
 
 

 

 

”Ett bibliotek är ett bibliotek” 

En kvalitativ utvärdering kring gymnasieelevers uppfattning och användning av sitt skolbibliotek 

 

Arvid Karlsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologiska institutionen 

Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap, 15 hp 

Ht 2012                2013-01-28 



 
 

Sammanfattning 
 

Denna utvärdering är gjord vid Slottegymnasiets bibliotek i Ljusdal och syftar till att lyfta fram 

skolelevernas åsikter kring bibliotekets roll, rum och användning. Jag har använt mig av 

observationer och semistrukturerade intervjuer för att få fram en bred och kontrastrik bild av 

bibliotekets användare. 

Utöver eleverna har jag även intervjuat kommunens bibliotekschef, ansvarig rektor vid 

skolan samt skolbibliotekets bibliotekarie, för att se om deras bild av biblioteket överensstämmer 

med elevernas. Jag har även utgått från lagtext samt direktiv från skolinspektionen och på det sättet 

arbetat fram ett mikro, makro, meso-perspektiv där lagen representerar makro, kommunen 

representerar meso och eleverna vid skolan representerar mikro-delen av undersökningen. 

 Slottegymnasiets bibliotek är placerat centralt i skolan och många elever passerar 

igenom det under dagen för att ta sig från ena delen av skolbyggnaden till den andra. Detta resulterar 

i att en hög andel elever passerar biblioteket under dagen. Eleverna i min undersökning uppskattar 

bibliotekets placering i byggnaden och använder det i första hand till studier. 

 Datorerna i biblioteket används flitigt av eleverna, delvis som komplement till skolans 

datasalar och delvis för nöjen. Eleverna uppskattar datormiljön, men anser att biblioteket inte är 

anpassat för arbete med laptop, vilket vissa föredrar. Eleverna har också tillgång till en dator med 

självutlån i biblioteket, vilken är avgörande att behärska eftersom bibliotekarien på plats arbetar 

halvtid, vilket i sin tur gör att biblioteket är obemannat vissa tider. 

Biblioteket är kopplat till ett nätverk inom kommunen som möjliggör lån mellan 

kommunens bibliotek och detta upplevs från många håll som positivt, men skapar även vissa 

problem bland eleverna då de är osäkra på hur man genomför lån inom kommunen utan assistans 

från bibliotekarien. Detta bör kunna åtgärdas genom tydliga instruktioner, förslagsvis i anslutning till 

utlåningsdatorn. 

 Resultatet av mina intervjuer visar att eleverna överlag är nöjda med sitt bibliotek, men 

det verkar finnas en oklarhet kring vad biblioteket erbjuder för tjänster och kompetens. Detta håller 

på att åtgärdas genom en biblioteksplan där ansvarige rektor har huvudansvar och där bibliotekets 

funktion och arbetsmetod ska fastslås. Jag rekommenderar ytterligare elevinflytande inför 

biblioteksplanens sammanställning genom något konkret i biblioteket, till exempel en låda att lämna 

förslag i eller någon form av enkät. Jag tror även en tydligt exponerad digital mötesplats kring 

skolans bibliotek skulle vara bra för Slottegymnasiet, både i syfte att visa på bibliotekets mångfald 

samt för att få elevernas röster hörda. 
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1. Inledning 

Syftet med min utvärdering är att ur ett användarperspektiv undersöka hur eleverna vid 

Slottegymnasiet i Ljusdal använder sitt bibliotek och dess tjänster för att därefter bedöma om 

det finns möjligheter till förändringar och förbättringar som kan gynna både elever och 

bibliotekspersonal. Jag vill även se hur Slottegymnasiets ledning ser på sitt bibliotek och dess 

verksamhetsområden, för att därefter se om eleverna uppfattar biblioteket på liknande sätt. 

Dessutom vill jag undersöka hur skolans elever upplever att biblioteket fungerar under tider 

med begränsad personal. 

Läsaren kanske funderar över uppsatsens kryptiska titel? Det är också tanken, då titeln är ett 

försök att problematisera bibliotekets roll och betydelse ur en elevs perspektiv. Citatet är 

autentiskt, och taget från från en av mina elevintervjuer som svar på frågan vilken funktion 

biblioteket hade för eleven. Svaret kan tolkas både som att bibliotekets roll är självklar, att 

den inte går att påverka, eller att dess funktion är oklar. Så vad är egentligen skolbiblioteket 

roll, och vad förväntar sig eleverna av sitt bibliotek? 

 

1.1 Varför elevperspektiv? 

Anledningen till att jag vill göra min undersökning ur ett elevperspektiv är att jag vill se hur 

de själva uppfattar sitt bibliotek. Det måste ju vara för eleverna som gymnasiebiblioteket 

existerar och dessutom upphöjts till en obligatorisk resurs i skolan (1996:1596). Maud Hell 

citerar i sin bok ”Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling” den amerikanska forskaren Ross 

Todd, som menar att skolbibliotekets uppgift är att visa hur det gör skillnad för eleverna 

genom att fokusera på hur eleverna själva tycker att skolbiblioteket hjälper dem (Hell 

2011:25). Den svenska forskaren Louise Limberg är inne på samma spår och menar att ”en 

förskjutning från undervisarens till den lärandes perspektiv är fruktbar” (Hell 2011:47), och 

just de lärandes, alltså elevernas, perspektiv är vad jag kommer fokusera på i min utvärdering. 

 

1.2 Varför Slottegymnasiets bibliotek? 

Min utvärdering kommer röra Slottegymnasiets skolbibliotek som ligger i Ljusdal, där jag 

själv bott i perioder under min barndom. En intressant aspekt med Slottegymnasiets bibliotek 

är att det inte är fullt bemannat under skolans öppettider, utan eleverna får använda sig av 



2 
 

självbetjäning vissa tider, och detta kommer jag titta närmare på. I övrigt finns det inte så 

mycket som tydligt utmärker Slottegymnasiets bibliotek, men jag tycker ändå det finns en 

samhällsnytta i att titta på skolbibliotek i ordinär glesbygdsmiljö, för som Pål Repstad skriver 

i ”Närhet och distans” så kan man resonera att ”målet kan vara att hitta och beskriva processer 

där vi inte förväntar oss att finna dem” (Repstad 2011:37). Ett skolbibliotek i en kommun som 

i jämförelse med större orter troligtvis inte utsätts för lika frekventa utvärderingar kan säkert 

ge en hel del spännande resultat som lätt förbises.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Vad gör eleverna på Slottegymnasiets bibliotek i Ljusdal? 

- Hur används biblioteket och vad tycker eleverna respektive personalen om 

användningen? 

- Är eleverna nöjda med sitt bibliotek? Varför/ Varför inte? 

- Hur använder eleverna biblioteket när det är obemannat och vad tycker de om det?  

- Stämmer bibliotekets faktiska verksamhet och elevernas verklighet överens med hur 

de olika styrdokumenten och ledningen anser att biblioteket ska fungera? 

- Vad kan förändras vid Slottegymnasiets bibliotek för att öka elevernas tillfredställelse 

och användning av det? 

 

1.4 Bibliotekets som helhet  

Utvärderingen kommer kretsa kring biblioteket som helhet med fokus på bibliotekets roll, 

rum och användning. Detta kommer vara ett återkommande förhållningssätt genom hela 

uppsatsen, i syfte att göra den mer lättläst samt för att på ett tydligt sätt visa på de olika 

aspekter ett bibliotek innefattar, och avslutas med förslag på förändringar av de olika delarna i 

kapitel 8.3. 

 

1.4.1 Bibliotekets roll 

För att ta reda på bibliotekets roll kommer jag läsa och tolka olika styrdokument och 

målsättningar och jämföra dessa med hur Slottegymnasiets bibliotek fungerar. Detta kommer 
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ta sin början i lagboken och därefter via kommun och skola ta mig till bibliotekarien och 

dennes tolkning av verksamheten. Dessa resultat ska jag sedan jämföra med elevernas 

uppfattning om skolbiblioteket för att se om dess roll är tydlig och överensstämmande med 

elevernas uppfattning, behov och önskemål. 

 

1.4.2 Rum 

”Biblioteket kan vara en plats där bekanta träffar varandra ... eller för individuellt arbete. En 

given arkitektur och atmosfär uppmuntrar alltid till vissa slags möten framför andra” skriver 

Rasmus Fleischer i ”Biblioteket” (Fleischer 2011:57). Jag kommer ha detta i åtanke när jag 

observerar rummet, liksom Anette Ekströms text ”God skolbiblioteksmiljö”, där författaren 

diskuterar rummets betydelse (Ekström 2002:96ff). Bland annat kommer jag undersöka hur 

planlösning, sittplatser och ljudnivåer ser ut och fungerar. Detta kommer ske först i en 

observerande studie och senare med frågor till berörda, vilket jag återkommer till i min 

metoddel. 

 

1.4.3 Användning 

Den här delen av utvärderingen syftar till att se vad som används på biblioteket och hur. Jag 

ska försöka få en överblick av bibliotekets utbud, och därefter se vad som används mest av 

eleverna. Har läsning och utlån av böcker högsta prioritet för eleverna eller använder de i lika 

hög grad biblioteket som ett arbetsrum eller en plats för umgänge? Hur går eleverna tillväga 

med sökning och lån i biblioteket när bibliotekspersonal inte finns att tillgå? Även dessa 

frågor vill jag ta reda på först via observation och därefter genom intervjuer med elever och 

personal.  

 

1.5 Avgränsningar kring genus 

Jag planerade i ett inledande stadie att jämföra skillnader mellan könen i användning av 

biblioteket, men det visade sig vara svårt att hitta något som tydligt visade på skillnader, 

speciellt i intervjufasen. Jag valde ändå att försöka intervjua samma andel tjejer som killar för 
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att se om något utmärkte sig under samtalets gång. Jag tror att skillnader mellan könen kan 

visa sig tydligare om man undersöker elevers läsvanor eller statistik kring utlån. 

Jag kommer även till viss del använda mig av det omdebatterade ordet ”hen” i uppsatsen. Hen 

är ett könsneutralt pronomen som passar sig väl i denna uppsats, då flera av de informanter 

som intervjuats är enkla att identifiera på grund av att de jobbar ensamma på sin position. 

Genom ordet blir deras anonymitet något större, och man behöver heller inte som läsare 

placera de informerades värderingar i något könsstereotypt fack. 

 

1.6 Utvärderingens disposition 

I kapitel ett, Inledning, förklaras mitt syfte med utvärderingen, presenterar frågeställningar 

samt förklarar varför jag använder mig av elevperspektiv, och varför jag gör utvärderingen på 

just Slottegymnasiet. Dessutom ger jag min syn på de olika delarna av biblioteket som 

kommer utvärderas; roll, rum och användning. Avslutningsvis gör jag även avgränsningar i 

kapitel ett. 

I kapitel två, Litteratur samt tidigare forskning, redogör jag vilken litteratur, vilka artiklar och 

vilka uppsatser jag använt mig av i mitt arbete, både i metoddelen samt kring själva 

skolbiblioteksämnet.  

I kapitel tre, Metoder, förklaras hur jag tänkt kring mina metodval som kretsar kring två 

datainsamlande metoder kombinerat med ett övergripande mikro, makro, meso-perspektiv. 

Jag visar även hur jag planerar att bearbeta och analysera den data jag får fram. 

I kapitel fyra, Bakgrund, visar jag hur synen på skolbibliotek ser ut på makro-nivå, samt hur 

kommunens biblioteksplan är utformad. Jag presenterar även en bakgrund kring tätorten 

Ljusdal, dess gymnasiebibliotek, samt hur det styrs. 

I kapitel fem, Analys av etnografisk studie, presenteras resultatet från mina observationer i 

biblioteket. Först redovisar jag en bild av rummet, därefter urskiljer jag dess användare och 

avslutningsvis skapar jag en hypotes kring hur jag tror eleverna upplever sitt bibliotek. 

I kapitel sex, Intervjuer med ledning, redovisar jag tematiskt resultatet från intervjuerna med 

kommunens bibliotekschef, skolans biblioteksansvarige rektor samt med bibliotekarien på 

plats. 
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I kapitel sju, Analys av elevintervjuer, redovisas tematiskt hur de elever jag intervjuat 

upplever sitt bibliotek. 

I kapitel åtta, Slutsatser och bedömning, redovisar jag först mina slutsatser gällande 

bibliotekets roll, rum och användning ur ett mikro, makro, meso-perspektiv. Därefter följer en 

bedömning med hänvisningar till min tidigare hypotes. Avslutningsvis presenteras förslag till 

förändringar som kunde vara till gagn för Slottegymnasiet, samt diskuterar kring hur en ny 

undersökning skulle kunna genomföras. 
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2. Litteratur samt tidigare forskning 

Jag kommer till stor del använda mig av Pål Repstads bok ”Närhet och distans” gällande 

metoder kring hur jag vill samla in data. Repstads bok behandlar kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap, och blir en bra grund för de två metoder jag kommer använda; etnografisk 

studie samt semistrukturerade intervjuer, vilka redovisas i metoddelen. Repstads bok blir även 

användbar i analysstadiet, dels då den hänvisar till hur man kan tolka respondenten under 

själva intervjun och dels när det gäller att tolka resultaten tematiskt. Repstads bok är tydlig 

och konkret, men går inte så mycket på djupet, så jag kommer därför komplettera med Alan 

Brymans bok ”Samhällsvetenskapliga metoder” som behandlar de flesta metoder som 

Repstad tar upp, men mer ingående. Framför allt blir Brymans bok användbar gällande de 

etnografiska studierna, som behandlas ingående och noggrant. Gällande utvärderingen som 

begrepp så kommer jag även använda mig av Ove Karlssons bok ”Utvärdering – mer än 

metod”, som på ett övergripande plan förklarar innebörden av en utvärdering. För att 

problematisera själva bibliotekets roll kommer jag även läsa Rasmus Fleischers bok 

”Biblioteket”, där han ifrågasätter vad ett bibliotek egentligen är och vad det står för. För att 

få större inblick i mikro, makro, meso-begreppet har jag också använt mig av Anthony 

Giddens bok ”Sociology”. 

 

2.1 Litteratur kring forskningsområdet 

För att få en tydligare inblick i själva forskningsområdet kommer jag förutom att granska 

lagar och kommunala direktiv även använda mig av litteratur riktad mot skolbibliotek. Maud 

Hell har skrivit boken ”Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling”, som behandlar 

skolbibliotekets roll och presenterar nya synvinklar, inte minst genom att lyfta fram tankar 

från den amerikanska forskaren Ross Todd. Ross Todd menar att skolbibliotekets roll bör vara 

att förmedla ett kritiskt perspektiv till eleverna, snarare än att bara förmedla litteratur och 

information, och detta blir förstås intressant i min uppsats, då den kretsar kring just hur 

eleverna upplever sitt bibliotek (Hell 2011:16). Maud Hell har även skrivit boken ”Utveckla 

skolbiblioteket!”, som handlar om att driva en bra biblioteksverksamhet och samtidigt låta 

den utvecklas fortlöpande. Boken handlar delvis om hur skolbibliotek kan styras och hur man 

sätter upp mål för verksamheten, men även hur bibliotekslokaler kan utformas på olika sätt 

för just det syfte som eftersträvas vid det aktuella skolbiblioteket och dessa funderingar 

kommer jag bära med mig när jag observerar Slottegymnasiets bibliotek. 
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När det gäller lokalens utformning kommer jag även se till Anette Ekströms kapitel ”God 

skolbiblioteksmiljö – några funderingar kring rummets betydelse” i antologin ”Skolbibliotek i 

fortsatt medvind”, där Ekström sakligt granskar bibliotekslokalen del för del, och därefter 

delger sina tankar kring hur man bäst kan utnyttja skolbibliotekets resurser. Vidare kommer 

jag titta på uppsatser och artiklar inriktade mot just gymnasiebibliotek. En intressant uppsats 

som jag kommer hämta inspiration från är magisteruppsatsen ”Det ska inte vara dött och 

tråkigt på ett bibliotek... Det känns gammalt” som författats av Maria Magnusson vid 

högskolan i Borås. Uppsatsen tar upp just gymnasieelevers användning av sitt bibliotek och 

kommer vara en intressant källa för att få ett tydligare elevperspektiv på uppsatsen. 

Magnussons blandar kvantitativ och kvalitativ forskning genom att först dela ut enkäter bland 

elever och därefter göra intervjuer med ett fåtal, medan min undersökningsmetod är mer 

kvalitativt inriktad hela vägen. 

 

2.2 Två intressanta artiklar 

Jag kommer även använda mig av Niels Ole Pors artikel från 2008: ”Traditional use patterns? 

An analysis of high school students' use of libraries and information resources.” Denna artikel 

undersöker som namnet antyder vad gymnasieelever använder sig av i biblioteket, och är 

baserad på en enkät som besvarats av nära tusen elever i Danmark. Eftersom Danmark ligger 

rätt nära Sverige gällande utbildningssystem så hoppas jag att artikeln kan bidra till viss 

förförståelse i ämnet. Pors artikel grundar sig i en enkät som besvarades av ca 1000 elever på 

gymnasienivå i Danmark, och kom i huvudsak fram till att elevernas användning av 

biblioteket grundade sig på många olika faktorer. Dels hade användningen att göra med 

tidigare vedertagna faktorer som typ av utbildning, kön och klass, men utvärderingen kom 

även fram till att elevernas användning av de traditionella biblioteksresurserna var större 

bland eleverna som använde sig av internetrelaterade resurser (Pors 2008:433), vilket blir en 

intressant aspekt att se till under mina intervjuer. Är datormiljön i skolbiblioteket bra 

anpassad till biblioteket så att man lätt kan hitta vad man söker bland litteraturen, och 

använder sig datoranvändarna även av bibliotekets litteratur eller håller de sig vid datorerna? 

Artikeln kommer vidare fram till att eleverna i fallande skala lägger störst vikt vid att 

biblioteket ska ligga centralt och att det ska vara en lugn miljö. Skolbiblioteket som 

studiemiljö och datormiljö anses inte vara lika viktigt som utbudet bland böckerna och 

möjligheten till lugn och ro bland de danska eleverna. (Pors 2008:440). Dessa data kan ses 
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som lite underliga just vid ett skolbibliotek, och jag ska undersöka om samma prioriteringar 

verkar gälla vid Slottegymnasiet. 

Pors artikel är strikt kvantitativ och fokuserar inte så mycket på biblioteket som rum och 

elevernas attityder, så för att fånga den delen av utvärderingen kommer jag se till artikeln 

”What is the impact of the school library on pupils' personal development? A case study of a 

secondary school in Northern Ireland” författad av Francesca Fodale och Jessica Bates i 

tidskriften ”School libraries worldwide.” Den studien är mer inriktad på just användningen av 

biblioteket, och vad som bör prioriteras vid ett skolbibliotek för att alla elever ska känna sig 

inkluderade och utvecklas. Studien är genomförd vid en flickskola i Nordirland med social 

problematik och fattigdom. Detta är förstås inte jämförbart med Slottegymnasiet, men ger 

ändå en idé om vad som bör inkluderas vid ett skolbibliotek för att nå alla elever som 

individer. Studien kommer bland annat fram till att vissa blyga eller utsatta elever ser 

biblioteket som en frizon där de kan dra sig undan och sjunka in i böckernas värld när skolan 

blir för pressande (Bates & Fodale 2011:105). Problematik av det slaget bör förstås bekämpas 

på andra sätt i skolan, men jag vill ändå undersöka om den gruppen, eller för delen elever som 

gillar att dra sig undan av andra skäl, finns representerad vid Slottegymnasiets bibliotek, och 

om de i sådana fall ser biblioteket som en frizon där de kan koppla av och ta det lugnt. 

Författarna menar vidare att viktigt fokus för skolbibliotek ligger kring att erbjuda ett brett 

utbud av stimulerande litteratur, att uppmuntra elevernas läsning samt att visa på de positiva 

aspekter som följer av läsning (Bates & Fodale 2011:102). Dessa aspekter av skolbibliotekets 

uppgifter kommer jag beröra vid mina intervjuer med Slottegymnasiets ledning. Artikelns slår 

fast att den största anledningen till att eleverna besökte biblioteket var att studera, läsa och 

låna böcker, och då detta skiljer sig från den danska undersökningen blir det intressant att se 

vad som stämmer bäst in på Slottegymnasiets bibliotek (Bates & Fodale 2011:106). 
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3. Metoder 

För att få en bra överblick kring hur biblioteket fungerar i praktiken har jag valt att tolka det 

ur ett mikro, makro, meso-perspektiv. Denna metod innebär att se något (i mitt fall ett 

skolbibliotek) från olika nivåer. Makronivån handlar om den breda kontexten, och omfattar 

därför styrdokument på nationell nivå, i mitt fall bibliotekslag och skollag. Mesonivån är 

nivån mellan det övergripande och det individuella och blir därför i min undersökning 

representerad av Ljusdals kommun och dess biblioteksstadgar samt Slottegymnasiet och dess 

ledning. Mikronivån representeras av individer och interaktion, och på den nivån ska jag 

undersöka hur direktiven från makro och meso-nivå fungerar i praktiken (Giddens 2007:42). 

Detta kommer jag göra genom etnografiska studier samt kommunikation med elever och 

bibliotekarie på Slottegymnasiet.  Anledningen till att jag vill använda denna metod är för att 

de olika nivåerna påverkar varandra, och genom att jämföra makro och mesonivåerna mot 

elevernas uppfattning om sitt bibliotek vill jag se hur väl förankrade ledningens mål är i 

verkligheten. 

 

3.1 Etnografisk studie 

”Olika kvalitativa metoder kan kombineras i ett och samma projekt. Man kan till exempel 

sätta ihop observation med intervjuer – undersöka vad folk gör och se efter om det stämmer 

med vad de säger” skriver Pål Repstad i Närhet och distans (Repstad 2007:29). Jag kommer 

utgå till stor del kring dessa tankar under min etnografiska/observerande studie, då 

observation och intervjuer blir min strategi för att se hur eleverna på Slottegymnasiet 

använder sitt bibliotek.  

Mitt mål med dessa observationer är att urskilja vad de olika eleverna gör på biblioteket, för 

att därefter urskönja mönster. Jag förväntar mig se grupper som samtalar, grupper som sitter 

och läser, elever som läser för sig själv, elever som arbetar med datorer etc. men jag kan ju 

inte på förhand veta att det är vad man gör på Slottegymnasiets bibliotek. Jag kommer försöka 

agera som fullständig observatör, vilket enligt Bryman innebär att man inte samspelar med 

personer i miljön (Bryman 2011:389). Jag kan nog inte inbilla någon att jag är elev, men om 

jag sitter och läser tidningar och knappar på datorn så hoppas jag att eleverna ser mig som en 

vanlig biblioteksbesökare, eller kanske en lärare som samlar material. Jag kommer alltså 

försöka att inte socialisera med eleverna under den här fasen, vilket gör att jag inte behöver 
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ljuga för dem i samtalssituationer gällande min undersökning, vilket kunde bli fallet vid en 

dold etnografi, då man intar en ”hemlig roll” (Bryman 2011:380). Mitt tillvägagångssätt i den 

här fasen är alltså en öppen observation, men utan att för den delen göra det tydligt att den är 

just öppen. Jag kommer diskutera med skolbibliotekarien vilka tider som kan passa bäst att 

utföra min observation (när är det mest elever där?) och jag planerar att observera biblioteket 

både när det är bemannat och när det inte är det. 

Min etnografiska studie är tänkt som en förberedelse till mitt intervjuformulär, samtidigt som 

jag hoppas se vissa mönster i hur lokalen används. Repstad poängterar att en väl förberedd 

sondering kan förbättra frågeschemat (Repstad 2007:29), och det är i första hand vad jag är 

ute efter. Min plan är att observera vad eleverna gör på biblioteket, både när det är bemannat 

och obemannat, för att se hur lokalen används, försöka urskilja ett mönster av vilka som 

använder det och varför. Används biblioteket i första hand som en arbetslokal eller är det mer 

ett umgängesrum? Frågor av den typen ska jag inrikta mig på i mina observerande studier, 

som jag beräknar ska vara mellan sex till åtta timmar. Bryman påpekar att det är svårt att 

bedöma när en etnografisk undersökning bör avslutas på grund av dess ostrukturerade art 

(Bryman 2011:400), men eftersom min observation i första hand kretsar kring att urskilja 

olika användare på biblioteket så tror jag att sex till åtta timmar kan räcka, förutsatt att det 

cirkulerar relativt många elever där. 

 

3.1.1 Urval 

Vilka av eleverna bör då intervjuas? ”För att få ett så allsidigt dataunderlag som möjligt bör 

informanterna vara maximalt olika” skriver Repstad, samtidigt som han påpekar att de förstås 

måste ha något gemensamt (Repstad 2007:62). Detta tror jag är en vettig utgångspunkt för att 

få bra spridning på mina svar. Jag tänkte intervjua runt fyra till sex personer, genom att 

observera och därefter definiera olika användargrupper, för att sedan intervjua en eller två 

personer ur varje grupp beroende på hur många olika typer av användare jag finner. Jag 

kommer försöka intervjua lika många tjejer som killar för att se om det finns några tydliga 

likheter/skillnader som kan vara värda att ta i beaktning vid eventuella förändringar i 

biblioteksmiljön. Min plan är att fråga eleverna på plats i biblioteket om de vill medverka, ett 

så kallat slumpmässigt urval, vilket innebär att alla elever på plats i biblioteket har lika stor 

chans att bli utvalda (Bryman 2011:654). Jag strävar efter att mitt urval ska leda till samtal 

både med elever som är flitiga biblioteksbesökare samt elever som sällan besöker biblioteket. 
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3.2 Semistrukturerade intervjuer 

När jag väl gjort ett urval av olika användargrupper planerar jag att genomföra insamlingen av 

data individuellt genom semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att jag kommer presentera 

specifika teman, och sedan lämna svaret öppet för eleven att ge sin personliga syn på saken 

(Bryman 2011:415). Jag tror det blir en bra metod just för att få eleverna att tänka till och 

svara ärligt och spontant, till skillnad från ja och nej-frågor eller enkäter med förutbestämda 

svar. Vissa av eleverna kanske inte har funderat så mycket över skolbiblioteket, men de har 

säkert åsikter ändå, och jag tror de kan fångas upp på ett effektivt sätt via konkreta frågor med 

öppna svar. Mina frågor till eleverna kommer kretsa kring teman som lokalens utformning, 

biblioteket som studiemiljö/avkopplingsrum/möteslokal samt hur de upplever biblioteket med 

kontra utan bibliotekarie på plats. Jag räknar med att fler frågor kommer dyka upp under min 

observerande fas. 

Jag kommer lägga fokus på etik i mina frågor, dels för att jag vill kunna lova eleverna 

anonymitet (jag ser ingen poäng att gå ut med namn i den här utvärderingen) och dels för att 

jag inte vill att intervjuerna ska leda till personangrepp mot bibliotekarien, som inte kan lovas 

anonymitet då hen jobbar ensam där. Därför kommer jag innan intervjuerna gå efter de 

riktlinjer Repstad räknar upp i Närhet och distans; information, konfidentialitet samt nyttjande 

(Repstad 2007:90). Detta kommer i praktiken innebära att jag informerar eleverna om 

grunderna i undersökningens syfte, att deras uppgifter behandlas helt anonymt och att deras 

uppgifter endast kommer användas inom min forskning. För att skydda bibliotekarien från 

påhopp kommer jag inte lägga fokus på hur eleverna upplever bemötande och tjänster, utan 

istället anpassa frågorna till hur biblioteket i sig fungerar med och utan personal. Det är ju inte 

bara bibliotekariens ansvar att biblioteket vid alla öppettider ska fungera bra, utan det har ju 

minst lika mycket att göra med bibliotekets agenda, design, utbud och inte minst användarna 

själva. 

Efter varje intervju kommer jag direkt analysera och skriva ner egna funderingar kring mötet 

innan nästa intervju påbörjas. Detta för att få med reflektioner jag själv gjort kring svaren, 

samt för att få med icke-verbala budskap och attityder som inte kommer fram i de direkta 

anteckningar som gjorts under intervjun (Repstad 2007:111). Jag kommer försöka 

komprimera frågorna till så få som möjligt, dels för att inte tråka ut eleverna och dels för att 

kunna föra anteckningar under intervjun istället för att använda bandspelare, vilket jag tror 
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blir ett sätt att avdramatisera intervjusituationen för eleverna. Jag kommer dock förbereda 

uppföljningsfrågor till antagna svar, vilket förhoppningsvis blir ett sätt att få mer konkreta och 

tematiska svar (Repstad 2007:86). Frågorna till ledningen kommer beröra ämnen som 

kommunens biblioteksplan, gymnasiebibliotekets roll samt det jag uppfattat som övergången 

från full bemanning till begränsad. Dessutom kommer jag försöka ta reda på hur man arbetar 

för att främja läsningen och användningen av skolbiblioteket. Till bibliotekarien, som ju 

arbetar ”på fältet” kommer jag ställa mer konkreta frågor om biblioteket och dess användning.  

 

3.3 Bearbetning av data 

När mina intervjuer är avklarade kommer jag använda mig av tematisk analys, en metod som 

innebär att genom analys av svaren söka mönster och teman som utmärker sig (Bryman 

2007:528). Dessa mönster kan sedan jämföras mellan de olika grupper som identifieras. 

Därefter vill jag se om svaren motsvarar bilden av biblioteket som finns i kommunen och i 

skolan. Jag kommer även kunna se om min hypotes från den observerande fasen står sig mot 

informationen som intervjuerna bidragit med. Repstad anser att man ”i kvalitativ forskning 

ska beskriva helheter, det vill säga hela och konkreta miljöer och hela personer” (Repstad 

s.14), och jag ska sträva mot att fånga respondenternas ärliga inställning till sitt bibliotek. 

Avslutningsvis bör understrykas att min utvärdering är formativ, vilket innebär att mitt mål är 

att lyfta fram elevernas åsikter för att visa på lämpliga förbättringar i biblioteket snarare än att 

göra en kalkylerande (summativ) bedömning av biblioteket (Karlsson 1999:34). 
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4. Bakgrund 

 

I bibliotekslagen slås det fast att kommunen är ansvarig för folk- och 

skolbiblioteksverksamhet (1996:1596). Vid skolbiblioteken ska litteratur och 

informationsteknik vara anpassade till ungdomarnas behov för att främja språkutveckling och 

stimulera till läsning (1996:1596 §9). 

Särskilda bestämmelser kring skolbibliotek hänvisas sedan 2010 till skollagen, där det 

framgår att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek (2010:800 §36). 

Vidare ska lokaler och utrustning finnas vid biblioteket i den mån det krävs för att ”syftet med 

utbildningen ska kunna uppfyllas” (2010:800 §35). Varken i skollagen eller i bibliotekslagen 

finns några krav på att en utbildad skolbibliotekarie eller annan personal ska finnas tillgänglig 

speciellt vid biblioteket. 

 

4.1 Skolinspektionens kriterier 

Skolinspektionen grundar sin verksamhet i lagen, och har tolkat den på ett sätt som skapat 

följande kriterier för att ett skolbibliotek ska anses godkänt: 

 

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

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

elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.  

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

medier.  

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

läsning (www.skolinspektionen.se). 

Skolinspektionen understryker även att skolbiblioteket ska användas aktivt i utbildningen 

genom att stödja elevernas lärande. Detta grundas i att biblioteket framhålls som en del av 

skolans arbetsmiljö i läroplanen (ibid) 
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4.2 Biblioteksplan för Ljusdals kommun 

Ljusdals biblioteksplan är från 2009 och där står följande gällande skolbiblioteken i 

kommunen: 

 Biblioteksplanen poängterar kopplingen till bibliotekslagen där det fastslås att 

kommunen ansvarar för skolbiblioteksverksamheten. 

 Kommunen stödjer UNESCOS skolbiblioteksmanifest (www.archive.ifla.org) 

 Kommunstyrelsen står för kostnader vad gäller personal och medier på skolbiblioteken 

 Inköpen av media till kommunens skolbibliotek samordnas via huvudbiblioteket. 

(www.ljusdal.se) 

Om Slottegymnasiets bibliotek står att det ”bemannas med en bibliotekarie 100 % och en 

biblioteksassistent på 50 % “. Som biblioteket nu presenteras på skolans hemsida så är det 

bara en bibliotekarie som jobbar där och biblioteket är inte bemannat alla tider som skolan är 

öppen, utan endast ett visst antal timmar, dock varje skoldag. Något verkar har alltså skett då 

bibliotekets bemanning skurits ner sedan biblioteksplanen skrevs 2009 och jag vill därför 

undersöka hur eleverna upplever att biblioteket fungerar de tider det är obemannat, då det 

verkar vara en rätt ny situation. En direkt förklaring till att bemanningen verkar ha minskat 

bör vara att elevunderlaget på Slottegymnasiet vid senaste biblioteksplanen var ca 1100 (ibid), 

medan det nu 2012 går ca 650 elever vid skolan (www.slottegymnasiet.se). I övrigt verkar det 

finnas vissa frågetecken kring skolbiblioteksverksamheten i biblioteksplanen, och författarna 

har tillsatt en intern skolbiblioteksgrupp för att utreda oklarheter kring kommunens 

skolbibliotek. Dessutom uppmanas samtliga rektorer i kommunen att sätta upp mål för sitt 

skolbibliotek i en handlingsplan. 

 

4.3 Om Ljusdal och Slottegymnasiet 

Slottegymnasiet ligger i tätorten Ljusdal som i sin tur är centralort i Ljusdals kommun. 

Ljusdal ligger i Hälsinglands inland och var tidigare en viktig järnvägsknytpunkt framför allt 

för skogsindustrin, men har på senare år blivit en mer utpräglad glesbygdskommun enligt 

SKLs kriterier (www.skl.se). Invånarantalet i kommunen har hållit sig på en rätt jämn nivå de 

senaste decennierna, men visar ändå en nedåtkurva (www.ssd.scb.se). Handel och 

serviceyrken är framträdande i Ljusdal och kommunen är största arbetsgivare. 

Slottegymnasiet ligger i utkanten av tätorten Ljusdal och har i dagsläget ca 650 studenter 

http://www.ssd.scb.se/
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fördelat på elva program (www.slottegymnasiet.se). Av dessa elva program är fyra 

högskoleförberedande och sex yrkesförberedande, med en relativt jämn fördelning av 

studieplatser. Det är den enda gymnasieutbildningen i kommunen, undantaget Trägymnasiet i 

Ljusdal (www.trautbildningar.se) som dock saknar eget skolbibliotek.  

 

4.3.1 Slottegymnasiets bibliotek 

Skolans bibliotek är en av Ljusdals kommunbiblioteks filialer och omfattas därför av HelGe-

systemet, som är ett integrerat nätverk där samtliga kommunala bibliotek i Hälsingland och 

Gästrikland ingår. Detta nätverk innebär att användare kostnadsfritt kan låna böcker och annat 

material mellan biblioteken i länet. Dock ingår inte Gävle högskola i detta samarbete, vilket 

gör att det inte finns någon direkt koppling via HelGe-systemet till studier över gymnasienivå. 

Skolan är kommunal och dess bibliotek en filial till kommunens huvudbibliotek, men då 

biblioteket är integrerat med skolan så har även rektorn stor del i hur det ska drivas. Jag 

kommer intervjua rektorn, samt även Ljusdal kommuns bibliotekschef för att se vem som 

ansvarar för vad gällande skolbibliotekets styrning. På själva skolbiblioteket arbetar en 

bibliotekarie som jag kommer ha löpande kontakt med, samt intervjua. Ett problem som 

direkt tydliggörs med dessa tre biblioteksansvariga är att anonymitet inte kan utlovas till 

någon av dem eftersom alla tre är ensamma på sin post. Detta tänker jag ha i beräkningarna 

när intervjuerna skapas, så att jag ställer sakliga och relevanta frågor som inte inkräktar på 

integritet eller öppnar för kritik på individnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slottegymnasiet.se/
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5. Resultat från etnografisk studie 

 

För att få en uppfattning om hur eleverna kan använda sitt bibliotek inleds utvärderingen med 

att observera skolans lokaler under en normal skoldag. Jag kommer till viss del utgå från de 

olika delar av rummet som skolbibliotekarien Anette Ekström tar upp i sin text ”God 

skolbiblioteksmiljö”. Efter en genomgång av lokalen ur ett användarperspektiv ska jag 

urskilja de olika typer av användning som biblioteket inbjuder till, för att därefter göra en 

hypotes kring hur eleverna kan tänkas uppfatta sitt bibliotek. Svein Andersen citeras i Repstad 

då han påpekar poängen med att skapa en hypotes, för att genom inhämtad data senare kunna 

jämföra denna med verkligheten (Repstad s.132) och det är även min plan. En hypotes blir 

dessutom användbar för att forma intressanta intervjufrågor i nästa skede av min utvärdering. 

 

5.1 Rummet 

Slottegymnasiets skolbibliotek ligger centralt på första våningen i den största skolbyggnaden, 

där de flesta av skolans program håller till. Rummet gränsar åt ena hållet till skolkafeterian 

via en öppen dörr och åt det andra till en skolkorridor samt entrédörr, även där via en öppen 

dörr. Eleverna (och personalen) går igenom biblioteket när de ska till andra sidan byggnaden 

samt när de ska till och från cafeterian. Entrén till biblioteket är inte skyltad vad jag sett, 

varken utifrån eller inne i skolan, utan man får upptäcka den själv vid cafeterian, eller direkt 

till höger om man går in i den andra entrén. Maud Hell påpekar i ”Utveckla skolbiblioteket!” 

vikten av lockas in i biblioteken samt att första intrycket när man väl stiger in i biblioteket 

spelar stor roll (Hell 2008:55). I Slottegymnasiets fall så lockas man in i biblioteket i första 

hand eftersom det är så pass centralt placerat, och eftersom man ofta måste gå igenom det för 

att ta sig till andra delar av skolbyggnaden. Det första man ser från entrén mot cafeterian är de 

nyaste böckerna, som är placerade mot ingången. 

Lånedisken är placerad nära entrén som vetter mot skolkafeterian och detta resulterar i en rätt 

hög ljudnivå runt omkring den. I närheten av lånedisken finns en dator med streckkodsläsare 

som låntagarna får hantera själva. Instruktioner kring hur självlånet går till finns på datorns 

startsida. Då biblioteket inte larmar sina böcker händer det att elever struntar i att låna 

böckerna och istället går iväg med dem outlånade meddelar bibliotekarien. Dock är det inte 

något anmärkningsvärt svinn på böcker. Självutlåningsdatorn är uppkopplad till HelGe-
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systemet, men söker endast bland böcker inom Ljusdals kommun. Finns inte boken på 

Slottegymnasiet så får låntagaren göra en beställning och invänta sin bok. 

Gymnasiebibliotekets böcker är inte sökbara i HelGe-systemets officiella databas och 

eleverna kan inte heller söka bland medier utanför Ljusdals kommun (förutom via den vanliga 

hemsidan, men då kan man inte få böckerna till skolans bibliotek utan får hämta ut dem vid 

ett folkbibliotek). 

Det finns fyra stationära datorer på biblioteket, utöver datorn med självutlån, samt trådlös 

uppkoppling. Datorerna är placerade två och två vid varsin långsida av lokalen. Datorerna är 

inte låsta mot sociala nätverk som Facebook och Instagram, och vissa elever använder även 

datorerna för att spela enklare spel. Ljudnivån är högre vid två av datorerna då folk passerar 

genom biblioteket bredvid dem. Två större kvadratiska bord med fyra sittplatser är placerade 

nära dörren som gränsar mot korridoren. Det ena av dem avskärmas av en bokhylla, och det 

andra bordet ligger vid själva passagen där elever strömmar igenom biblioteket. Det finns 

inga bord i närheten av cafeterian, vilket antagligen är klokt då man om så var fallet skulle 

kunna uppfatta biblioteket som en förlängning av cafeterian. Det finns dessutom två något 

mindre bord med fyra stolar var längre in i lokalen där ljudnivån är något lägre. 

Ekström anser att ljuset är viktigt i varje lärandemiljö, och att det kan understryka rummets 

funktion (Ekström 2002:102) och i biblioteket finns fönster med persienner längs båda 

långväggarna, vilket skapar en välkomnande och ljus miljö. I taket hänger lampor och lysrör i 

jämna rader och lokalen är bra och jämnt upplyst. Ljudnivån utmärker sig tydligare. 

Korridoren från ena hållet genererar en del ljud, men framför allt är det ljuden från cafeterian 

som hörs inne i biblioteket. Musik strömmar in och blandas med samtal från fikaborden. Detta 

skapar en miljö inne i biblioteket där man kan samtala i vanlig eller högre ton utan att det 

märks nämnvärt. I biblioteket finns även ett mindre tidningsrum med ett tjugotal olika 

tidningar där man kan stänga dörren om sig. Rummet är litet och har tidigare använts som 

kontor. Utöver tidningarna finns både bord och två stolar, och rummet kan absolut användas 

för studier. Dock finns ingen dator i rummet. 

Skyltningen är tydlig på biblioteket. Böckerna står i SAB-ordning, med vissa undantag som 

självbiografier och klassiker, vilka har egna hyllor utan SAB-kod. SAB-kategoriernas 

förkortningar förklaras övergripande bakom varje bokstav, och när hyllan innehåller något 

annat så står det tydligt på hyllkanten, med en lapp i annan färg än de som är sorterade efter 

SAB-modellen. Skönlitteraturen står längs väggarna medan facklitteraturen står i mitten av 
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rummet på ett pedagogiskt sätt. Direkt vid entrén från cafeterian möts man av en hylla med de 

nyaste inköpen, med framsidan utåt mot eleverna. Dessutom frontas böcker längs 

bokhyllornas kanter, tydligt synliga för de elever som går igenom biblioteket. Små ställ med 

frontade böcker finns även mellan fönsterna i biblioteket, samt är vanligt förekommande i 

själva bokhyllorna. När man navigerar i biblioteket upptäcker man att många nya titlar finns 

på hyllorna, och bibliotekarien påpekar att gallring sker frekvent för att få plats med alla nya 

böcker. Utöver vanliga böcker finns även ett mindre utbud av ljudböcker. Fackböckerna och 

skönlitteraturen tar ungefär hälften av utrymmet var, och flera av de skönlitterära böckerna 

finns i många exemplar. Tidskriftsrummet har också ett bra utbud med politiska tidningar från 

båda håll, samt hobbytidningar kring teknik, häst, mode, musik etc. Alla landskapets 

dagstidningar finns även att läsa. 

 

5.2 Användning 

Vid min andra observation lade jag fokus på elevernas användning av biblioteket. 

Observationen kretsade kring hur biblioteket användes, samt kring att urskilja olika slags 

användare vid biblioteket. Bibliotekarien arbetade inte hela skoldagen under den här 

observationen, så en ytterligare aspekt av dagens undersökning blev att se om elevernas arbete 

och användning av biblioteket förändrades efter att bibliotekarien lämnat det. Min observation 

sträckte sig mellan ungefär klockan tolv till fyra på eftermiddagen, och bibliotekarien 

lämnade biblioteket runt halv två. Jag har valt att dela in den här observationsdagen i tre delar, 

först en del kring användning av biblioteket, därefter en bedömning av hur biblioteket 

användes före och efter klockan halv två då bibliotekarien gått, och avslutningsvis en del 

kring de olika användargrupper som noterats. 

 

5.2.1 Användning av biblioteket  

Biblioteket besöktes frekvent under de första timmarna av observationen. Några besökare 

kom klassvis och hade lärare med sig, vilket jag även noterade under min första observation. 

Andra elever kom och frågade bibliotekarien om litteraturtips gällande skolarbete. Även 

lärare kom ensamma och frågade bibliotekarien om litteraturtips till sin undervisning. Några 

elever satt en längre tid vid datorerna i lokalen, som tidvis var använda alla fyra, medan vissa 

satt en liten stund. Då datorerna var öppet placerade i lokalen så noterade jag att de flesta 
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elever använde datorn parallellt för nöje och arbete. Jag satt vid ett av de mindre borden 

längst in i biblioteket, och där var alla fyra stolar upphängda på bordet, liksom vid bordet 

intill (två av de fyra borden i lokalen) ända fram till klockan ett då två killar satte sig vid det 

andra bordet, vilket indikerade att det inte suttit så många elever i biblioteket den här dagen.  

 

5.2.2 Användning med och utan bibliotekarie 

Bibliotekarien hade mycket att göra den här dagen och hjälpte framför allt till med 

litteraturtips, men hen hjälpte även lärare och elever att hitta bland hyllorna, samt med hjälp 

att låna från de andra biblioteken i kommunen. Dessutom hade bibliotekarien ett spontant 

möte på sitt kontor med en lärare som behövde hjälp gällande något speciellt ämne. När 

bibliotekarien lämnade biblioteket kring halv två sjönk elevströmningen i biblioteket 

succesivt. Tre elever satt vid ett av borden och försökte studera, och alla fyra datorer var 

upptagna av elever som verkade hålla på med samma arbete. Efter en stund satte sig två killar 

vid bordet bredvid mitt och vilade. De väntade på en buss och satt tysta i nästan en timme. De 

som arbetade vid datorerna pratade ganska högljutt och ropade ibland till varandra över 

rummet, men ingen verkade störa sig märkbart på det. Jag såg nästan ingen leta bland 

böckerna efter att bibliotekarien gått, men jag vet inte om man kan utläsa något samband då 

de flesta i biblioteket satt vid de utplacerade datorerna. Efter ungefär en timme skulle några 

tjejer låna böcker vid utlåningsdatorn, men de hade problem att förstå hur de skulle gå 

tillväga. Jag är osäker på om de lånade böckerna eller tog med böckerna outlånade. Runt fyra 

lämnade de flesta eleverna biblioteket och jag gjorde detsamma.  

 

5.2.3 Användargrupper 

 Elever som ber om litteraturtips, lånar en bok/böcker och lämnar biblioteket 

 Elever som kommer klassvis för att låna material 

 Elever som använder datorerna en och en, troligtvis för studier och nöje parallellt 

 Elever som sitter vid borden i studiesyfte eller bara för att umgås 

 Två elever som satt vid bordet intill mig och vilade. De samtalade nästan ingenting. 

 En grupp elever som efter att bibliotekarien gick hem hade problem med att låna 

böcker vid den manuella utlåningsdatorn 
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5.3 Sammanfattning av etnografisk studie  

I UNESCOs skolbiblioteksmanifest poängteras att ”skolbiblioteket är en viktig del i en 

långsiktig utbildningsstrategi, för läskunnighet ... social och kulturell utveckling” 

(www.archive.ifla.org). Kommunen hänvisar i sin biblioteksplan till UNESCOS kriterier och 

efter min observation är min tolkning att Slottegymnasiets bibliotek har en bra strategi riktad 

mot läskunnighet genom att presentera ett brett och överblickbart utbud, samt platser för 

gruppstudier. Kulturellt kan man se mötet i biblioteket som en positiv aspekt, men jag anser 

att det egna utrymmet begränsas och man får som elev inte mycket utrymme att vara för sig 

själv. Mest av allt är Slottegymnasiets bibliotek enligt min bedömning ett socialt rum. 

Lokalen är inbjudande med blommor och bord med många platser. Samtalsnivån är rätt hög 

och har inget av det traditionella tysta biblioteket över sig så därför känns biblioteket inte som 

en plats man drar sig tillbaka till för att vara ifred, utan snarare en plats där man kan umgås 

och hitta den information man behöver för sina studier. Möbleringen är rätt formell, det 

saknas läsmöbler och ljuset är jämt fördelat över lokalen. 

Det blir lätt som betraktare att se den relativt höga ljudnivån i biblioteket som ett problem, 

troligtvis för att många är vana vid tysta bibliotek. Då kan det vara lämpligt att ta Ross Todds 

ord till minnes och tänka i banorna att skolbibliotekets uppgift är att visa hur de gör skillnad 

för eleverna genom att fokusera på hur de själva tycker att skolbiblioteket hjälper dem (Hell 

2011:16). Efter mina intervjuer kommer elevernas uppfattning av ljudnivån i biblioteket, samt 

huruvida det hjälper eller stjälper dem i sina studier, framträda. 

 

5.4 Hypotes 

Andelen genomströmmande elever under observationerna gav mig en känsla av att biblioteket 

inte används så mycket som ett studierum, utan mer som en plats där man lånar det man 

behöver och därefter lämnar lokalen, eftersom så få av sittplatserna i biblioteket var upptagna 

under tiden jag var där. Detta kan förstås varit en slump, eller ha att göra med att jag var där 

under de senare timmarna av skoldagen, men det känns ändå som ett rimligt antagande att 

utgå ifrån utifrån observationen. Min tolkning är att eleverna uppfattar Slottegymnasiets 

bibliotek som en plats lämplig för studier och umgänge i grupp, men mindre lämplig som en 

plats för avkoppling och självstudier. Jag tror de i hög grad ser biblioteket som ett socialt rum 

och jag tror även att eleverna fokuserar mindre på den litterära delen av biblioteket när 
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bibliotekarien inte är på plats, eftersom de verkar få svårare att hitta vad de söker utan 

professionell hjälp. Dessa tankar tar jag med mig i utformandet av min intervjuguide (Bilaga 

I). 

Min tolkning av biblioteket obemannat kan sammanfattas i dessa punkter: 

 Hög användning av datorerna 

 Minskad användning av den fysiska litteraturen 

 Ökad användning av biblioteket för avkoppling 

 Viss problematik kring självutlånet 

 Något ökad samtalsnivå mellan eleverna 
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6. Intervjuer med ledningen 

 

Jag kommer i den här delen av uppsatsen redovisa för mina intervjuer med kommunens 

bibliotekschef samt skolans biblioteksansvarige rektor. De representerar mesonivån i min 

utvärdering, men jag kommer även lägga in kommentarer från min intervju med 

bibliotekarien på plats. Jag tolkar bibliotekariens arbete som en kombination av meso och 

mikro, då hen har tät kontakt med både bibliotekets ledning samt eleverna vid skolan. 

Intervjuerna har ägt rum en och en, men jag väljer att samla resultaten tematiskt i löpande text 

för att direkt kunna påvisa de olika parternas syn på biblioteket. För att inte förvirra läsaren 

mer än nödvändigt kommer jag bädda in ledningens åsikter i texten istället för att ställa citat 

mot varandra, vilket skulle kunna skapa onödig förvirring kring vem som säger och tycker 

vad. Jag har även delat in resultatet från intervjuerna i biblioteks roll, rum och användning för 

att de ska följa utvärderingens struktur. För att underlätta läsningen är respondenternas titlar 

förkortade till [R] - Rektor, [BC] - Bibliotekschef samt [B] - Bibliotekarie. 

 

6.1 Åsikter kring bibliotekets roll 

Mina intervjuer inleddes med att undersöka vem som ansvarade för vad gällande 

skolbibliotekets styrning. BC förklarade att hen var ansvarig för bibliotekets medier och 

personal medan R var ansvarig för lokal och inventarier. R sammanfattade sin roll som att hen 

”har ansvar för att biblioteket existerar” och poängterade att en rektors jobb är så pass 

omfattande att det gäller att var och en som har ansvar för sitt eget område tar sitt ansvar fullt 

ut. R hade inga egna verksamhetsuppgifter vid biblioteket, utan det sköttes självgående av B 

menade R. BC ansåg att det var ett tätt samarbete mellan folk- och skolbiblioteken i 

kommunen, och att det förtydligades genom HelGe-systemet. R talade om att upprätta en 

separat biblioteksplan för Slottegymnasiets bibliotek, vilken inte hade påbörjats än men var 

planerad att kretsa kring vilka tjänster som ska erbjudas på biblioteket, samt hur kontakten 

mellan de olika biblioteksanvändarna på skolan ska fungera. BC poängterade att rektor och 

lärare måste ha en idé om vad biblioteket fyller för funktion på skolan, samt en bra struktur 

för att detta ska fungera. Genom en bra dialog får man kunskap om hur Bs kompetens kan 

användas på bästa sätt menade BC. 
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6.1.1 Den nya skollagen 

BC ansåg att förflyttningen av skolbiblioteksansvaret i lagboken mot skolan fyller ett syfte 

bara genom att ligga under skollagen. När den tidigare låg under bibliotekslagen var det nog 

enkelt som skolansvarig att se biblioteket som någon annans ansvar menade BC. BC trodde 

vidare att lagändringen kan komma att påverka skolbiblioteken positivt i längden då det kan 

komma att ställa högre krav på skolbibliotekarier, och därför också på biblioteksutbildningar 

riktade mot skola. R ansåg inte att förändringen påverkat Slottegymnasiet i någon större 

utsträckning då de sedan länge haft hög kvalitet vid sitt skolbibliotek, utan det är snarare 

friskolorna som saknar bibliotek sedan innan som blir drabbade. 

 

6.1.2 Elevpåverkan vid Slottegymnasiet 

”Målet är att ta hänsyn till vad eleverna önskar av sitt bibliotek och kombinera dessa med 

formella krav” sade R. BC ansåg att det var mycket viktigt att vara lyhörd i biblioteksarbete 

mot barn och ungdom och samma spår var B inne på när hen tyckte att gymnasiebibliotekets 

roll handlade om lyhördhet jämt emot eleverna som individer, samt att i det personliga mötet 

kunna ge bra hjälp oavsett läsnivå. B menade vidare att det var viktigt att även få de som inte 

gillar läsning att förstå nyttan i att läsa, och hen tyckte att en annan del av elevpåverkan som 

tydliggjordes vid Slottegymnasiet var inköpen vid biblioteket, då elevernas förslag i princip 

alltid gick igenom. När den förra kommunala biblioteksplanen skrevs så var inga barn och 

ungdomar delaktiga i processen berättade BC, men beslut om hur man ska få fram deras 

åsikter kommer tas när nästa biblioteksplan blir aktuell. Det har inte gjorts någon 

undersökning bland eleverna kring deras syn på Slottebiblioteket under den tid R varit rektor 

där, men dock en undersökning om hur lärarna vill använda biblioteket. 

 

6.2 Åsikter kring rummet
 

R ansåg att bibliotekets funktion är att vara ett arbetsrum och att datorerna står där för att de 

ska användas till skolarbete. Eleverna ska ha nära till personal och litteratur och därför är det 

bra och viktigt att biblioteket är placerat centralt. Böcker ska kunna läsas vid de egna 

studiesalarna eller vid borden i biblioteket som är placerade längst bort från ingångarna. B 

ansåg att bibliotekets placering är lämplig då elever som går igenom biblioteket enkelt ser 
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utställningar och nya böcker. B ansåg att det ibland blir hög ljudnivå i biblioteket men sällan 

bråkigt, och ingen elev har kommit och klagat hos B på ljudnivån. 

 

6.3 Åsikter kring användning 

B menade att HelGe-systemet fungerar bra då B arbetar nere på stadsbiblioteket och kan 

hämta upp böcker till skolan därifrån, men om böcker beställs från mindre bibliotek i utkanten 

av kommunen kan det ta tid. Skolorna äger sina böcker själva så de är inte sökbara i HelGes 

officiella OPAC, utan Slottegymnasiets böcker är endast sökbara på skolan berättade B. 

Folkbiblioteket har en blogg med lästips som är menat att nå ut till kommunens låntagare, 

men den är inte speciellt inriktad på skolelever förklarar BC, och skjuter in att det tidigare 

funnits en skolbiblioteksblogg med boktips. B har funderat på att starta upp en ny 

skolbiblioteksblogg då hen menar att det kan vara bra med en personlig koppling till lästips, 

och eleverna känner igen B i rollen som bibliotekarie. Kommunens nuvarande 

folkbiblioteksblogg sprids via webben och skolorna. Angående bemanningen på 

Slottebiblioteket så har den sett olika ut över tid, men rymmer i dagsläget en 50 % -tjänst 

meddelar BC. Detta har att göra med besparingskrav och minskat elevantal. Vissa tider ska 

det vara säkert med bemanning så personalen vet när de kan få hjälp. Självutlånet ska kunna 

fungera av sig själv så att B kan fokusera på andra saker tycker BC, och eleverna får också en 

tydlig instruktion av B vid självutlånet där de får prova själv. Detta sker klassvis när de börjar 

första året på gymnasiet. B tycker sig dock se att en del elever ändå har problem med det. 
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7. Resultat från elevintervjuerna 

 

Innan mina intervjuer med eleverna funderade jag kring vilka grupper jag borde rikta in mig 

på. Av de grupper som formats under min observation bestämde jag mig för de som verkar 

uppehålla sig en längre stund i biblioteket, då de som bara springer in för att hämta en bok 

troligtvis inte har tid att bli intervjuade. Att få med någon ur denna grupp, vilka jag kallar de 

”flyktiga besökarna”, är ändå önskvärt, just för att se varför de inte stannar i biblioteket. De 

elever som uppehåller sig i biblioteket kallar jag de ”stationära besökarna”.  

Stationära besökare 

 Elever som använder datorerna 

 Elever som sitter vid borden i studiesyfte 

 Elever som sitter vid borden för att umgås 

 Elever som sitter vid borden och vilar 

Flyktiga besökare 

 Elever som självlånar böcker 

 Elever som ber om litteraturtips, lånar en bok/böcker och lämnar biblioteket 

 Elever som kommer klassvis för att låna material 

 

Sammanlagt fem elever intervjuades, varav tre stationära besökare, en flyktig besökare och en 

som bara gick runt i biblioteket. Intervjuerna skedde i bibliotekets tidningsrum och 

anteckningar fördes med hjälp av stödord för att urskilja olika teman. Av de elever som 

intervjuades var tre killar och två tjejer, tre gick teoretisk linje och två gick praktisk linje. 

Dessa intervjuer är liksom de med ledningen tematiskt inriktade och uppdelade i bibliotekets 

roll, rum och användning. 

 

7.1 Åsikter kring bibliotekets roll 

Mina frågor kring bibliotekets roll kretsade mycket kring huruvida biblioteket kändes som en 

plats att arbeta vid, eller mer som en plats att umgås och koppla av på. Eleverna ansåg att 
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båda delarna rymdes vid Slottegymnasiet, men två av dem kände ändå att det i första hand var 

ett arbetsrum. Detta hade dels att göra med inredningen; ”det finns inga soffor och fåtöljer 

här”, men även med en odefinierbar känsla i lokalen. En annan elev ansåg att ”ett bibliotek är 

ett bibliotek”, och det tolkade jag i sammanhanget som att både arbete och fritid bör rymmas 

på ett bibliotek, men även att en viss tvekan kring vad ett bibliotek egentligen bör erbjuda 

fanns hos eleven. En annan fråga kring biblioteket handlade om vad som utmärker just 

Slottegymnasiets bibliotek. Två av respondenterna hade ingen specifikt svar, två tyckte att det 

var bra datormiljö där och en elev uppskattade att biblioteket var kompakt; ”genom att 

biblioteket är så pass litet så är det enkelt att hitta” menade eleven. På frågan om biblioteket 

kändes modernt så tyckte eleverna det, och de påpekade återigen att datorerna fungerade bra. 

 

7.2 Åsikter kring rummet 

Själva lokalen föreföll uppskattad och blev av en elev beskriven som ” det är fräscht här, 

alltid välstädat också är den bra placerad, det är nära hit var man än är i skolan”. Placeringen 

uppfattades som central och på lämpligt avstånd till klassrum och cafeteria, men även 

paradoxalt nog som avskild av en elev; ”lokalen är rätt bra, skönt att den är avskild så man 

kan komma undan”. En elev funderade kring vad som kunde förbättras och kom fram till: 

”stilrena möbler, mer fantasi på väggarna, kanske tavlor. Det skulle kunna bli mer 

hemmakänsla och mindre kontor”. Gällande hur lätt det var att hitta i biblioteket tyckte 

majoriteten av eleverna att de hittade de böcker de sökte i biblioteket om de visste vad de var 

ute efter; ”det går bra att hitta själv här, det är bra märkta hyllor med tydliga lappar”. Det 

tydliga hyllsystemet verkar vara anledningen till detta enligt flera respondenter, samt att 

biblioteket känns kompakt och lättnavigerat; ”eftersom det är ett ganska litet bibliotek så är 

det enkelt att hitta här. Det tar längre tid att hitta på stadsbiblioteket”. Självlånet tyckte de inte 

heller var några problem då de fick en genomgång av det när de började skolan. Två av 

eleverna tyckte att de såg när nya böcker kom, att ”det syns i hyllorna”. De här två eleverna 

var även de som besökte biblioteket oftast av de fem jag talade med. En hörde från lärare och 

såg på skolans tv-monitor när något hände, medan två inte kände att de hade någon koll. 

Eleverna som intervjuades såg alltså i första hand biblioteket som en studiemiljö, men två av 

eleverna studerade inte där under lunchtid då de tyckte det var för högljutt runt de timmarna. I 

övrigt ansåg de som studerade i biblioteket att det var positivt att elever passerade frekvent 

genom lokalen; ”man träffar mycket kompisar i biblioteket”. Övriga positiva kommentarer 
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handlade om att datorerna var ett bra komplement till klassrummen och att det var nära till 

skrivaren; ” Det är bra atmosfär här, det går bättre för mig att pligga i biblioteket än i 

klassrummet”. En av eleverna gick förberedande språkprogram och uppehöll sig i biblioteket 

nästan varje dag, till stor del för att eleven tyckte det var en bra plats att lära sig svenska på; 

”det är bra med alla böcker, och datorerna”. Två av eleverna använde också biblioteket som 

en plats att ta det lugnt på under ledig tid, och det berodde på att de ansåg att det var en 

avslappnad plats. En elev hade inte tid att ta det lugnt på skolan och en satt hellre i cafeterian 

på raster, medan en elev nästan uteslutande använde biblioteket i studiesyfte. 

 

7.3 Åsikter kring användning 

Ett antal frågor ställdes kring bokbeställning inom kommunen, dels för att se hur eleverna 

ansåg att HelGe-systemet fungerade i praktiken och dels för att se om eleverna upplevde 

någon problematik kring bokbeställning när biblioteket är obemannat. Två av eleverna hade 

inte beställt böcker, medan de andra var väldigt nöjda med systemet och tyckte att de 

beställda böckerna kommer fort; ”[HelGe-systemet] fungerar jättebra, böckerna kommer ofta 

nästa dag”. Eleverna ansåg dock att det var svårt att beställa böcker själv och väntade hellre 

på B om de ville beställa inom kommunen. En elev tyckte det var svårt att söka och hitta 

litteratur utan B eftersom eleven inte kunde sökfunktionen och databaserna så bra; ”jag har 

ingen koll om inte bibliotekarien är här, väntar i såna fall tills hen kommer. Jag vet inte hur 

man beställer böcker själv på datorn”. När jag frågade eleverna om de kände till kommunens 

biblioteksblogg så svarade alla nej, så bloggen verkar inte få något genomslag bland 

gymnasieeleverna. En av eleverna hade inget intresse av bloggar medan en annan ansåg att 

kommunen och skolans hemsidor var krångliga; ”både kommunens och skolans hemsidor är 

bökiga att använda, och dom har för många flikar”. 

Avslutningsvis frågade jag eleverna hur de tyckte ett perfekt skolbibliotek skulle se ut, och tre 

av eleverna var väldigt nöjda med Slottebiblioteket och tyckte det var bra som det var. En av 

eleverna önskade ett lite mer nischat utbud i litteraturen (just den eleven var fotointresserad). 

En annan elev nämnde rymliga lokaler som en del av ett perfekt bibliotek och tyckte även att 

några soffor skulle behövas för att göra Slottegymnasiets bibliotek perfekt; ”folk kanske 

börjar läsa mer också om de har en stund över och sätter sig i en soffa” menade eleven. 

Samma elev ansåg att hur man utformar ett bibliotek har mycket att göra med om man vill 
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förmedla nöje eller information, och då eleven önskade ”lite mer hemmakänsla” så tolkar jag 

det som att hen ansåg att Slottebiblioteket kunde ha en mer avslappnad inredning. 
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8. Slutsatser & bedömning  

 

Ur ett makroperspektiv så uppfyller Slottegymnasiets bibliotek de krav som lagen ställer. 

Kommunen har ansvar för verksamheten, att lokaler och utrustning finns tillgängligt samt 

litteraturutbudet och informationstekniken. Skolinspektionen pekar på vikten av att biblioteket 

ska användas aktivt i utbildningen samt vara en tydlig del av skolans arbetsmiljö, och på den 

punkten verkar Slottegymnasiet lyckats då många av de positiva svar jag utläste kretsade 

kring lokalens placering och lättillgänglighet. Gällande tillgänglighet ligger Slottegymnasiets 

bibliotek över genomsnittet då det har öppet 8-16 alla skoldagar. Angående bemanning tillhör 

Slottegymnasiet medelsnittet i landet då arbetet vid skolbiblioteket rör sig om en 50 % -tjänst 

enligt en omfattande undersökning genomförd av KB 2012 (www.kb.se).  

 

8.1 Bibliotekets roll 

Bibliotekets ledning är i startgropen gällande att skapa en egen biblioteksplan för 

Slottegymnasiet. Planen är tänkt att handla om vilka tjänster biblioteket ska erbjuda, men det 

som redan var tydligt gällande bibliotekets roll från ledningens sida var att dess funktion i 

första hand är som arbetsrum, och att den viktigaste rollen mot eleverna kretsar kring 

lyhördhet och bemötande på individnivå. Eleverna såg också biblioteket i första hand som ett 

arbetsrum, mycket på grund av inredningen, men även enligt min tolkning på grund av att 

biblioteket är så kompakt att böckerna, och därmed skolmiljön, blir påtaglig. Det finns inte 

några avskilda hörn i biblioteket där man kan sjunka ner i en fåtölj och komma bort från 

skolmiljön för en stund, men det finns ett tidningsrum där man kan sitta för sig själv. Eleverna 

tyckte även att biblioteket utmärktes tydligt av datorerna som de menade användes flitigt inte 

bara av dem själva utan även av deras klasskamrater. Datorerna i biblioteket verkade till viss 

del fungera som ett komplement till skolans datasalar, dels när de ordinarie lokalerna var 

stängda och dels när ljudnivån blev för hög i datasalarna. Rektorn poängterade att datorerna i 

biblioteket var där för skolarbete, och även om de också används för nöje så fyller bibliotekets 

datormiljö ett tydligt studiesyfte bland eleverna. 
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8.2 Rum 

Rektorn ansåg att bibliotekets lokal är lämpligt placerad i skolan, då eleverna ofta passerar 

genom biblioteket. Detta verkar också ge resultat bland eleverna, då de upptäcker uppställda 

böcker när de går igenom biblioteket. Några elever ansåg att det var på det sättet som de 

upptäckte nya böcker och förändringar i biblioteket, vilket nog också har att göra med 

böckernas tydliga exponering mot just den delen av biblioteket som eleverna passerar. 

Rektorn underströk även vikten av att eleverna har nära tillgång till litteratur och personal, 

och där kan man genom elevernas åsikter tolka det som att lokalens begränsade utrymme blir 

en tillgång. Eleverna tyckte nämligen övervägande att det var enkelt att navigera i biblioteket 

och att hyllsystemet var lätt att förstå, samtidigt som de uppskattade litteraturhjälpen från 

bibliotekarien. Gällande ljudnivån i biblioteket så trodde rektorn att de flesta eleverna läser 

böcker vid sina respektive program, men att det ändå fanns de som använde biblioteket som 

läsesal, trots att det är rätt lyhört. Eleverna i min studie tyckte att biblioteket var en bra 

arbetsplats, och stördes inte av ljudnivån där, förutom vid lunchtid då de tyckte att sorlet blev 

högt, främst från de angränsande rummen. Bibliotekarien påpekade att ingen elev någonsin 

kommit och klagat på ljudnivån i biblioteket. 

 

8.3 Användning 

Bibliotekschefen ansåg att en viktig komponent gällande hur biblioteket används hade att göra 

med hur man bäst använder sig av bibliotekariens kompetens. Bibliotekstjänsten har minskat 

från ca 100 till 50 % på Slottegymnasiet de senaste åren på grund av besparingar och minskat 

elevantal, vilket enligt bibliotekschefen gör det än viktigare att personalen och eleverna vid 

skolan känner till vad bibliotekarien kan hjälpa till med. HelGe-systemet som binder samman 

kommunens olika bibliotek med varandra och öppnar för lån inom kommunen hade både sina 

bra och dåliga sidor ansåg bibliotekarien, och menade att det i första hand är ett 

folkbibliotekssamarbete, inte ett skolbibliotekssamarbete. Vidare har vissa experiment med 

bloggar och andra sociala medier provats, men folkbiblioteksbloggen som drivs i nuläget 

verkar inte fått någon uppmärksamhet bland eleverna. Inga specifika frågor kring 

bibliotekarien ställdes till eleverna, då utvärderingen inte gällde dennes arbete, utan 

biblioteket som helhet, men eleverna påpekade ändå att bibliotekarien var till stor hjälp när 

det gällde bokbeställningar inom kommunen. Eleverna var nöjda med att böckerna ofta kom 

redan nästa dag till skolan, vilket kan ses som en lyckad bieffekt av att bibliotekarien även 
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arbetar nere vid huvudbiblioteket, men de ansåg också till viss del att det var svårt att hitta 

och beställa böcker från andra bibliotek i kommunen när bibliotekarien inte var på plats. 

 

8.4 Bedömning 

Eftersom jag utgår från elevernas synvinkel så är min sammanfattade bedömning att 

biblioteket fungerar bra och att eleverna är nöjda med sitt bibliotek. Eleverna i min 

undersökning förefaller trivas med att biblioteket inte är så tyst och avgränsat, utan ser det 

som positivt att biblioteket ligger öppet mitt i skolbyggnaden. Ljudnivån verkar inte heller 

störa eleverna nämnvärt, utan merparten av de elever som intervjuades uppgav att de gärna 

studerade i biblioteket, förutom vid lunchtid då ljudnivån ökar. Gällande min hypotes, där jag 

förutspådde att eleverna skulle uppfatta Slottegymnasiets bibliotek som en plats lämplig för 

studier och umgänge i grupp men mindre lämplig som en plats för avkoppling och 

självstudier, så får jag backa, då intervjuerna visade att eleverna föredrog att studera i 

biblioteket, och då i första hand med eget arbete. Jag trodde också att eleverna såg biblioteket 

primärt som ett socialt rum, och även om eleverna tyckte det var helt okej att umgås i 

biblioteket så använde de ändå lokalen i första hand för att studera i. 

Jag trodde vidare i min hypotes att litteraturen ägnades mindre intresse när biblioteket var 

obemannat, till förmån för datoranvändning och avkoppling. Denna uppfattning styrktes 

senare när det i intervjuerna framkom att eleverna upplevde vissa problem när det gällde att 

hitta lämplig litteratur, samt att beställa litteratur från de andra biblioteken i kommunen utan 

assistans från bibliotekarien. Navigeringen i det egna biblioteket var inga större problem 

enligt de intervjuade eleverna, men vid min observation föreföll ändå litteraturförmedling 

vara bibliotekariens huvudområde vill Slottegymnasiet, vilket indikerar att bibliotekariens 

existens är avgörande för att den tryckta litteraruren ska spridas och användas bland eleverna. 

Jag upptäckte inga avgörande skillnader i hur tjejer och killar använde biblioteket, varken vid 

min etnografiska studie eller vid intervjuerna. Det enda jag noterade var att killarna generellt 

var något mer högljudda i biblioteket vid min observation. 

Det är intressant att jämföra mina resultat med Pors undersökning vid de danska 

skolbiblioteken, där eleverna eftersträvade en lugn och tyst miljö och där fokus inte låg på 

datorer och platser för studier. På ett sätt kan man se önskemålen kring de danska 

skolbiblioteken som företrädare för det traditionella tysta biblioteket dit man går för att sjunka 
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ner i en bok eller bara slappna av, medan Slottegymnasiets bibliotek istället representerar ett 

modernare bibliotek där man nätverkar, studerar i en ombytlig och rörlig miljö, samt använder 

datorer som en naturlig del av biblioteket. Ross Todd påpekar också i 

”Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling” att ”Skolbiblioteket måste bli ett 

kunskapscentrum, ett forskningscentrum och inte bara informationscentrum” (Hell 2011:24), 

och här är Ljusdals bibliotek på god väg. Kan man utnyttja den fria miljö som eleverna verkar 

uppskatta, och samtidigt fånga upp de som inte använder biblioteket så flitigt, då har man 

kommit en lång bit på vägen mot ett modernt och mångsidigt skolbibliotek. 

 

8.5 Förslag på förändringar 

Som jag tidigare poängterat förefaller Slottegymnasiets elever i hög grad nöjda med sitt 

bibliotek, så de förslag till förändringar jag presenterar är med några tematiska undantag 

enskilda elevers funderingar, samt tolkningar som jag själv gjort under min observation. Jag 

presenterar mina förslag i formen av bibliotekets roll, rum och användning, för att knyta ihop 

säcken jag fyllt under min forskning. 

 

8.5.1 Bibliotekets roll 

Den tydligaste gemensamma nämnaren som jag fann efter samtal med ledningen och 

bibliotekarien på plats var vikten av att lyssna och vara lyhörd för elevernas önskemål kring 

biblioteket, och jag hoppas att den biblioteksplan som är i startgroparna kan ge direktiv kring 

hur det ska ta sig uttryck i det dagliga arbetet. Eleverna som intervjuats är till stor del nöjda 

med sitt bibliotek, men jag fick intrycket att de inte hade någon tydlig uppfattning om 

bibliotekets funktion på skolan, och hur de skulle kunna påverka den. Jag tror att skolan måste 

försöka nå eleverna dels direkt i biblioteket, men även på deras egen spelplan, internet, om 

man vill få deras röster hörda. På biblioteket skulle man kunna sätta upp en postlåda av något 

slag där eleverna (och personalen) kunde lägga förslag på bokinköp eller förändringar i 

biblioteksmiljön. En sådan enkel åtgärd skulle kunna visa på vad eleverna har problem med 

när biblioteket är obemannat, vilket är bra att få reda på för att kunna utnyttja bibliotekariens 

resurser bättre när denne är på plats. Under både mina observationer och intervjuer upptäckte 

jag att bibliotekets datorer var både välanvända och uppskattade, samt att eleverna underströk 

betydelsen av datorer i deras studier. För att följa med utvecklingen bör därför biblioteket 



33 
 

utveckla sin digitala plattform, för att nå eleverna även på det planet. Bibliotekarien har 

nyligen startat en facebooksida för biblioteket, vilket är ett bra initiativ om skolan (och 

kommunen) lyckas få eleverna medvetna om att den finns, vilket tyvärr inte verkar vara fallet 

med kommunens folkbiblioteksblogg. Vidare skulle det vara intressant att se hur en egen 

blogg för skolbiblioteket skulle se ut, om den utformades på ett sätt som gjorde det enkelt för 

eleverna att tycka till och komma med egna inköpsförslag och önskemål kring biblioteket och 

dess utbud. Kanske kunde någon eller några speciellt litteraturintresserade elever vara med 

som skribenter? Det bör förstås ligga ett läsintresse i grunden för att eleverna ska följa en 

blogg, men den skulle kunna fylla en dubbel funktion, både genom att förmedla lästips och 

genom att förklara för både elever och personal vad biblioteket är tänkt att fylla för syfte och 

vad bibliotekarien kan hjälpa till med. Exponeringen för denna blogg skulle behöva spridas 

utanför biblioteket och bli en integrerad del av lärarnas arbete, så de i sin tur kan hänvisa 

eleverna dit. 

 

8.5.2 Rum 

Att skolbiblioteket i första hand är ett arbetsrum verkar både ledningen och majoriteten av de 

intervjuade eleverna vara överens om, men något som jag noterade vid mina observationer var 

ändå att många elever lånade sin bok och skyndade sig därifrån. Det skulle nog inte skada att 

göra möbleringen lite mer inbjudande, till exempel med en soffa eller fåtöljer som en elev 

föreslog. Det är bra att biblioteket i första hand ses som ett arbetsrum av både ledning och 

elever, men om biblioteket vill fånga upp den grupp elever som behöver avkoppling från 

skolan under dagen så kan det vara bra med ett avskilt hörn anpassat för avkoppling och 

läsning. Vid min observation såg jag elever, framför allt senare på dagen, som bara satt och 

kopplade av och väntade på bussen eller att en kompis skulle sluta för dagen. Hade de suttit i 

varsin fåtölj med golvlampa så tror jag chansen hade vart större att de bläddrat i någon bok 

eller tidning under tiden, och detta skulle heller inte minska bibliotekets roll som arbetsrum, 

utan snarare göra det mer attraktivt som läsesal. Under observationen var det många elever 

som arbetade med laptops, och det kommer troligtvis inte minska i användning i framtiden, så 

biblioteket skulle kunde anpassas mer efter sådana självstudier. En av eleverna berättade att 

hen tog med sin laptop till skolan om denne behövde arbeta med en extra snabb dator, och en 

annan elev berättade att hen ofta hade med sin laptop till biblioteket, men att det inte fanns 

några bra utrymmen att arbeta med den där. Detta skulle kunna åtgärdas antingen genom 
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speciella fåtöljer med invikbara armstöd att ställa laptopen på (vilka även skulle kunna 

fungera som läsfåtöljer), eller genom att ersätta något av de mindre borden för fyra med fler 

enskilda bord, anpassade för arbete med laptop samt utrustade med ergonomiska datorstolar. 

 

8.5.3 Användning 

När det gäller själva användningen av biblioteket så är tanken från ledningen att eleverna ska 

kunna låna böcker själva genom en dator avsedd för ändamålet. Eleverna jag intervjuade 

tyckte inte det var några problem att låna de böcker som fanns vid biblioteket, men när de 

skulle beställa böcker från andra bibliotek i kommunen så tyckte de att det var svårt att hitta 

den litteratur de önskade, och de var inte heller klara över hur själva lånet skulle genomföras 

via skolbibliotekets hemsida. Detta borde kunna underlättas genom att sätta upp en skylt med 

steg för steg-instruktioner ovanför utlåningsdatorn, då instruktionerna på datorn kan upplevas 

som svårtydda. Under observationen verkade vissa elever ha problem med självlånet, så 

tydliga instruktioner för detta skulle också kunna finnas vid utlåningsdatorn, förslagsvis med 

bilder kopierade från själva startsidan med pilar och markeringar gällande var man söker och 

klickar. Introduktionsbesöket i biblioteket vid skolstarten verkade mycket uppskattat, speciellt 

eftersom eleverna fick prova sig fram en och en för att låna, men elever som inte besöker 

biblioteket så ofta kanske behöver få instruktionerna upprepade varje läsår i någon frivillig 

uppsamlingsgrupp eller liknande? Ljudnivån i biblioteket verkar inte vara något större 

problem för eleverna, förutom vid lunchtid då de ansåg att det blev för högljutt i lokalen för 

att kunna studera bra. Då ljudet i första hand kommer från cafeterian hade det varit bra att 

kunna stänga dörren dit under de mest högljudda tiderna på dagen. Automatiska dörrar hade 

varit det mest praktiska för att inte hindra genomströmningen av elever, samt för att förhindra 

smällande i dörrar. 

 

8.6 Tankar kring metodval och förslag till framtida undersökningar 

Jag tycker i efterhand att det var givande att inleda mina undersökningar med en etnografisk 

studie. Genom att observera hur eleverna använde biblioteket så fick jag en intressant grund 

att stå på inför mina intervjuer. Det som kom fram vid intervjuerna var att de elever jag talade 

med i hög utsträckning var nöjda med sitt bibliotek, både de som satt där ofta och studerade 

samt de som bara besökte biblioteket ibland för att låna böcker. För att få mer spridning på 
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svaren tror jag en bra idé för framtiden skulle vara att intervjua elever som aldrig eller sällan 

besöker biblioteket, och då bör man också söka respondenter utanför biblioteket. Att dela ut 

enkäter i olika klasser hade troligtvis också gett större spridning på svaren, men det hade inte 

gett så grundliga svar som nu framkom genom intervjuer. Om ledningen vill få en bredare 

bild av elevernas åsikter till sin biblioteksplan tror jag att de bör försöka nå eleverna som inte 

använder biblioteket för att ta reda på anledningen till varför de inte gör det, då jag tycker att 

de olika grupperna av positiva användare fångats upp på ett bra sätt i denna utvärdering. 
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BILAGA I – Intervjuformulär till eleverna 

 

1. Vilket program går du? 

 

2. Kan du beskriva vad gjorde du sist du var på biblioteket? Vilka tider var du här, vad 

planerade du att göra och vad gjorde du? 

 

3. Hur ofta använder du biblioteket?  

- När är du här?  

ANVÄNDER ELEVEN BIBLIOTEKET? JA (nästa fråga) NEJ (fråga 6) 

4. Brukar du plugga i biblioteket? Varför det?  

- Hur brukar du plugga här? Pluggar du helst ensam eller i grupp på biblioteket? 

 

5. Brukar du sitta och ta det lugnt i biblioteket? Är det en bra plats att umgås på? 

 

Följdfrågor till de som inte använder biblioteket: 

6a. Använder du något annat bibliotek? 

6b. Var studerar du? 

6c. Hur får du tag på böcker? 

------------------- Frågor om biblioteket och tekniken - ------------------- 

7. Tycker du att biblioteket följt med utvecklingen bra? (jag menar tekniskt och så, 

känns biblioteket modernt?) 

 

8. Fungerar det bra med datorerna här? Är det en bra datormiljö (att plugga i)? 

- Märker du skillnad när personalen är på plats? 

 

9. Hur fungerar det att beställa böcker (inom kommunen) tycker du? Får du dina 

beställningar inom rimlig tid?  

- Märker du skillnad när personalen är på plats? 

 

10. Hur får du reda på om någonting händer på biblioteket och när nya böcker kommer 

in? 

 

11. Känner du till kommunens biblioteksblogg? Vad tycker du om den? 

 

12. Vad tycker du om bibliotekets lokaler? 
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13. Hur tycker du det är att hitta information och böcker här i biblioteket när 

bibliotekarien inte är här?  

- Fungerar självlånet bra? 

 

14. Ser du biblioteket som ett arbetsrum eller mer som en plats att umgås? 

 

15. Vad är det bästa med Slottebiblioteket? 

 

16. Hur skulle ett perfekt skolbibliotek skulle se ut enligt dig? 

 


