller kontrollera stavning. 

Något som jag väljer att kalla för kontaktsökande samtal fick jag tre 
exempel på varav ett också kan ses som faktafråga. Samtliga samtal inleddes 
mellan bibliotekarie B och eleverna. En situation var när bibliotekarien stod vid 
låne- och informationsdisken och bläddrade i Bibliotekstjänsts 
sambindningslista. Två pojkar som var på väg ut stannade till och frågade 
honom ”Vad är en bra bok då?” Bibliotekarien pekade på en bok på listan och 
sade att den hade han läst och att den var bra. En av pojkarna höll 
streckkodsläsaren i handen och lekte med den. Han ställde en följdfråga till 
bibliotekarien ”Hur hamnade du här då?”, då bibliotekarien fick redovisa sin 
utbildning.89 Min tolkning av denna situation är, att eleverna inbjöd 
bibliotekarien till ett samtal och att dialogen, kontakten, var syftet i sig, inte att 
samtalet skulle leda någonvart. 

En annan situation som liknade denna var när en pojke stannade för att 
prata bort en stund med bibliotekarien om Sweden Rock Festival och vilka 
band som skulle uppträda där.90 Den tredje situationen var när två flickor hade 
satt sig bakom låne- och informationsdisken på bibliotekariernas stolar. De 

                                                 
87 Genom ett bokprat presenterar bibliotekarien böcker som han tror kan passa en grupp presumtiva 
läsare, det syftar till att inspirera till läsning och väcka läslust. Nyström, Karna, 2005, ”Bokprat – Hur? 
Var? När? Varför?”, s. 10. 
88 Observation, 1 februari 2006. 
89 Observation, 30 januari 2006. 
90 Observation, 16 februari 2006. 
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väntade först på att ett samtal som bibliotekarien hade med en skolanställd 
skulle avslutas och frågade sedan ”B, kan du ringa till Karolinska institutet och 
fråga om man pluggar till tandhygienist och vill plugga till tandläkare, kan man 
göra det och hur många år det tar?”91 Det var uppenbarligen en fråga som var 
angelägen för eleverna och som det säkert finns ett faktasvar på, men som 
eleverna först och främst ville diskutera med någon. Bibliotekarien slog upp 
Arbetsförmedlingens webbsida där olika yrken presenterades. Han 
rekommenderade eleverna att kontakta skolans yrkesvägledare med sin fråga. 

Renodlade faktafrågor utgjorde en försvinnande liten del av frågorna. Bara 
frågan ”Vad är priset på Sverigesamtal?” var en faktafråga. Här 
överensstämmer resultatet med Höglunds undersökning om referensfrågor i 
folkbiblioteket. I den utgjorde faktafrågor mindre än två procent av frågorna.92 
Vid norska folkbibliotek utgjorde de tre procent av frågorna.93

Samtalet kunde ha avgörande betydelse för att öppna frågor skulle kunna 
besvaras på ett tillfredsställande sätt. Det som eleverna först frågade efter 
kunde vara något annat än det de egentligen ville veta. T.ex. när en pojke 
frågade efter en historisk karta över Slovenien frågade bibliotekarien först från 
vilken tidsperiod kartan skulle vara. Under referenssamtalet ringade 
bibliotekarien först in tidsperioden som var medeltiden, och efter att man inte 
hittat några passande böcker rekommenderade bibliotekarien eleven att söka i 
Google. Hon följde upp elevens sökning och tipsade om lämpliga sökord och 
om trunkering. Efter ett tag kom det fram att eleven egentligen var ute efter en 
karta över Österrike.94

Titel- och författarfrågor 
Titel- och författarfrågor utgjorde 13 procent av referensfrågorna, alltså en klar 
minoritet jämfört med de administrativa frågorna. De förekom inte heller i lika 
stor utsträckning som öppna frågor. I undersökningen kategoriserades frågor 
som ”Har ni en biografi över Jane Austen?” in i öppna frågor eftersom eleven 
inte frågade efter en bok av Jane Austen och inte heller någon viss biografi 
över henne. 

Här skiljer sig resultatet från Höglunds undersökning som visade att nästan 
tre fjärdedelar av frågorna handlade om en speciell titel eller författare samt 

                                                 
91 Observation, 7 februari 2006. 
92 Höglund, Anna-Lena, 1997, ”Äntligen en riktig fråga!”: undersökning av referensverksamheten vid 
sex huvudbibliotek i Östergötland, s. 72. 
93 Johannsen, 1998, s. 26. 
94 Observation, 30 januari 2006. 
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litteratur om en författare eller ett ämne.95 En jämförelse av resultaten får ske 
med en viss försiktighet, eftersom Höglunds undersökning är gjord i 
folkbiblioteket och hon använde hela 18 frågetyper som hon delade in frågorna 
i. Höglund anger inte vilken princip som indelningen baserar sig på, men den 
verkar vara baserad på frågornas innehåll. Syftet med hennes undersökning var 
inte att undersöka referenssamtal utan att kartlägga referenssamlingens 
utnyttjande bland bibliotekspersonal och användare. 

Höglunds resultat liknar resultaten i projektet Biblioteket finner svaret i 
Norge. I det framgick att bara 3 procent av låntagarna frågade efter fakta 
medan 73 procent ville ha litteratur om ett visst ämne och 24 procent efterlyste 
ett visst dokument.96 I den norska kartläggningen hade man inte administrativa 
frågor som egen kategori. 

Det är möjligt att dra slutsatsen att till skillnad från ett folkbibliotek där 
låntagaren oftast frågar efter dokument eller ämnen som intresserar 
henne/honom är titlar och författare i ett skolbibliotek ofta angivna av läraren. 
Elevens uppgift är att försöka lista ut var han hittar den typ av bok som läraren 
vill ska läsas. Antingen klarar eleven av det på egen hand eller så finns det 
någon barriär som gör att vederbörande inte frågar bibliotekarien, eftersom det 
var få frågor rörande titlar och författare i Celsiusskolans bibliotek. 

Föränderliga frågor 
I undersökningen hände fem gånger att en frågas karaktär förändrades under 
referenssamtalet. Det var alltså inte fråga om en särskilt vanlig företeelse. T.ex. 
när en elev skulle låna några böcker passade han på att fråga efter Sveriges 
rikes lag.97 En administrativ fråga hade blivit en titelfråga. Ett annat exempel 
var när en elev först frågade efter Länderna i fickformat och sedan utökade 
frågan till ”Har ni några andra böcker om Cypern?”98 En titelfråga förvandlades 
till en öppen fråga. 

Skillnader mellan flickor och pojkar 
Frågorna fördelade sig efter kön och typ av fråga enligt följande tabell. 

Tabell 3. Antal frågor fördelade efter kön och typ av fråga i absoluta tal. I tabellen anges 
också andel av alla frågor i procent. 

                                                 
95 Höglund, 1997, s. 68 f. 
96 Johannsen, 1998, s. 26. 
97 Observation, 30 januari 2006. 
98 Observation, 7 februari 2006. 
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Typ av fråga F P

6 4

1 4 

2 8 

3

                                                

lickor ojkar 

Administrativa  0 2 

Titel/förf.  4  

Öppna 0 

% av alla 
frågor 

64 % 6 % 

Källa: Uppsatsförfattarens anteckningar från deltagande observationer i Celsiusskolans 
bibliotek. 

När det var en blandad grupp elever som ställde frågan, räknades det som att 
frågan hade både en kvinnlig och en manlig upphovsman. Därför har det blivit 
102 administrativa frågor i tabell 3 i stället för 100 som angavs i tabell 2. 

Den ojämna fördelningen av referensfrågor väcker frågan om det över-
huvudtaget var mest flickor i biblioteket och därför frågade de också mer. Det 
är dock en jämn könsfördelning i skolan, 440 flickor och 451 pojkar. Jag utgår 
från att de är lika mycket i biblioteket. Också observationerna stödjer 
antagandet om jämn användning, så förklaring till varför flickor ställer två 
tredjedelar av frågorna och pojkar en tredjedel måste sökas någon annanstans. 

Resultaten kan jämföras med undersökningar som har gjorts kring samtal 
och interaktion i klassrumsmiljö: hur mycket talar flickor respektive pojkar i 
klassrummet och vem ställer frågorna där? Flera studier gjorda på 1980-talet 
visar att lärare riktar mer uppmärksamhet åt pojkar än åt flickor i 
klassrummet.99 I Sverige visade Jan Einarssons och Tor G. Hultmans (1984) 
undersökning att läraren normalt står för två tredjedelar av allt som sägs i 
offentlig diskussion i klassrummet. Av den återstående tredjedelen tar pojkarna 
två tredjedelar och flickorna en tredjedel. Detta beror inte på läraren utan 
främst på att pojkarna tar ordet utan att räcka upp handen tre gånger så ofta 
som flickorna.100 Man ska dock komma ihåg att i klassrummet är det oftast 
läraren som ställer frågor till eleverna, medan i min undersökning var det 
eleverna som ställde frågor till bibliotekarien. 

 
99 Einarsson, Charlotta, 2003, Lärares och elevers interaktion i klassrummet: betydelsen av kön, ålder, 
ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen, s. 19. 
100 Ohlsson, Maria, 1995, ”Samtal i skolan – om språk och kön”, s. 44 f. 
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På 1990-talet har bilden modifierats av studier som har visat variation i 
beteendemönster mellan olika kontexter och mellan flickor och pojkar med 
olika sociala bakgrunder.101 Elisabet Öhrn (1990) påpekar att könsskillnader 
visar sig i offentliga kontakter, dvs. kontakter som tas så att alla ser och hör. 
Privata kontakter där bara läraren och en elev är inblandade fördelar sig relativt 
jämnt mellan könen, men är också mer sällsynta i klassrummet.102

Interaktionsmönster i skolbiblioteket liknar mer privata än offentliga kon-
takter i klassrummet. Referenssamtal är inte offentliga diskussioner i den 
meningen att det skulle vara en bibliotekarie och en grupp elever som 
interagerar utan referenssamtal handlar mer om privata kontakter mellan en 
bibliotekarie och en/ett par elever. Privata kontakter i Celsiusskolans bibliotek 
fördelades inte jämnt som i klassrumsmiljö utan flickor stod för större delen av 
kontakterna. 

Flickor ställde litet fler frågor till den manliga bibliotekarien (52) än till 
den kvinnliga (42), medan pojkar ställde lika många frågor till dem båda 
(27/27), men skillnaden var så liten att den lika väl kan bero på tillfälligheter 
och bibliotekariernas arbetspass än på att flickor verkligen skulle föredra att 
fråga den manliga bibliotekarien. Ett större underlag skulle förmodligen belysa 
denna fråga bättre. 

Frågan om varför könsskillnaden var störst när det gällde titel- och 
författarfrågor kan inte förklaras med hjälp av elevernas läsvanor, att flickor 
skulle läsa mer än pojkar, eftersom referensfrågor inte indikerar hur aktiva 
läsare elever är. Elever som frågar efter böcker eller författare behöver inte 
nödvändigtvis vara intresserade av läsning, vilket illustreras av en kommentar 
av en flicka som fick hjälp med att hitta en bok: ”Shit, 300 sidor och jag som 
aldrig läser några böcker!” Det kan inte uteslutas att slumpen eller tidpunkten 
under läsåret påverkade resultatet eftersom underlaget var begränsat. 

Anmärkningsvärt var att pojkar frågade mer än flickor om datorer. Datorer 
var således det enda ämnesområdet inom administrativa frågor där pojkar var 
mer aktiva att söka hjälp än flickor. Min undersökning visade en könsskillnad 
när det gäller hur aktivt eleverna söker hjälp i skolbiblioteket. Det återstår för 
andra att fortsätta forska kring orsakerna till den upptäckta könsskillnaden.  

Ålagda frågor 
Det gick oftast att spåra frågor som hade sitt ursprung i skolkontexten. 
Frågorna kännetecknades av att de återkom lätt modifierade under en relativt 
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kort tidsperiod. Eleverna kunde också direkt eller indirekt låta bibliotekarierna 
förstå att det var läraren som hade ålagt dem frågan. I Höglunds undersökning 
säger bibliotekarierna att samma frågor återkommer speciellt från 
gymnasister.103

Linda Ward Callaghan, barnbibliotekarie i USA, har skrivit om referens-
samtal med barn och ungdomar i folkbiblioteket. Hennes iakttagelser om 
referenssamtal har inte förlorat sin betydelse trots att hennes artikel kom ut 
1983. Enligt Callaghan är det viktigaste när det gäller referenssamtal med barn 
att identifiera det ”verkliga” ämnesområdet, bestämma vilken mängd 
information som behövs och vilken som är den mest användbara formen för 
informationen samt avgöra på vilken nivå barnets läsförmåga är.104 Dessa 
punkter verkar ingalunda inaktuella jämförda med ett skolbibliotek och 
ungdomar i gymnasieåldern (16-18 år) på 2000-talet. Jag refererar här till ett 
samtal som belyser vikten av att ringa in det verkliga ämnesområdet genom ett 
samtal med eleven: 

Elev: ”Jag vill hitta en bok om statistik.” 

Bibliotekarie A: ”Vad då för slags statistik?” 

Eleven: ”Det är en samhällskunskapsgrej.”105  

Det kom fram under referenssamtalet att eleven visste precis vad hon ville ha, 
nämligen statistik om hur barn blir påverkade av våldsamma dataspel. Bibliote-
karien kunde ta fram en artikel till henne ur dagens tidning som handlade om 
importförbud mot ett spel som ansågs vara för våldsamt.106 Egentligen handlade 
den här situationen om en fråga som inte har något svar eftersom det 
förmodligen inte finns statistik om orsak-verkan-förhållande mellan att titta på 
våldsamma filmer eller spela våldsamma dataspel och våldsamt beteende. 
Däremot finns det säkert forskning kring detta ämne. Det är uppenbart att 
eleven hade fått en uppgift formulerad av läraren som hon försökte lösa så 
effektivt som möjligt genom att fråga bibliotekarien. 

Det var svårare att komma åt elevers egna frågor. Det var uppenbart bara i 
ett fåtal av fallen att frågan inte hade sitt upphov i skolarbete. Skolkontexten 
kan också ha fått mig att anta att de flesta av frågorna hade med skolarbete att 
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göra. Ett exempel på en egen fråga var när en pojke frågade om han fick 
skanna sidor av sitt pass. Han fick nekande svar av bibliotekarien.107 Till egna 
frågor hör också frågan om det fanns deckare i biblioteket. Frågeställaren 
började med denna relativt öppna fråga. Bibliotekarien svarade med att försöka 
ta reda på vad eleven tänkte när hon ville ha en deckare, vilka slags böcker hon 
var intresserad av och om hon hade läst någon författare som hon hade tyckt 
om. Frågan avgränsades under referenssamtalet och handlade till sist ifall det 
fanns någon titel av Håkan Nesser inne.108

Det var bibliotekariens uppfattning att eleven inte hade fått till uppgift att 
läsa en deckare utan att det var hennes egen fråga.109 Eleven väntade ganska 
länge vid disken med sin fråga innan hon lyckades fånga bibliotekariernas 
uppmärksamhet. Det kan betyda att hon var fast besluten att ställa sin fråga. I 
Gross undersökning berättade bibliotekarierna att eleverna var mer flexibla när 
det gällde deras egna frågor. Om det de letade efter inte var lättillgängligt tog 
de något annat istället. De visade också mindre frustration än i samband med 
ålagda frågor.110 Eleven i min undersökning väntade tålmodigt på att få hjälp 
med en egen fråga, men det räcker knappast som bevis på att eleverna överlag 
skulle vara mindre frustrerade när de försöker få sina egna frågor besvarade. 

I Lundgrens studie utgjorde skolfrågorna ca 42 procent av frågorna på det 
kombinerade biblioteket i Flemingsberg och ca 24 procent i folkbiblioteket i 
Täby.111 Hon skriver att ”alla bibliotekarier vet, och klagar ibland över, att barn 
och ungdomar i stor utsträckning söker fakta för skoluppgifter men det finns 
också ett fritt, självstyrt kunskapssökande som vi vet mycket litet om.”112 Min 
undersökning har inte belyst gymnasisternas egna frågor. Ett förslag på fortsatt 
forskning skulle vara att fokusera på kontexten till elevernas frågor i ett skol-
bibliotek – i hur stor utsträckning ställer elever skolrelaterade frågor och i hur 
stor utsträckning är det deras egna frågor? 

                                                 
107 Observation, 3 februari 2006. 
108 Observation, 1 februari 2006. 
109 Samtal med bibliotekarierna, 1 februari 2006. 
110 Gross, 2004, s. 223. 
111 Lundgren, Lena, 2000, ”Barn frågar på biblioteket”, s. 40. 
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6. Analys av Celsiusskolans bibliotek som 
socialt rum 

6.1 Locale och dess placering inom skolan 
I detta kapitel återkommer jag till Giddens begrepp som tjänar som verktyg för 
analysen. Analysen avser att svara på följande frågor: Vad kännetecknar 
Celsiusskolans bibliotek som socialt rum? Vilken roll spelar referenssamtal i 
det sociala samspelet i ett skolbibliotek?  

Först beskrivs Celsiusskolans bibliotek som socialt rum (locale) som är 
placerat inom skolan. Frågan om biblioteket är en främre eller en bakre region i 
förhållande till de andra rummen i skolan och med hänsyn till elevernas 
aktiviteter i biblioteket lyfts fram. Sedan betraktas olika delar av biblioteket 
som regioner och förklaras vilka elevgrupper som dominerar olika regioner vid 
olika tidpunkter och hur bibliotekarierna strävar efter reglering av elevernas 
aktiviteter. Frågan om referenssamtalets roll diskuteras efter ett avsnitt om 
rutiner i biblioteket. 

Begreppen tid och rum är centrala i ett försök att förstå vad Celsiusskolans 
bibliotek har för karaktär som locale. Ira J. Cohen har tolkat och 
vidareutvecklat Giddens begrepp locale på följande sätt: 

The concept of locale in structuration theory joins perceptual and conversational 
procedures to the material circumstances of social conduct. Locales may be designated by 
physical circumstances and human artifacts associated with institutionalised activities, but 
the concept of locale specifically refers to how these material aspects of social settings are 
used during the course of social routines.113

Celsiusskolans bibliotek är väl belyst och synligt för en besökare som närmar 
sig skolbyggnaden eftersom det är inhyst i en tillbyggnad på skolans framsida. 
Andra utrymmen i skolan som sticker ut från den kompakta byggnadskroppen 
är matsal, aula och skolledningens rum (se Bilaga 1. Planritning över 
Celsiusskolans nedervåning). Alla dessa utrymmen används för 
sammanlänkande och styrande funktioner, de är locales för möten och 
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insamlingar. För skolans undervisningsverksamhet är dessa rum periferin, de är 
bakre regioner för att använda Giddens begrepp. I skolan utgör klassrummen 
en främre region, det är där eleverna vistas större delen av skoldagen. I 
Celsiusskolan utgör klassrummen en sammanhängande huskropp där 
klassrummen är anslutna till varandra via korridorer. 

  Nina Halden Rönnlund som har studerat placeringen av Celsiusskolans 
bibliotek före ombyggnaden har visat att bibliotekets centrala placering i 
skolan inte bara har med tillgänglighet att göra utan också med skolans 
arbetssätt. Om man i en skola väljer att arbeta enligt ett elevorienterat och 
forskande arbetssätt, stödjer en central placering av biblioteket ett jämlikt 
användande.114

Skolbiblioteket är rent fysiskt en utbyggnad till Celsiusskolan. Skolans 
ideologi är som ett paraply som täcker alla områden i skolan, även biblioteket. 
Styrdokumenten erbjuder en inblick i skolans och bibliotekets målsättning. Det 
var dock inte möjligt att få tag på Celsiusskolans styrdokument eftersom skolan 
har fått en ny rektor för ungefär ett år sedan och man inte har arbetat fram en 
ny ledningsdeklaration. Därmed finns det inga dokument för tillfället där skol-
bibliotekets funktion i skolan preciseras. 

Skolbibliotekets status bland eleverna beror enligt Rafste på om skol-
biblioteket används av eleverna som bakre eller främre region. Enligt henne 
fungerar skolbiblioteket som främre region när det används i samband med 
skolarbete, för att göra läxor och söka information. När eleverna använder 
skolbiblioteket fritidsrelaterat som mötesplats eller värmestuga, har det en 
karaktär av en bakre region.115 Skolbibliotekets status som socialt system var 
högre i en skola där det användes för att söka information och låna böcker för 
fritidsläsning än i en annan skola där vissa elever hade ockuperat biblioteket 
för fritidsrelaterade syften.116

I Celsiusskolan talar bibliotekets placering och bemanning om en intention 
från skolledningens och kommunens sida att skapa en plats för inlärning, en 
region som är en främre region i skolans system på samma sätt som 
klassrummen alltid är främre regioner. Celsiusbibliotekets arbetssätt skiljer sig 
från arbetssättet i de undersökta skolorna i Rafstes avhandling. Rafste 
påpekade att lärarna aldrig följde elevernas informationssökning i 
skolbiblioteket och att skolbibliotekarierna satt på sitt kontor och arbetade, 
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vilket medförde att inga vuxna kontrollerade vilka aktiviteter eleverna höll på 
med.117 I Celsiusskolan följde några lärare sina elevers informationssökning i 
biblioteket i samband med grupparbeten i historia och i geografi (se kapitel 
5.5). Eleverna stannade ibland i lokalen efter stängningen, och då hade de en 
lärare med sig. Bibliotekarierna satt inne på sitt arbetsrum när det var lugnt i 
biblioteket men under välbesökta timmar var låne- och informationsdisken 
alltid bemannad. Fritidsledarna tog en tur i biblioteket då och då. Därmed var 
det en skillnad i grad av kontroll utövad av vuxna under olika tider. På 
morgonen och sent på eftermiddagen var det mindre kontroll än under 
lunchtiden som inföll i skolan klockan 10.40-13.00. 

Celsiusskolans bibliotek har så stor lokalyta att det kan användas som 
främre region av en del elever samtidigt som en del elever använder det som 
bakre region. Detta överensstämmer med Rafstes observationer att biblioteket 
med större lokal användes skiftande för förkovring och avslappning, medan 
biblioteket med mindre lokal användes antingen som bakre region eller främre 
region, det fanns inte plats för båda två. Möjligheten att samtidigt använda 
biblioteket som främre och bakre region skapade trivsel.118

Exempel på främre-region-aktiviteter i Celsiusbiblioteket var att söka 
information för grupparbeten, nöjesläsa tidskrifter och låna böcker. Jag anser 
att dessa aktiviteter avspeglar tudelningen i skolbibliotekets uppgift som både 
pedagogisk resurs och plats för läsglädje. Exempel på aktiviteter som hör till 
bakre region var att umgås med kompisar, äta godis, rita på möbler eller slumra 
till i fåtöljen. Ingen av dessa aktiviteter kan härledas direkt ur skolbibliotekets 
uppgift såsom den har formulerats av Kulturrådet. 

6.2 Regionalisering och kolonisering av biblioteket 
De tre grupprummen i Celsiusskolans bibliotek ger eleverna möjlighet att dra 
sig till en bakre region, de erbjuder ett avbrott från klassrummets arbetsordning 
och synliga aktiviteter som Dressman påpekade. Där kan eleverna undfly den 
kontroll som läraren utövar i klassrummet och som bibliotekarien utövar i 
andra utrymmen i skolbiblioteket. 66 procent av eleverna som utnyttjade denna 
möjlighet i Celsiusskolan var flickor och 34 procent pojkar. Bibliotekarierna 
hade inte lagt märke till könsfördelningen.119 Det beror kanske just på 
grupprummens karaktär som rum som eleverna själva förvaltar. Där kan de 
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samarbeta kring ett skolarbete, träffa varandra och prata ostört. Ofta hade de 
läroböcker och skrivverktyg framme som alibi, men deras kroppsspråk och 
skratt visade att umgänget härskade. I grupprummen var eleverna synliga 
genom glasfönster men samtalet hördes inte ut. 

Regionen som mest liknar klassrummet på det sättet att man där är synlig 
hela tiden för bibliotekarierna som vistas vid låne- och informationsdisken är 
området kring Internetdatorerna. Internetdatorerna användes mer av pojkar än 
av flickor. Av alla elever som satt vid datorer var 43 procent flickor och 57 
procent pojkar. Detta resultat förvånade inte bibliotekarierna som har bättre 
insyn över denna del av lokalen än över grupprummen. 120 I undersökningen har 
inte frågan vad eleverna gör när de sitter vid datorer observerats genomgående. 
De observationer som gjordes vid olika tidpunkter visade att det samlades flest 
elever vid datorerna vid klockan-12-mätningar. Då förekom också 
nöjessurfning i större utsträckning än vid andra tider. Nöjessurfning förekom 
dock alltid i mindre utsträckning jämfört med skolrelaterade aktiviteter. 

Celsiusskolans bibliotek är mest besökt mellan klockan 12 och 13. I 
observationer vid klockan 12 kunde man se att biblioteket då användes som 
uppehållsrum av eleverna. Eleverna samlades i grupper, satt i fåtöljer med 
ytterkläderna på och umgicks. Av de totalt fyra gånger bibliotekarierna sade till 
eleverna om för hög ljudnivå inföll två vid 12-tiden. Vid klockan 12 var pojkar 
överrepresenterade i biblioteket jämfört med flickor, 177 pojkar sammanlagt 
jämfört med 124 flickor. Det lockar till slutsatsen att pojkar använder 
biblioteket i större utsträckning än flickor till fritidsrelaterade aktiviteter. 
Antalet pojkar var större än flickor också vid klockan-13-mätningarna. Man 
kan säga att pojkar dominerade i biblioteket mellan klockan 12 och 13. 

Shilling och Cousins använder begreppet kolonisering för att beskriva hur 
vissa elevers beteende påverkar andra elever så att dessa väljer bort vissa 
aktiviteter som de skulle vilja ägna sig åt. Koloniseringen behöver inte vara 
iögonfallande eller ha med icke-önskade aktiviteter att göra.121 Shilling och 
Cousins upptäckte att kolonisering av rummet hade med genus att göra: 
”Colonisation was also a profoundly gendered activity which involved the use 
of male power.”122 I deras undersökning stod det klart för intervjuade elever 
och bibliotekarier att det var pojkar som dominerade i rummet på flickors 
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bekostnad.123 Det räckte t.ex. att pojkar dominerade vid borden för att flickor 
valde att inte använda biblioteket som studieplats.124

Att det vistades fler pojkar än flickor i Celsiusskolans bibliotek mellan 
klockan 12 och 13 kan påverka flickors beteende så att de helt enkelt väljer att 
vistas i biblioteket under andra tider. Vid klockan-14-mätningar var det en mot-
satt situation och det var flickor som dominerade. Det var 64 procent flickor 
där då, jämfört med 36 procent pojkar. Kontrollen utförd av vuxna minskade 
efter lunchtiden, vilket sammanföll med att flickor vistades i biblioteket då. 

Kolonisering fick sitt tydligaste uttryck i dominans över Internetdatorerna. 
Klockan 12 hade pojkar en klar dominans på detta område. Då kunde samman-
lagt 54 pojkar räknas vid datorerna jämfört med 21 flickor. Klockan 14 hade 
skillnaden jämnats ut. Då kunde 30 flickor räknas vid datorerna jämfört med 26 
pojkar. Slutsatsen är att pojkar behöll dominansen över datorerna även under 
tider när de var underrepresenterade i biblioteket. 

6.3 Reglering av biblioteket 
Bibliotekarierna fick agera ”portvakter” när det gällde tillgång till datorer. 
Begreppet portvakt (gatekeeper) används av Shilling och Cousins om bibliote-
karier som i en av de undersökta skolorna noggrant reglerade inte bara tider när 
biblioteket var tillgängligt för olika grupper av elever utan också beteenden 
som kunde accepteras i biblioteket. De hade definierat t.ex. att spela spel och 
att äta som icke-tillåtna aktiviteter. Tillåtna aktiviteter var endast läxläsning, 
söka information för ett skolarbete, läsa skönlitteratur samt läsa tidningar som 
skolbiblioteket prenumererade på.125

I Celsiusskolan förväntade sig eleverna att bibliotekarierna skulle agera 
portvakter. När det satt ett gäng elever vid en och samma dator var det inte lätt 
för en ensam elev att gå mellan och säga att han har bokat datorn och alltså har 
förtur. Då kunde eleverna be om bibliotekariernas hjälp för att se vilken dator 
som var ledig. Detta kan tolkas som att eleverna och bibliotekarierna 
samarbetade för att upprätthålla rutiner. En kritisk situation skulle ha uppstått 
om eleverna som satt vid datorer utan att boka tid hade ifrågasatt rätten till 
förtur som bokningen gav. Eleverna bad om bibliotekariernas hjälp för att bli 
bekräftade att de hade rätten att använda en dator när de hade bokat en tid. Att 
turordningen fungerade som de förväntade sig ökade förmodligen deras 
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trygghetskänsla – eller ontologiska trygghet med Giddens ord. Eleverna kunde 
även fråga bibliotekarierna hur man bokar datorer trots att det stod uttryckligen 
på bokningslistan att de fick sköta det själva. Bibliotekarierna ville ge ansvaret 
för bokningen till eleverna och konstaterade att det fungerade förvånansvärt 
bra.126 Dock behövde de göra kontroller av bokningarna speciellt när trycket 
var hårt på datorerna.127

Hypotesen i undersökningen var, att individuell rådgivning i ett 
skolbibliotek inte bara handlar om att bibliotekarier svarar på elevers frågor 
utan att det är ett sätt för bibliotekarier att förhandla om regler och resurser, 
dvs. utöva kontroll över tid och rum. I Celsiusskolans bibliotek skötte 
bibliotekarierna sin portvaktfunktion mest genom skyltning i biblioteket och 
genom bibliotekets webbsida där det stod att läsa om regler för utlåning. De 
hade inte uttryckligen definierat ”tillåtna aktiviteter” men påminde eleverna 
t.ex. om möjlighet att boka ett grupprum genom skyltar på grupprumsdörrar. 
Skyltningen var ett sätt att påminna eleverna kollektivt om tillåtna och icke-
tillåtna aktiviteter. Därigenom slapp bibliotekarierna att förhandla om regler 
och resurser i individuella referenssamtal. 

Skyltar instruerade till rätt biblioteksanvändning och markerade oönskat 
beteende både i fråga om allokativa (materiella) resurser och i fråga om 
auktoritativa (immateriella) resurser. Följande uppmaningar hade att göra med 
organisering av allokativa, dvs. materiella resurser: 

• Ställ tillbaka: Tidskrifter stolar bänkar (i tidskriftshörnan) 

• Släng skräp i papperskorgen!!!!!! (i tidskriftshörnan) 

• Se upp för kanten!! (på skolans interna tv) 

• Minns inte var ni tog boken? Lägg den på vagnen (vid facklitteratur-
hyllorna). 
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Exempel på instruktioner som faller under auktoritativa resurser var: 

• Observera! Datasalen måste alltid bokas hos bibliotekarien (på datasals-
dörren) 

• VISA HÄNSYN HÅLL LÅG LJUDNIVÅ (vid kopiator/skrivare) 

Auktoritativa resurser rörande bibliotekariernas ämneskompetens och 
kännedom om sina yrkespraktiker var ibland inte skyltade, utan man fick tala 
med bibliotekarien för att bli uppmärksam om dessa. Deras tysta kunskap 
innehöll t.ex. kunskap om böcker som fanns som grupp- eller 
klassuppsättningar. Däremot hade de skyltat om böckernas placering på 
hyllorna enligt SAB-systemet och gjort genreskyltning på aktuella hyllor, t.ex. 
deckare, rysare och fantasy. 

Det hör till identiteten som bibliotekarie att dra gränsen mellan önskat och 
oönskat beteende och att sanktionera detta. På Celsiusskolans webbsida 
definieras att konsekvensen av störande uppförande är avstängning från 
biblioteket.128 Bibliotekarierna berättade att de hade gett två varningar till 
elever som hade spelat på datorer. Tredje gången hade dessa elever inte fått 
boka en dator. Detta angreppssätt hade fungerat bra.129 Ett exempel på oönskat 
beteende och hur bibliotekarierna sanktionerade detta var när en av 
bibliotekarierna såg en pojke spotta på golvet. Eleven såg inte bibliotekarien 
utan blev förvånad när han såg honom stå framför sig. Bibliotekarien blev 
upprörd över elevens beteende. Sanktionen i detta fall var en muntlig fråga till 
eleven om vad han höll på med och att han tvingades torka upp efter sig.130

Det skiftar från termin till termin hur mycket reglering som behövs i 
biblioteket. Bibliotekarierna hade märkt att stökighet varierade från termin till 
termin och att olika klasser var olika stökiga.131 Skolan och biblioteket 
samspelade med varandra i regleringen av elevernas handlingar. Skolans 
schemaläggning påverkade biblioteksanvändningen och därmed behovet av 
reglering där: 
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I höstas hade schemat lagts så att eleverna satt här och väntade på att lektionerna skulle 
börja. Det kom in fler elever under tiden som skulle prata med dem som redan var här. 
Samtidigt kunde det vara 20 personer i datasalen.132  

 
Bibliotekarierna berättade att under hösten 2005 var den tysta läsesalen 
schemalagd för undervisning, vilket hade medfört att eleverna tappade vanan 
att sitta därinne. Detta bekräftades vid observationerna: den tysta läsesalen stod 
oftast tom. Genom att undvika schemaläggning av läsesalen ville 
bibliotekarierna organisera dess användning som en materiell resurs tillgänglig 
för eleverna.133 De påpekade att sedan schemaläggningen upphört hade 
användning av läsesalen ökat successivt.134

6.4 Rutiner i biblioteket 
Rutiner i ett skolbibliotek strukturerar aktörers handlingar. Rutiner finns i 
Giddens mening ”programmerade” i aktörers praktiska medvetna. Aktörerna 
kan förklara sina rutiner om någon skulle fråga. I följande ges två exempel som 
trots att de är enskilda företeelser avslöjar något om dels elevernas, dels skol-
personalens uppfattningar om hur rutiner i ett skolbibliotek ser ut. I samband 
med detta diskuteras den stereotypa bilden av en bibliotekarie och hur 
bibliotekarierna på Celsiusskolan förhåller sig till stereotypen. 

Exempel 1. En flicka hade fått låna bibliotekariernas dator i låne- och 
informationsdisken. En pojke kom in, ställde sig på andra sidan av disken och 
låtsades fråga var han kunde hitta en bok. Flickan pekade med handen mot 
facklitteraturhyllorna och sade ”där borta”.135 Om det skulle ha varit en riktig 
referenssituation skulle frågeställaren nog inte ha hittat det han sökte med en så 
allmän anvisning, men som det nu var så låtsades pojken vara nöjd med svaret 
och gick mot hyllorna. Han hade betett sig som en elev och flickan hade betett 
sig som en bibliotekarie såsom de förstod att dessa identiteter brukar bete sig i 
en referenssituation. 

Exempel 2. En av bibliotekarierna var hemma med sjukt barn och därmed 
var biblioteket underbemannat. En fritidsledare kom in och upptäckte två 
flickor som väntade på att få hjälp vid låne- och informationsdisken. Då ställde 
han sig bakom disken och frågade ”Vad kan jag hjälpa er med?”136 
Fritidsledaren tog tillfälligt på sig rollen som bibliotekarie. Frågan som väcks 

                                                 
132 Samtal med bibliotekarierna, 7 februari 2006. 
133 Samtal med bibliotekarierna, 7 februari 2006. 
134 E-post från bibliotekarierna på Celsiusskolan till uppsatsförfattaren, 18 april 2006.
135 Observation, 30 januari 2006. 
136 Anteckningar från besök på Celsiusskolans bibliotek, 25 januari 2006. 
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är om bibliotekariens yrkesroll anses vara så otydlig att vem som helst kan 
sköta hans uppgifter eller om incidenten var ett tecken på ett gott samarbete 
mellan olika yrkesgrupper i skolan, ett tecken på viljan att ställa upp för andra. 
Nu var det så att flickorna ville ha hjälp med kopiering och det fick de. 
Intressant skulle ha varit om de hade ställt en fråga som krävde kunskap om 
bibliotekets ämnesorganisation och arbetssätt. 

Kerstin Rydbeck som har skrivit om bibliotekariestereotyper i modern 
fiktionsprosa anmärker att tystnad är ett centralt tema i skönlitterära beskriv-
ningar av biblioteksmiljön. Tystnaden får ofta sällskap av uttryck som Hyssj! 
eller Ssschh!.137 Bibliotekarierna på Celsiusskolan var väl medvetna om denna 
uppfattning och ville undvika att falla in i den stereotypa bilden av 
bibliotekarien. De ville inte se sig själva som ”den snipiga bibliotekarien som 
går omkring och hyschar” utan ansåg att eleverna själva borde kunna reglera 
ljudnivån så att den inte var för hög.138 Däremot gick en av fritidsledarna 
omkring i biblioteket och hyschade åt eleverna. Hyschningar hörde till hans 
uppfattning om rutiner inom biblioteksarbete. 

6.5 Referenssamtalets roll 
Vilken roll spelar referenssamtal i ett skolbibliotek sedda ur de två undersökta 
identiteternas, nämligen skolbibliotekariens och elevens, synvinkel? Under-
sökningen av referensfrågor visade att eleverna ofta efterfrågar service i skol-
biblioteket i form av administrativa frågor. Limberg och Alexandersson lyfter 
fram serviceaspekten i skolbiblioteket och funderar på vilka följder det får om 
bibliotekarierna arbetar som servicepersonal gentemot eleverna. De frågar om 
den anammade servicerollen kommer i konflikt med andra roller som att stödja 
eleverna i deras lärande.139

Eftersom eleverna ställde administrativa frågor om saker som stod 
skyltade, kan man fråga om det tyder på att George Zipfs ”Principle of least 
effort” gällde i elevernas informationssökning. Zipfs teori innebär att 
informationssökaren vill använda minsta möjliga ansträngning för att få 
information. Man frågar hellre än söker själv och är beredd att godkänna en 
lägre kvalitet eller mindre mängd av information om det bara går att ta fram 
enkelt.140 Eleverna frågade alltså hellre bibliotekarierna än använde tid för att 

                                                 
137 Rydbeck, Kerstin, 2003, ”Från argsint tråkmåns till farlig sexbomb: om bibliotekariestereotyper i 
modern fiktionsprosa och deras ursprung”, s. 111. 
138 Samtal med bibliotekarierna, 1 februari 2006. 
139 Alexandersson & Limberg, 2004, s. 104. 
140 Case, 2002, s.140 ff. 

 51



läsa instruktioner och försöka själva. Ofta handlade det dock om att eleverna 
inte hade tillgång till alla resurser utan att det var bibliotekarierna som 
kontrollerade tillgången och eleverna förväntades kontakta dem för att få 
tillgång till materiella resurser eller service. 

Min uppfattning är, att man inte kan minska administrativa frågor i 
Celsiusskolans bibliotek genom åtgärder som rör lokalen, utan administrativa 
frågor är en viktig del av samspelet mellan bibliotekarier och elever i ett 
skolbibliotek. Eleverna frågar för att det är lättast för dem. Samtidigt ger 
administrativa frågor bibliotekarierna ett tillfälle att visa hur man skall 
behandla materiella resurser och var gränserna går när det gäller tillgång till 
resurserna. Servicerollen fungerar som en gemensam kontaktskapande yta. När 
kontakten har skapats, har eleverna förmodligen lättare att vända sig till 
bibliotekarierna med mer kvalificerade informationssökningsärenden. 

Callaghan påstår att barn ofta är skygga när de ska närma sig en 
bibliotekarie för att fråga om hjälp. De ser biblioteket som en utökning av 
skolmiljön och tar med sig en ”sköt ditt eget arbete”-ideologi från skolan som 
gör det mindre lockande att be om hjälp.141 Jag kunde inte urskilja tvekan att gå 
fram till bibliotekarierna och fråga. Tvärtom, eleverna kontaktade 
bibliotekarierna genom att gå fram till låne- och informationsdisken, men de 
ropade också när de satt framför datorn och fick problem eller avbröt 
referenssamtal som pågick mellan hyllorna. Enligt min bedömning hade 
eleverna god kännedom om vilka som arbetade på biblioteket. De använde 
gärna bibliotekariernas förnamn när de ville inleda ett samtal. 

När det gäller titel- och författarfrågor frågade eleverna hellre bibliote-
karierna eller letade själva på hyllan än använde datorn som var avsedd för 
sökningar i bibliotekets katalog. Det hände endast två gånger vid 
observationerna att eleverna självmant använde sökdatorn. Bibliotekarierna 
bekräftade att eleverna frågar dem hellre än söker själva.142 Bibliotekarierna 
uppmanade inte heller eleverna att söka själva utan slog upp titlar och författare 
åt dem i bibliotekssystemet BOOK-IT: ”Det är vi som är proffs på att söka.”143 
Detta bekräftar den bild som Alexandersson och Limberg fick av rådgivning 
från bibliotekarien till eleverna i projektet LÄSK. De tolkade individuell 
rådgivning på så sätt att bibliotekarien ville skydda sitt professionella revir som 
informationsexpert.  

                                                 
141 Callaghan, 1983, s. 58. 
142 Samtal med bibliotekarierna, 16 februari 2006. 
143 Samtal med bibliotekarierna, 7 februari 2006. 
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I Celsiusskolan kommenterade en av bibliotekarierna att OPAC:en är 
”fullständigt värdelös” och förklarade att det bl.a. var svårt att se 
exemplarinformation där.144 Ett användarvänligt gränssnitt som bibliotekarierna 
efterfrågade skulle säkert underlätta för att undervisa i hur man använder 
bibliotekssystemet. Det är däremot inte säkert att eleverna skulle använda 
OPAC:en mer om den var mer användarvänlig eftersom det finns en 
bibliotekarie man kan fråga och som kan visa vägen till hyllan. Detta överens-
stämmer med Höglunds intervjuer i vilka bibliotekarierna sade att eleverna vill 
ha sin information lätt serverad.145

                                                 
144 Samtal med bibliotekarierna, 7 februari 2006. 
145 Höglund, 1997, s. 74. 

 53



7. Slutdiskussion 

I uppsatsen har gymnasieelevernas referensfrågor kategoriserats och referens-
samtalets roll i det sociala samspelet i ett skolbibliotek undersökts. Grogans in-
delning av referensfrågor har erbjudit ett kategoriseringsverktyg och begrepp 
ur Giddens struktureringsteori har använts för att tematisera resultaten.  

Giddens rekommenderar att struktureringsteorin används främst när man 
skriver om breda frågor om social organisering och ändring. Han förespråkar 
mer restriktiv användning i fråga om smala empiriska studier: “I like most 
those usages in which concepts, either from the logical framework of 
structuration theory or other aspects of my writings, are used in a sparing and 
critical fashion.”146 I denna fallstudie har det koncentrerats på hans begrepp 
locale, rutiner, regionalisering, resurser och regler. Detta urval anser jag har 
fungerat bra för att få grepp om undersökningsfrågorna. 

En del av frågeställningen i undersökningen har varit vilka typer av frågor 
eleverna ställer i skolbiblioteket. Resultaten visade att över hälften av frågorna 
var administrativa, dvs. hade att göra med var man hittar olika materiella 
resurser och service och hur man får tillgång till dessa. Öppna frågor utgjorde 
ca en femtedel av frågorna och ungefär var tionde fråga gällde titlar eller 
författare. Detta skiljer sig från liknande undersökningar utförda i 
folkbibliotek, där tre fjärdedelar av frågor handlar om titlar och författare. 

Det observerades en könsskillnad när det gäller frågefrekvensen: flickor 
står för två tredjedelar av frågorna som ställs och pojkar står för en tredjedel. 
Pojkar frågar dock mer om datorer och dominerar deras användning. I en studie 
av Michael Younger, Molly Warrington och Jacquetta Williams (1999) i fyra 
engelska skolor i årskurs 11 kom det fram att i tre av de fyra skolorna ställde 
flickor mer frågor eller bad om mer hjälp både i offentlig och privat 
undervisning. Det tycktes som om pojkar fick mer uppmärksamhet, medan 
flickorna själva oftare sökte den.147 Att flickorna själva oftare söker 
uppmärksamhet är helt i linje med mitt undersökningsresultat. I Celsiusskolan 
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resonerade bibliotekarierna kring frågan om det är fler flickor eller pojkar som 
vistas regelbundet i skolbiblioteket på följande sätt: ”När man tänker helt 
spontant så är det fler killar, men det är nog lika många. Killar märks mer, de 
är sådana strulputtar.”148

En anledning till att sammansättningen av frågor i Celsiusskolans bibliotek 
ser annorlunda ut än i folkbiblioteket kan vara att bibliotekarierna svarade på 
alla frågor eftersom det inte finns någon biblioteksassistent i det undersökta 
biblioteket. På många folkbibliotek har man separata låne- och 
informationsdiskar för att adressera olika typer av frågor till olika 
yrkesgrupper. Enligt Höglund borde inte ärenden som inte har med 
biblioteksmaterial att göra utan rör ”annan service”, dvs. assistans i att använda 
olika maskiner på biblioteket, inte expedieras av en bibliotekarie i 
informationsdisken utan av någon annan yrkesgrupp.149

Tolkade ur en sociologisk synvinkel fyller administrativa frågor en 
funktion i det sociala samspelet i ett skolbibliotek. De skapar en positiv 
kontaktyta som kan användas när bibliotekarierna vill upprätthålla kontakt med 
eleverna i rollen som informationsförmedlare. I Celsiusskolan upptäcktes inga 
problem med att bibliotekarierna varierande tog på sig rollen som 
servicepersonal eller som vägvisare i informationssökningsprocessen. Eleverna 
verkade inte heller ha några problem med att närma sig bibliotekarierna med 
sina frågor, vilket kan tolkas som ett tecken på att bibliotekarierna har lyckats 
skapa ett gott anseende bland skolans ca 900 elever. Deras besök i 
klassrummen och samarbete med vissa klasser har säkert bidragit till att göra 
biblioteket och dess service känd. Bibliotekets centrala placering i skolan, 
lokalens storlek och bemanning är faktorer som för sin del säkert främjar dess 
användning som främre region avsedd för inlärning lika väl som för 
nöjesläsning. 

Bibliotekarierna har valt att tala om regler genom att skylta i biblioteket i 
stället för att ta upp dem i referenssamtal. Därigenom stämde inte min hypotes 
om att referenssamtal används som medel för att ha kontroll över 
biblioteksrummet och resurserna. 

Bibliotekarierna på Celsiusskolan var medvetna om att läsförmåga eller 
förmåga att lokalisera information varierar mellan elever så pass mycket att de 
får anpassa sitt arbetssätt från elev till elev.150 Det som Taylor skriver om fråge-
ställarens personliga egenskaper, ämneskunskaper och bibliotekskunskaper 
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som bibliotekarien väger in innan han levererar svaret stämmer väl överens 
med bibliotekariernas arbetssätt i Celsiusskolan. 

Vissa elever klarar inte av att slå i ett register. De behöver någon som plockar upp en bok 
och slår upp en sida för dem. När man har jobbat här ett tag så vet man vilka elever som 
behöver mycket hjälp. Lärarna har sagt att vi får hjälpa vissa elever mycket.151

Det viktiga är att bibliotekarien känner sina låntagare som individer. På 
Celsiusskolans webbplats skriver fritidsledarna, att deras motto är att ”se” varje 
elev, varje dag.152 Detsamma kan tänkas gälla skolbibliotekarien vars uppgift är 
att se varje elev som vistas i biblioteket, varje dag. Vid observationerna lade 
jag snabbt märke till elever som vistades i biblioteket varje gång jag var där. 
Det är lättare för bibliotekarien att identifiera dessa elevers behov än att bli 
varse om en för dem okänd elevs behov. 

För att skolbibliotekarierna ska kunna hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt 
krävs det kommunikation mellan lärare och bibliotekarier så att lärare kan 
informera dem om elevers individuella behov. Denna kommunikation finns i 
Celsiusskolan enligt bibliotekarierna, men vilar på några enskilda lärares axlar. 
Förankring är det viktigaste, som en av skolans lärare uttryckte saken. Det 
ideala för utvecklingen av elevernas informationskompetens vore om alla 
lärare som undervisar klassen samarbetade kring den.153 När bibliotekarierna 
har undervisat en klass i informationssökning, särskilt om de har varit med i 
elevernas muntliga redovisning, har de fått bättre kontakt med klassen och ser 
hur mycket eleverna redan kan. 154 Denna bakgrundsinformation är viktig för 
givande referenssamtal med enskilda elever i ett skolbibliotek. 

                                                 
151 Samtal med bibliotekarierna, 1 februari 2006. 
152 Celsiusskolan i Uppsala, Fritidsledarna, under rubriken ”Fritidsledare” 
http://www.celsiusskolan.uppsala.se/, 6 februari 2006. 
153 Samtal med en lärare, 3 februari 2006. 
154 Samtal med bibliotekarierna, 16 februari 2006. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka referensfrågor och att analysera 
referenssamtalets roll i det sociala samspelet i ett gymnasiebibliotek. 
Undersökningen har genomförts som fallstudie i Celsiusskolan i Uppsala. 
Frågor som har undersökts är: Vad kännetecknar Celsiusskolans bibliotek som 
socialt rum? Vilka typer av frågor ställer elever till skolbibliotekarier? Vilken 
roll spelar referenssamtalet i det sociala samspelet i ett skolbibliotek? 

Ovanstående frågeställningar har studerats genom deltagande 
observationer i biblioteket, genom dokumentstudier samt genom samtal med 
bibliotekarierna och en lärare. För att ge de empiriska resultaten en teoretisk 
förankring har jag i analysen använt vissa begrepp ur sociologen Anthony 
Giddens struktureringsteori. Skolbiblioteket har i studien behandlats som ett 
fysiskt rum som möjliggör sociala aktiviteter, bl.a. referenssamtal. Tidigare 
forskning som har varit aktuell för det valda problemområdet och som 
resultaten har jämförts med är forskning kring skolbiblioteket och forskning 
kring referenssamtalet. 

Celsiusskolans bibliotek är centralt placerat och kan tillmätas en plats som 
främre region i skolans rumsliga struktur. Reglering av biblioteket sköts med 
hjälp av skyltar som talar om vilka aktiviteter bibliotekarierna vill främja och 
inte. Skyltningen har jag tolkat som en strategi som bibliotekarierna använder 
för att slippa diskutera gränserna i referenssamtal. 

Frågor om dominans och samspel har lyfts fram i analysen av 
skolbiblioteket som socialt rum. Bibliotekarierna har velat utveckla rutiner som 
gör att eleverna själva kan ta mer ansvar, t.ex. sköta bokningen av 
Internetdatorerna och reglera ljudnivån själva. Samtidigt förväntar sig eleverna 
att bibliotekarierna agerar portvakter som garanterar tillgång till resurserna och 
reglerar aktiviteterna. 

Det observerades en könsskillnad när det gäller utnyttjande av bibliotekets 
resurser och lokalen: fler pojkar satt vid datorerna medan fler flickor vistades i 
grupprummen. Detta har jag tolkat som att pojkar dominerar 
datoranvändningen som är en väl synlig och kontrollerad aktivitet medan 

 57



flickor drar sig till mer undanskymda regioner i biblioteket som de själva kan 
förvalta. 

För att svara på frågan om vilka typer av frågor som förekommer i ett skol-
bibliotek har 146 referensfrågor samlats in och kategoriserats med hjälp av en 
indelning skapad av Denis Grogan. Det visade sig att över hälften (68 procent) 
av referensfrågorna var administrativa, dvs. hade att göra med var man hittar 
olika materiella resurser och service och hur man får tillgång till dessa. Öppna 
frågor som inte har ett givet svar utan förutsätter att bibliotekarien hjälper 
eleven att ta fram material om ett visst ämne utgjorde 19 procent av frågorna. 
Ungefär var tionde fråga (13 procent) gällde titlar eller författare som eleven 
visste fanns. Det upptäcktes att flickor ställde två tredjedelar av 
referensfrågorna medan pojkar ställde en tredjedel. 

I analysen av referenssamtalets roll i skolbiblioteket tillmättes 
administrativa frågor en viktig funktion. Genom administrativa samtal kan 
bibliotekarierna visa hur man skall använda materiella resurser och vilka regler 
som gäller angående den service skolbiblioteket erbjuder. Samtalen skapar 
också en positiv kontaktyta som kan användas när bibliotekarierna vill 
upprätthålla kontakten med eleverna i rollen som informationsförmedlare. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. 

Planritning över Celsiusskolans nedervåning 

Källa: Celsiusskolan i Uppsala 
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