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1. Inledning 
Elever letar böcker i skolbibliotek varje skoldag över hela landet. Skollagen (2010:800, 2 kap. 36 §) 
säger att “Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” Skolinspektionen (2011) har, i ett 
informationsblad, som ett förtydligande tolkat skollagens bestämmelse om skolbibliotek. 
Skolinspektionens tolkning ska ses som ett minimikrav på vad de anser att tillgång till skolbibliotek 
innebär. Skolbiblioteket ska ligga i skolans lokaler eller i direkt anslutning, det ska inte bara finnas 
böcker utan även andra medier och det ska främja, stödja och stimulera elevernas lärande, läsning 
och språkutveckling i undervisningen genom anpassat material efter elevernas behov.  

Kungliga biblioteket, KB, (2013) har i kartläggningen En rörig tillvaro som berör tillsammans med 
Malmö stadsbibliotek gjort en sammanställning av skolbibliotekens intressenter och aktörer och 
deras åsikter i frågan, samt velat tydliggöra ansvar. Man kommer här fram till att skolbibliotek inte 
är en helt lätt verksamhet att placera då det inte helt är skola och inte helt är bibliotek. 
Litteraturutredningen från 2012 refererar till undersökningar främst i Nordamerika, men även 
Sverige som visar att skolbibliotek har en viktig roll för barns läsvanor och läslust och ett 
skolbibliotek med utbildad skolbibliotekarie ger goda effekter på läsfärdigheten. (SOU 2012:65, s. 
94)

I Kungliga bibliotekets (2013) kartläggning förs intressenter och aktörers åsikter fram om bland 
annat Skolinspektionens tolkning av skolbiblioteken som läsfrämjare. ”Detta håller både 
fackförbunden samt intresseorganisationerna med om och uppdraget kan närmast räknas som helt 
icke-kontroversiellt och självklart för de flesta, såväl från biblioteks- som pedagoghåll.” (Kungliga 
biblioteket, 2013, s. 6) Avsnittet om läsfrämjande är kort jämfört med övriga avsnitt i skriften och 
ämnet uppfattas alltså som en självklarhet av de olika aktörerna enligt KB. Men detta är ingen 
anledning att lämna läsfrämjandet därhän. Särskilt inte när både Litteraturutredningen från 2012 och 
den senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2013) visar på försämrad läsförmåga hos barn. I 
Litteraturutredningen 2012 kommer man fram till att läsförmågan hos de yngre har försämrats de 
senaste 10 åren, framförallt hos pojkar. Man föreslår utifrån detta ett läslyft för Sverige där tydliga 
mål ska sättas upp. Föreslagna delmål har redan formulerats som behandlar motivation för och 
regelbundenhet i läsning, särskilt tidigt i grundskolan. (SOU 2012:65, s. 12) Även PISA-
undersökningen visar på sämre resultat i bland annat läsförståelse hos landets 15-åringar. Så att 
skolbibliotekets läsfrämjande uppdrag skulle vara självklart och icke-kontroversiellt visar på en 
möjligen förenklad syn med tanke på resultaten.

Trots stor mediauppmärksamhet behandlar, enligt min uppfattning, fortfarande mycket av 
forskningen som finns om skolbibliotek annat än läsning, framförallt informationskompetens och då 
främst för äldre elever på högstadiet eller gymnasiet. Detta kan bero på att skolbibliotek används på 
olika vis i grundskolan och gymnasiet. Limberg (2002, s. 60) menar att just de tidiga åren i 
grundskolan ägnas mycket åt elevers utveckling av läsförmågan och att man kan se att 
skolbibliotekets läsfrämjande roll är tydlig under dessa år. Detta arbete i skolan bekräftas av 
Dolatkhah (2013) i kapitlet ”Skolbibliotek och läsfrämjande: Tre problemområden” i boken 
Skolbibliotekets roller i förändrade landskap, som menar att ”... barn och unga generellt sett läser 
ganska mycket böcker i jämförelse med många andra åldersgrupper. Detta beror dock till stora delar 
just på skolans krav...” (Dolatkhah, 2013, s. 133) På högstadiet och gymnasiet kan det tänkas att 
skolbiblioteket till viss del tappar det läsfrämjande arbetet till förmån för det mer 
informationsbaserade. 
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Cecilia Gärdén (2013) diskuterar i kapitlet ”Skolbiblioteksforskning och skolbibliotekspraktik” i 
Skolbibliotekets roller i förändrade landskap hur forskningen om skolbibliotek och praktiken 
dessutom är åtskilda och föreställningar om ett glapp dem emellan där forskningen ibland inte anses 
relevant i praktiken. Skolbibliotekets aktörer visar förstås behov av olika slags forskning utifrån 
egna intressen. Då skolbibliotekarier ofta är ensamma på en skola finns både önskemål och behov 
av forskning om den faktiskta verksamheten, redskap i praktiken och bevis att skolbibliotek behövs. 
Men de senaste årens utredningar av läsförmåga hos barn och kartläggningar av skolbibliotek 
väcker ytterligare behov. 

Mina yrkesval i livet; lärare och nu skolbibliotekarie, har till stor del inspirerat mitt val av ämne för 
denna uppsats. Som praktiserande skolbibliotekarie i en F-5-skola, ser jag att större delen av den tid 
jag är där används skolbiblioteket till att låna just ”bänkböcker”, det vill säga litteratur för eleverna 
att läsa tyst i klassrummet. Många barn kommer och frågar aktivt efter böcker medan andra söker 
för sig själva i det tysta. Det intressanta är vad som händer vid dessa besök i skolbiblioteket både 
för de tystlåtna och de barn som är mer utåtriktade, något som jag inte har full möjlighet att uppfatta 
då jag i min yrkesroll samtidigt är upptagen med att bistå elever med hjälp. Upptagen med detta kan 
jag inte heller distanserat reflektera över min egen roll, ”skolbibliotekarien”, eller de medföljande 
lärarnas roll.  

Att fysiskt leta efter en bok att läsa i klassrummet, en så kallad bänkbok, är en viktig förberedande 
del av och förutsättning för barns läsning i skolan. Detta ska enligt lag kunna genomföras på ett 
skolbibliotek. Ordet bokrum som skolbiblioteket ibland kallades förr i tiden kanske idag bara 
beskriver en del av skolbiblioteket; just den fysiska, men är i sammanhanget ett målande begrepp. 
Mycket forskning om barn och det fysiska biblioteket utspelar sig inte på skolbibliotek utan snarare 
på folkbiblioteken. Ännu oftare studeras vuxna besökare av folkbibliotek; hur de rör sig, hittar 
böcker, söker i databaser, deras informationsbeteende och informationspraktik. Handböcker om 
skolbiblioteksverksamheten finns det många av men dessa vänder sig nästan alltid till 
skolbibliotekarien och berör främst praktisk informationsfärdighet och hur biblioteket kan vara en 
pedagogisk resurs i skolan. Som verksam skolbibliotekarie i en skola för yngre barn saknar jag 
forskning om yngre elevers interaktion med det fysiska skolbiblioteket, särskilt med ett 
läsfrämjande perspektiv. Detta förefaller vara en stor del av skolbibliotekets verksamhet men tycks 
förbises på grund av sin självklarhet. Forskning kring skönlitteratur och barn sker ofta i 
forskningsfält som litteraturvetenskap eller pedagogik snarare än i biblioteks- och 
informationsvetenskap, och då ofta med skolan som utgångspunkt, dock inte skolans biblioteket. 

Limberg (2002) efterfrågar mer forskning om skolbibliotek från barns perspektiv och jag tycker att 
det verkar vara ett rimligt sätt för mig att närma mig min studie om barn på skolbiblioteket. Anna 
Lundh beskriver tydligt hur hon antog barnperspektiv i sin avhandling Doing Research in Primary 
School: Information Activities in Project-Based Learning (2011), där barnperspektiv handlar om att 
försöka utgå ifrån barnen, även om man som vuxen inte kan göra det helt och fullt så kan man 
försöka skifta fokus till barnen och ge dem lika mycket tilltro som deltagare i studier som vuxna. 

När skollagen antogs startade också en debatt om skolbibliotekens nytta och standard. Flera 
utredningar pekar på nedsatt läsförmåga hos barn och ungdomar i Sverige och forskning utomlands 
visar att skolbibliotek är viktiga för barns läsutveckling. Enligt mig saknas denna forskning dock i 
Sverige till förmån för forskning om informationskompetens. Det skolbibliotek jag arbetar på, i en 
1-5 skola, används av klasserna i första hand till bänkboksläsning och i andra hand 
informationssökning. Därför ser jag ett behov av forskning om olika delar av skolbiblioteket som 
läsfrämjare, i denna uppsats vill jag därför studera det fysiska bänkboksletandet utifrån ett 
elevperspektiv. 

2



1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra till en större inblick och en bättre förståelse för barns 
bänkbokspraktiker i det fysiska skolbiblioteket. Lärare skickar elever till skolbiblioteket när 
eleverna behöver något att läsa i klassrummet och de får då välja en bok utifrån eget intresse. För 
skolbibliotekarien som ofta är upptagen med att hjälpa en eller ett par elever är det svårt att lägga 
märke till vad som händer i biblioteket när eleverna är på besök. Följaktligen är jag intresserad av 
vad som sker i skolbiblioteket i form av interaktion och samspel när eleverna letar efter bänkböcker. 
Jag vill även undersöka de vuxnas, främst skolbibliotekariens, delaktighet i elevernas 
bänkboksletande. 

För att uppnå syftet avser jag besvara följande övergripande frågeställning:
– Hur ser elevers bänkbokspraktiker ut i skolbiblioteket?

Denna övergripande frågeställning kan delas upp i två mer specifika frågeställningar:
– Hur ser processen ut när elever letar efter en bänkbok och vilka fysiska och sociala 

förutsättningar får eleverna att välja en bok?
– Vilka roller har de vuxna, lärare och framförallt skolbibliotekarie, i elevernas 

bänkbokspraktiker?

För att kunna besvara mina frågeställningar använder jag mig av observationer av och informella 
samtal med elever och närvarande vuxna i ett skolbibliotek. Observationer ger mig möjlighet att 
komma så nära som möjligt vad som sker under biblioteksbesöken. Kontexten studien rör sig i är 
elevernas skolbibliotek, en arena de känner sig hemma i. Tanken är att de på så sätt inte ska känna 
några större avvikelser under observationerna och därmed agera ”som vanligt” i största möjliga 
mån. Genom att observera eleverna göra saker de brukar göra i en för dem naturlig miljö hoppas jag 
kunna uppfatta eller i alla fall komma nära vad som sker i biblioteket. 

Resultatet av observationerna kommer att analyseras och tolkas med hjälp av Lennart Björneborns 
studier av informationpraktik på fysiska bibliotek. Vägledande begrepp i analysarbetet är det  
integrerade biblioteksgränssnittet, medlingsflödet, meningserbjudanden, serendipitet vilka kommer 
att presenteras i kapitel 3. 

1.1.1 Avgränsningar och definitioner
Avgränsningar görs framförallt vad gäller ålder, antal studiedeltagare, form av bibliotek och vilket 
ärende eleverna har i skolbiblioteket. Jag väljer att undersöka elever i årskurs 4, det vill säga elever 
i 10-års åldern, därför att jag tror att man i den åldern har nått en viss medvetenhet och 
mognadsgrad kring böcker, val av böcker och handlingar i skolbiblioteket. Antalet studiedeltagare 
begränsas till en årskurs där jag får chansen att göra flera besök och på så sätt göra mig och 
eleverna bekanta med varandra och situationen mer grundligt. Detta är också vad som ryms inom 
ramen för denna uppsats. Observationerna genomförs på ett skolbibliotek under skoltid. Viktigt för 
studien är att skolbiblioteket är välfungerande med närvarande personal. Med välfungerande menar 
jag ett skolbibliotek som har ett jämnt inköpsflöde, är digitaliserat och har öppet för elever under 
skoltid. De ärenden i skolbiblioteket som eleverna observeras är när de är i behov av bänkböcker till 
tyst klassrumsläsning. 

Begreppet bänkbok har funnits i skolans värld så länge jag kan minnas. Jan Nilsson (2007, s. 80) 
definierar bänkboken som en skönlitterär bok som eleverna läser i när det finns tid över i 
klassrummet. När boken är utläst skrivs en recension av eleven. Bänkboken lånas i skolbiblioteket 
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eller tas med hemifrån. Jan Nilsson är mycket kritisk mot bänkboken och hur den används i 
undervisningen. Jag lägger ingen värdering i det men uppfattar att bänkboken får olika stor plats i 
olika skolor. Många skolor har tid varje vecka för tyst läsning av bänkböcker. I skolan där jag 
arbetar tycks det finnas en glädje i att få läsa sin bänkbok. Jag vill också förtydliga att bänkböcker 
inte enbart behöver innebära skönlitteratur utan också kan vara facklitteratur, beroende på vad 
eleven är intresserad av och vad läraren tillåter som bänkbok. 

I uppsatsen introduceras begreppet bänkbokspraktik som är tänkt att beskriva deltagarnas aktiviteter 
i skolbiblioteket när eleverna letar efter bänkböcker. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
används begreppet praktik ofta tilllsammans med informationsbegreppet, alltså informationspraktik, 
för att beskriva informationshantering. I mitt fall är dock begreppet information inte av direkt 
betydelse då bänkboken i sig inte fyller ett uttalat syfte i den informationshantering som sker i 
skolan.

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet praktik enligt Theodore R. Schatzki et al. (2001, 
introduktion). Schatzki et al. menar ändå att kärnan i praktikbegreppet i grund och botten består av 
en rad mänskliga aktiviteter inom en viss kontext: ”A central core, moreover, of practice theorists 
conceives of practices as embodied, materially mediated arrays of human activity centrally 
organized around shared practical understanding.” (Schatzki et al., 2001, s. 11) Utifrån detta innebär 
begreppet bänkbokspraktik i denna uppsats därmed vad som sker i skolbiblioteket när eleverna letar 
bänkböcker. Bänkbokspraktik består av en ömsesidig förståelse mellan deltagarna av vad 
bänkboksletande innebär och denna förståelse yttrar sig i deltagarnas aktiviteter och samspel utifrån 
de fysiska och sociala förutsättningarna i skolbiblioteket. 

Bänkbokspraktik omfattar dock elevers samtliga bänkboksaktiviteter men i uppsatsen görs det en 
avgränsning gällande klassrumshanteringen av bänkböcker. Vad som händer utanför skolbiblioteket, 
förutom möjligen på vägen till och från biblioteket kommer inte att studeras här. 

1.2 Disposition
Efter de inledande avsnitten där ämnet och problemet ringas in med hjälp av inledning, 
frågeställningar, syfte och avgränsningar i kapitel 1 ges en belysande presentation i kapitel 2 av 
forskning om barn och bibliotek inom forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap. Jag 
kommer också kort komma in på tyst kunskap och barnbibliotekarier.

I kapitel 3 presenteras de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen vilket är Lennart Björneborns 
forskning om informationsbeteende på bibliotek och den begreppsapparat han använder sig av; det  
integrerade biblioteksgränssnittet, medlingsflödet, meningserbjudanden och serendipitet. Detta 
ligger också till grund för den senare analysen av det insamlade materialet. 

I efterföljande kapitel, kapitel 4, går jag igenom mitt val av metod vilken är kvalitativ i form av 
observationer. Jag beskriver också urval, genomförande, analysmetod, tillförlitlighet och 
forskningsetiska frågor. 

I kapitel 5 ges en bakgrund till skolans och bibliotekets miljö och den deltagande klassen och 
därefter  presenteras resultatet av observationerna.

I kapitel 6 görs en analys och tolkning av resultatet med hjälp av de tidigare presenterade teoretiska 
utgångspunkterna. Slutligen, i kapitel 7, kommer jag i relation till tidigare forskning diskutera fram 
slutsatser, presentera avslutande reflektioner och ge förslag till framtida forskning.
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Längst bak i uppsatsen bifogas de brev som skickades ut i samband med att observationsstudien 
skulle starta igång.
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2. Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras forskning som ger en viss bakgrund, avgränsning och inblick i ämnet min 
studie berör. Framförallt presenteras forskning om barn i det fysiska biblioteket, utformning av och 
fysiska och sociala förutsättningar för barn på bibliotek och slutligen ett avsnitt om barn- och 
skolbibliotekariers tysta kunskap. 

Jag vill kort notera att skolbiblioteket skiljer sig från folkbiblioteket på så sätt att de lyder under 
olika lagar; bibliotekslagen respektive skollagen. Skolbiblioteket är alltså en pedagogisk resurs i 
skolverksamheten i enlighet med skollagen. 

2.1 Barn väljer böcker 
Ja, vad gör barn på biblioteket när de ska hitta en bok att läsa eller behöver för att lösa en uppgift i 
skolan? Med detta avsnitt ämnar jag ge en inblick i forskning om barns aktiviteter på biblioteket, 
främst i fråga om att finna böcker eller information, men även hur biblioteket överlag riktar sig till 
och används av barn och ungdomar. Avsnittet behandlar forskning om barn på både skolbibliotek 
och folkbibliotek, men där med barnboksavdelningen i fokus. 

Studier av barn och skönlitteratur på bibliotek är relativt ovanliga, särskilt på skolbibliotek, 
vanligare är forskning om elevers informationssökning. Därför är Reutzel & Galis (1998) artikel 
Childrens book selection behaviours värdefull för min uppsats. Den behandlar en studie om hur 
elever i olika åldrar väljer böcker på skolbibliotek i USA. Deltagarna i studien bestod av 18 barn i 
första, tredje och femte klass i tre olika skolor i samma region i USA. Dessa barn låg på olika 
läsnivåer även inom klasserna eftersom man också ville undersöka om skillnaden mellan barns 
läsnivåer skulle avspegla sig i hur barnen agerade i biblioteket. Läsnivåerna bestämdes av lärare och 
provresultat. Datainsamlingen skedde med hjälp av observationer, video- och ljudinspelning. 
Resultatet visade att barnen anammade strategier och rutiner på biblioteket och varje barns agerande 
blev förutsägbart efter ett par observationer.  Likheterna i barns rutinmässiga agerande vid 
bokhyllan formulerades i ett flödesschema; 

Ta en bok från hyllan → läs titeln/titta på framsidan → öppna boken och bläddra/läs inuti/titta på 
bilder/titta på sidor inuti → tyck till → välj/välj bort boken.

Däremot skiljde sig barnens agerande gällande att välja böcker som visades upp, hur mycket de 
läste i en bok, huruvida de valde alla böcker de tog från hyllan, beröring och behandling av böcker, 
att diskutera boken med andra samt när det gällde att minska urvalet genom att plocka fram ett par 
böcker att välja mellan. Det var de äldre barnen som skiljde sig mest åt i biblioteksagerandet så till 
vida att de hade mer avancerade strategier vid bokvalen vilket Reutzel & Gali tolkade som att 
processen att välja böcker utvecklas och förbättras med erfarenhet och ålder. Hur barnen tog sig an 
uppgiften att hitta en bok påminde dels om att gå och handla och dels var det en social process. För 
att välja en bok kunde barnen ta hjälp av sina kamrater i form av diskussioner och 
rekommendationer. Vissa barn uppfattades enbart gå runt i biblioteket och först när de begränsades 
av exempelvis tiden gjorde de vad som såg ut som ett spontant bokval. Externa begränsningar 
såsom tid, vuxna eller hyllplaceringar kunde i många fall avgöra om barnen valde eller valde bort 
böcker. Böcker som stod på hyllor i ögonhöjd valdes oftare än under och över. Barnen i 
undersökningen kände till var böcker stod och kunde lokalisera sig i biblioteket. Processen att välja 
böcker ansågs i undersökningen till stor del bestå av outtalad tyst kunskap som barnen själva hade 
svårt att sätta ord på. Att hitta en bok kunde för en del barn vara den svåraste delen i att lära sig läsa. 
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Ytterligare en studie som undersöker hur barn hittar böcker finner vi i Sally Jo Cunninghams (2011) 
How children find books for leasure reading: Implications for the digital library men Cunningham 
studerade barn på folkbibliotek och i bokhandlar. Genom anonyma observationer har barn i alla 
åldrar observerats och därefter har ett par barn mellan 6-10 valts ut för djupare studier. Tre områden 
studerades; att hitta på biblioteket eller i bokhandeln, att hitta en bra bok och de sociala aspekterna 
för detta. Beslut om lån grundade sig ofta på hur bokens framsida såg ut både för de äldre och yngre 
barnen och besluten kunde gå snabbt. Observationerna visade dock skillnader mellan yngre och 
äldre barns sätt att hitta böcker. De äldre barnen, tonåringarna, hade utvecklat strategier utifrån egen 
smak och hur böckerna är organiserade och browsade hyllorna mer metodiskt än de yngre barnen. 
De yngre barnen i förskoleålder till mellanstadieåldern ”sprang på” böcker i större grad, gjorde 
fynd utifrån intresse. (Cunningham, 2011) Även förskolebarnen i Anna Carin Elf och Nancy Petréns 
(2004) uppsats ”Kolla vad jag hittade!” Förskolebarns bilderbokssökning med samspel i fokus 
utgick ifrån ”här och nu”. Barnens informationsbehov, det vill säga vilka böcker de ville låna, 
uppstod på biblioteket medan de bläddrade igenom böckerna. Böcker de ville låna var ofta sådana 
de mindes genom tidigare högläsning eller karaktärer i böckerna. Att känna igen kan också vara en 
stark drivkraft för att skapa gemenskap i barngruppen som jag återkommer till i nästa avsnitt. Detta 
stämmer väl överens med Reutzel & Galis (1998) resultat. Dessa studiers resultat ter sig likartade, 
barns bokletande tycks alltså  inte skilja sig direkt åt mellan olika fysiska bibliotek eller bokhandlar, 
ej heller över tid då det skiljer mer än 10 år. Därför blir det intressant om min studie samspelar med 
tidigare forskning, särskilt med den teknikutveckling som skett. 

Lena Lundgren (2000, s. 57-62) beskriver i Barn frågar – kan biblioteket svara? hur barn blir 
bemötta i folkbiblioteket och hur och vad barn frågar om  när de tar kontakt med 
bibliotekspersonalen. Lundgren kom fram till att barnen gärna beskrev vad de var ute efter eller bad 
om böcker med samma karaktärer, konkreta frågor efter en viss huvudperson i böcker, serier av 
böcker  eller böcker som liknar andra  böcker eller filmer. Förutom att vara mycket konkreta kunde 
barn också överraska i ordval och välja mer beskrivande eller målande ord som ”en bok som ger 
gåshud”. Gällande egna frågor efter skönlitteratur frågade de ofta efter olika upplevelser som ”en 
spännande bok” eller ”en rolig bok” vilket kan innebära svårigheter eftersom böcker kan ge olika 
människor olika upplevelser. Jag misstänker dock en viss skillnad med skolbibliotekarien då denne i 
många fall har en mer nära relation med sina besökare på skolbiblioteket än barnbibliotekarien på 
barnavdelningen.
 

2.2 Fysiska och sociala förutsättningar
I detta avsnitt kommer jag att belysa fysiska och sociala förutsättningar, vilka Aidan Chambers 
(2011) i Böcker inom och omkring oss kallar för yttre förutsättningar. Jag kommer att lyfta fram 
forskning kring fysiska förutsättningar som till exempel inredning som barn interagerar med i sina 
bokval, men främst de sociala förutsättningarna i form av till exempel grupptryck. Chambers (2011, 
s. 25-26) talar om inre och yttre förutsättningar som påverkar människan. I motsats till de inre 
såsom förväntningar, erfarenheter, relationer, humör är de yttre utanför individen i dennes 
omgivning och människorna runt omkring. Chambers menar att de yttre och inre förutsättningarna 
samspelar med varandra under bokval i skolbiblioteket och därför är hans resonemang ändå 
intressant i denna uppsats. Dessa olika förutsättningar skapas av bibliotekarien, läraren och eleverna 
själva i skolbiblioteket, till viss del rektor också som i många fall har stort inflytande på elevernas 
möjligheter att välja böcker.

Casper Hvenegaard Rasmussen & Henrik Jochumsens (2010) artikel ”Från läsesal till levande 
bibliotek – barn, ungdomar och biblioteksrummet” i Barnet, platsen, tiden beskriver hur 
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barnbiblioteket har utvecklats under tidens gång till att bli mer och mer anpassade att tilltala barnen 
själva. Utvecklingen stämmer överens med samhället i övrigt och dess syn på barn, från att tjäna 
skolan och lärdom i första hand till att försöka möta barnens egna intressen. På grund av färre besök 
på barnbiblioteken i Danmark kom den danska kulturministern ut med en rapport 2008 där man 
kom fram till att barnbiblioteket ska vara en plats att vara, lära och göra. På detta sätt ville man i 
biblioteken möta barnens egna arenor; hemmet, skolan och fritiden och på så sätt vara mer än en 
plats för lån av böcker. Jag tycker mig se en utveckling mot mer levande bibliotek även idag i 
Sverige genom den ökade uppmärksamheten i form av lagändring och debatter i media.

För att kunna möta barnens egna arenor hemmet, skolan och fritiden är form, innehåll och 
förmedling ramen för en fungerande utveckling. Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen (2010) talar 
alltså om att organisera platsen formmässigt genom arkitektur, hur det är uppbyggt. Nästa steg att 
möta barnen är att bjuda in dem till att vilja vara på biblioteket genom till exempel möblering, 
innehållsmässigt i form av aktiviteter, böcker och hyllor med mera. Slutligen kan biblioteket möta 
barnen genom förmedlingen av biblioteket och dess innehåll. I grund och botten handlar det om att 
nå alla bibliotekets besökare, även de som inte lånar med sig något hem. Vad författarna föreslår för 
att organisera platsen, i deras fall barnbiblioteket, i form av möblering med mera är olika fysiska 
förutsättningar. Just möbleringen menar Cunningham (2011) är på barnavdelningen ofta anpassad 
efter barnen, med lägre möbler, klara färger och böckerna är organiserade åldersvis vilket gör det 
lättare för barnen att hitta en passande bok för sin ålder. Att barnen tidigare varit på biblioteket och 
bokhandeln hjälper dem också att minnas och orientera sig eftersom de då känner igen sig, särskilt 
då barnen oftast orienterar sig utan att läsa på skyltar eller söka i den digitala katalogen. Då hjälper 
det att framförallt bibliotekens barnavdelningar är stabila över tid, mer än bokhandlarnas som ofta 
ändrar om för att locka till bokköp. Även skyltning av böcker är en förutsättning som kan stimulera 
intresse hos biblioteksbesökaren. Chambers (2011, s. 29-32) menar att det är ett sätt att nå ut till fler 
elever för skolbiblioteket och även de elever som inte tar emot boktips från vuxna. Men det är då 
viktigt att lägga ner tid på att skyltningen får en synlig plats, tas om hand, byts ut och skapar 
efterfrågan det vill säga gör eleverna intresserade av att låna de skyltade böckerna. Frågan är om 
inredning är en viktig del av elevernas bokval i skolbiblioteket jag ska studera?

Boklån är dock inte en ensam aktivitet för barn. För det mesta är någon annan inblandad som har 
åsikter eller kommer med tips och rekommendationer. Detta gör bokfinnandet till en social aktivitet 
där interaktionen med andra blir en del i att hitta en ”bra bok”. (Cunningham, 2011) Lundgren 
(2000, s. 53-54) beskriver det som att en tredje person är närvarande i barnens bokval, antingen på 
plats eller som är inblandad eller har styrt frågan eller behovet och detta måste barnbibliotekarien ta 
hänsyn till i sitt referensarbete. Det kan vara ämnet, hur många böcker barnet får låna eller vilken 
bok barnet slutligen väljer. Den tredje personen är en närstående och kan till exempel vara en 
kompis, syskon, förälder eller lärare. De frågor som är skolrelaterade kallar Melissa Gross (1998 se 
Lundgren, 2000, s. 24-25) för ålagda frågor och de innebär att barn alltså är styrda av någon annan. 
Barnbibliotekarier som Lundgren kom i kontakt med uppfattade en ökning av dessa med skolans 
undersökande arbetssätt och projektarbeten och de kände ett ansvar att lära barnen att söka 
information själva. I Elf och Petréns (2004) studie om förskolebarn som letar böcker på 
barnavdelningen uppfattades samspelet med den eller de vuxna från förskolan som var med barnen i 
biblioteket vara helt på den vuxnes villkor. Det var denne som bestämde vilka böcker som i 
slutändan kom att lånas med till förskolan. Den vuxnes beslut grundade sig på om böckerna var 
högläsningsbara, det vill säga att personalen tänkte framtidsinriktat till skillnad från barnens ”här 
och nu” som nämndes tidigare. Detta ledde ibland till besvikelse hos barnen som kom med förslag 
på vilka böcker de ville låna med sig. För förskolebarnen tycks alltså uppgiften ha blivit outtalat 
ålagd genom att de vuxna redan ramat in vad som fick lånas med till förskolan. Då skolbiblioteket 
ofrånkomligen ligger i skolan kan man fundera på hur mycket vuxna är delaktiga i barnens val av 
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bänkbok som ju ändå borde grunda sig i vad barnen själva vill läsa.

Men att ta hänsyn till den tredje personen behöver inte alltid vara negativt, utan kan också vara ett 
boktips från en kompis som barnet har med sig in i bokvalet. Det är vad Lundgren (2000, s. 40-41) 
kallar egna frågor. Ordet grupptryck inger sällan en positiv känsla, men inflytande från 
klasskamrater kan inspirera eleverna till läsning på ett annat sätt än vuxna. Chambers (2011, 88-89) 
menar att en enkel rekommendation, ett informellt samtal om böcker elever emellan kan ha lika stor 
eller större effekt på läsintresset som uttänkta pedagogiska modeller. Elf och Petrén (2004) 
observerade att barnen annonserade ut bokfynd högt till alla och beroende på om de andra barnen 
uppmärksammade detta eller inte behöll barnet boken. Barnens samspel kretsade kring att godkänna 
eller underkänna varandras bokfynd och därmed kontrollera status i biblioteket. Vid igenkänning 
och andras godkännande av bokfynd kunde en stark gemenskap uppstå under tiden barnen samlades 
kring boken, vilket också kunde vara ett sätt för barnen att skapa mening i bokletandet.

Det positiva grupptrycket både Chambers (2011) och Elf och Petrén (2004) beskriver skapas lätt 
genom att de vuxna ger eleverna tid och utrymme att gå runt i skolbiblioteket på egen hand för att 
upptäcka och hitta böcker de själva vill läsa. Samtidigt som skolbibliotekarien hjälper enskilda 
elever går klasskamraterna runt och letar och pratar med varandra bland annat om vad de ser och 
tycker om böcker de läst eller hittar på hyllorna. Att få tid till detta på skoltid är viktigt för elevernas 
läsutveckling trots att det i många fall kan tyckas enbart rörigt och pratigt bland eleverna. 
(Chambers, 2011, 37-38)

På samma sätt som skolbiblioteksbesök är en relativt fri, som därför kan verka rörig, skolaktivitet är 
den ändå obligatorisk. Denna motsättning kan även visa sig i andra skoluppgifter som i Anna Lundh 
och Mikael Alexanderssons (2012) studie Collecting and Compiling: The Activity of Seeking  
Pictures in Primary School om grundskoleelevers bildsökning till forskningsprojekt via internet. 
Lundh och Alexandersson (2012) upptäckte att sökandet efter textinformation och sökandet efter 
bilder skiljde sig åt för elever, även om det var till samma arbete. Bilder hade inget annat än ett 
dekorativt syfte för ett arbete, lärarna intstruerade inte eleverna att använda bilder på något annat 
sätt. Vad forskarna mer upptäckte var att sökandet efter bilder till stor del bestod av interaktion 
elever emellan, så till den grad att det kunde tyckas stökigt och högljutt. När eleverna studerades 
närmare fann man dock att det stökiga var något mer liknande uppsluppet samarbete där eleverna 
hjälpte varandra och gärna sökte andras åsikter och uppmärksamhet genom att visa varandra bilder 
de fann. Bildsökandet liknade en lek eller annan mer fri och lättsam aktivitet där detta blev som en 
fristående del från det övriga skolarbetet eller till och med liknade aktiviteter utanför skoltid. 
Författarna menade att detta kan vara ett sätt för eleverna att göra bildsökandet som skolaktivitet 
mer meningsfullt trots bristande instruktioner från de vuxna. Detta liknar det beteende som barnen i 
Elf och Pétrens (2004) studie antar. På så sätt blev bildsökandet en mer social och även porös, för 
att använda Elisabeth Tallaksen Rafstes (2005) vokabulär, aktivitet, trots att det var en skoluppgift. 
Jag återkommer till Tallaksen Rafstes studie senare i detta avsnitt.     

I Skolbibliotek och läsfrämjande: Tre problemområden diskuterar Mats Dolatkhah (2013) 
svårigheter med läsfrämjande arbete i skolbibliotek bland annat på grund av just motsättningen 
mellan frihet och krav för eleverna. Detta beror framförallt på att skolbiblioteket är en del av skolan 
och dess uppdrag, vilket inte bygger på frivillighet. Det läsfrämjande arbetet kan då bli ett tvång för 
de elever som inte är intresserade av läsning men en stor frihet i läsningen för de som tycker om att 
läsa. Dolatkhah belyser ytterligare en aspekt av vad frihet och krav kan innebära för eleverna i 
läsning och skolbiblioteket genom att referera till LÄSK-projektet som genomfördes av 
Alexandersson med flera (2007) som är presenterat i Textflytt och sökslump – informationssökning 
via skolbibliotek.  Lärande via skolbibliotek, LÄSK-projektet, studerade i början av 2000-talet vad 
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och hur elever lär sig med hjälp av skolbibliotek. Författarna såg att barn i skolbiblioteket agerade 
utifrån föreställningar om hur man ska agera och vad som förväntades av dem i biblioteket. Oavsett 
vilken frihet de än erbjöds där, strävade de efter att göra ”rätt”. Föreställningarna har förmedlats 
från andra håll, framförallt från lärare i klassrumsmiljön under förberedelserna inför att söka 
information i skolbiblioteket. På detta sätt begränsade eleverna sig själva i bibliotekssammanhang 
trots att de kanske inte behövde det. (Alexandersson m.fl, 2007, s. 118) 

I Elisabeth Tallaksen Rafste (2005) artikel om hur ungdomar använde och värderade sitt 
skolbibliotek och vilka elever som faktiskt använde sig av det fann man däremot att eleverna själva 
skapade sammanhang och ramar utifrån vad de själva fann viktigt. Att eleverna hade möjlighet att 
göra detta kunde bero på brist på regler och och närvarande vuxna. Eleverna förmedlade själva 
föreställningar om hur de skulle agera i biblioteket och nya elever anpassade sig till det befintliga 
rummet, konflikter uppstod sällan. I denna studie i norska skolbibliotek på gymnasienivå 
identifierades skolbiblioteket främst som en social mötesplats för eleverna snarare än ett 
resurscentrum för informationsinhämtning. 

Till skillnad från Alexandersson m.fl (2007) som såg att eleverna använde skolbiblioteket utifrån 
hur de trodde att de skulle använda det kom Tallaksen Rafste (2005) fram till att tanken med 
skolbiblioteket och det faktiska användandet skiljde sig mycket åt. Lärare gav sällan elever 
uppgifter som krävde besök i skolbiblioteket. Biblioteket blev ”det porösa rummet”, en plats i 
skolan som fortfarande inte hade anammat skolans kultur med regler och påföljder utan lutade mer 
åt att likna folkbiblioteket eller i skolans värld en friare plats såsom skolgården eller kafeterian 
snarare än ett klassrum. Skolbiblioteket var ytterligare en av skolans bakre regioner där eleverna 
fick nästintill fritt spelrum. Hur det ser ut i skolbiblioteksrummet jag ska studera och hur stor del 
lärarna har av biblioteksbesöken där hoppas jag kunna ta reda på i denna uppsats. 
  

2.3 Bibliotekarien
I detta sista avsnitt i tidigare forskning kommer barnbibliotekarien, deras möjliga tysta kunskap och 
outtalade förutsättningar att presenteras kort. Tyst kunskap är ett begrepp som Ingela Josefson 
(1991) diskuterar i boken Kunskapens former. I boken använder hon exempel från vården där hon 
försöker finna svar på var skillnaden ligger hos sjuksköterskor som arbetat länge i yrket och de som 
är nyutexaminerade. Hon skiljer på yrkeskunnandets två aspekter - påståendekunskap; den mer 
teoretiska delen av kunskap och förtrogenhetskunskap; den del som är svårformulerad och bygger 
på erfarenhet och förtrogenhet med verksamheten man arbetar i, det vill säga den mer praktiska 
delen av kunskap som enklast visas i handling. Förtrogenhetskunskapen är den aspekt av 
yrkeskunnandet som är svår att plugga sig till utan istället förvärvas genom övning i arbetet. 
(Josefson, 1991, s. 26-36) 

Den tysta kunskapen gäller inte bara yrkeskunnande inom vården utan även andra yrken såsom 
lärare eller bibliotekarie. Lundgren (2000) menar att en barnbibliotekaries tysta kunskap innebär 
mer än att bara visa barnen hur man söker och att besvara en fråga. De måste uppmärksamma vilka 
som vill ha hjälp men kanske inte vågar fråga, de måste känna till böckerna på avdelningen och 
barnens närmiljö, språk och allmänna utveckling. Vid ålagda frågor kan barnbibliotekarien använda 
sig av ”vanlig” informationssökning i kataloger, ämnesord, hyllan och så vidare. Men ofta måste 
bibliotekarien ledsaga barnen från katalogen till den aktuella hyllan. Det viktiga enligt Lundgren är 
för barnbibliotekarier att inte släppa barnen innan de försäkrat sig om att de gjort allt för att besvara 
deras frågor. Det är som sagt inte alla barn som vågar sig fram att ta kontakt med bibliotekarien och 
det kan bero på flera saker, exempelvis att det är mycket folk eller att bibliotekarien är stressad och 
att det är dålig bemanning på barnavdelningen. Framförallt samspelet mellan bibliotekarie och barn 
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är viktigt och många barnbibliotekarier anpassar sig efter barnen och använder ord som barnen 
använder genom att till exempel säga faktaböcker istället för facklitteratur och kapitelböcker istället 
för skönlitteratur. (Lundgren, 2000, s. 48-62)

Det är som sagt inte alltid barnbibliotekariernas arbete syns tydligt och inte heller övriga deltagares 
bidrag till biblioteksbesök. Pamela J. McKenzie and Rosamund K. Stooke (2007) har i Producing 
Storytime: A Collectivist Analysis of Work in a Complex Communicative Space studerat 
sagostunderna som sociala miljöer på folkbibliotek i Kanada. De ville beskriva hur dessa miljöer 
skapas i det fysiska rummet genom ett ofta osynligt eller obemärkt arbete utfört av olika aktörer. De 
utgick ifrån att det fanns fler aktörer än den uppenbara barnbibliotekarien och fann att även 
föräldrar och barn, och andra aktörer såsom chefer, bidrog till hur sagostunden blev. Sagostunden 
var värdeladdad och diskursbunden där aktörerna rättade sig efter eller anpassade sig till 
aktiviteternas hierarki, till exempel den formella aktiviteten att barnen ska lyssna på bibliotekarien 
genom att föräldrarna försökte rikta barnens uppmärksamhet åt rätt håll eller den mer informella 
aktiviteten fika där bibliotekarien anpassade sig och småpratade med föräldrarna. Det osynliga eller 
obemärkta arbetet som McKenzie och Stooke finner i sin studie är inte bara bibliotekariens 
förberedelser innan sagostunden utan innefattar även alla deltagande aktörers kommunikationen i 
form av kroppspråk, samtal och medföljande föremål där alla aktörer arbetar för att det ska bli en 
bra sagostund för barnen. 

Anna Lundh (2010) har också studerat deltagande aktörers roller, i detta fall vid elevers forskning i 
grundskolan. Detta presenterar hon i artikeln Studying Information Needs as Question-Negotiations  
in an Educational Context: A Methodological Comment. Lundh (2010) observerade hur 
forskningsfrågor förhandlades fram olika i interaktionen mellan de deltagande aktörerna elever, 
lärare och skolbibliotekarie. Lärarens, till skillnad från skolbibliotekariens, roll gav henne både 
ansvar och möjlighet att förhandla fram och kontrollera elevernas forskningsfrågor genom att till 
exempel samtala om forskningsämnet, föreslå något för eleverna och sedan poängtera hur viktig det 
var att ha med. Så även om eleverna inte höll med kunde läraren trots allt förhandla fram det hon 
ansåg skulle vara med. Att det var möjligt för läraren att på så vis skapa en ålagd fråga berodde på 
läraren och elevernas olika status. Skolbibliotekarien däremot hade förvisso också möjlighet att 
forma frågorna men på ett mer outtalat sätt genom att till exempel presentera vad biblioteket hade 
för böcker i ämnet eleverna skulle forska om. På det viset förhandlades och bestämdes frågorna 
indirekt mellan skolbibliotekarien och eleverna genom att eleverna valde eller valde bort de 
presenterade böckerna. (Lundh, 2010) De olika rollerna tycks befästas av elevernas, eller av olika 
aktörers, mottagande av vad de bidrar med. Så trots att biblioteket är bibliotekariens domän, finns 
olika aktörer som är inblandade i elevernas bokval. Bibliotekarier kanske gör det mer indirekt än 
läraren men tycks ändå ha kunskap och vilja att hjälpa eleverna anpassat efter just deras behov och 
anpassat efter stunden. 

Jag är nyfiken på om mina observationer kommer kunna bekräfta tidigare forskning om 
rollfördelning, fysiska och sociala förutsättningar, interaktion och barns strategier (eller brist på 
dem) för att hitta böcker. Med bakgrund mot detta kommer jag i kapitel 7 att diskutera vad som 
framkommer under observationerna i relation till analysen.
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3. Teori 
I denna studie står elevers utforskande praktik, agerande och samspel i den fysiska 
skolbiblioteksmiljön i centrum. Den teoretiska grund jag utgår ifrån är inspirerad av den danske 
forskaren Lennart Björneborns (2008) beskrivningar av människors informationspraktik på fysiska 
bibliotek. Teorin kommer att presenteras framför allt med hjälp av Björneborns forskning men även 
andra forskares. Björneborns begreppsapparat tycks användbar på ett för min studie enhetligt och 
fungerande sätt genom att innefatta olika nivåer av ett fysiskt biblioteksbesök. Begreppen kommer 
senare, i analysen, att appliceras på bänkbokspraktikerna i skolbiblioteket. 

Björneborns forskning bygger på observationer av vuxna människor i bibliotek och min avsikt är att 
tillämpa de begrepp han utvecklar i min studie av barn i det fysiska skolbiblioteket. De fyra främsta 
begreppen Björneborn använder i sin forskning om samspelet i den fysiska biblioteksmiljön är det  
integrerade biblioteksgränssnittet, medlingsflöde, meningserbjudanden och serendipitet och det är 
dessa fyra begrepp jag finner användbara och presenterar i detta kapitel. Jag kommer också att kort 
gå in på olika informationspraktiker.

Björneborn (2008) använder sig i sin forskning av begreppet informationsbeteende. Men då flera 
begrepp han beskriver är knutna till interaktion och samspel; integrerade biblioteksgränsnittet,  
medlingsflöde, meningserbjudanden, så kan det finnas en vinst i att tala om informationspraktik, 
vilket jag kommer att göra genomgående.

Det integrerade biblioteksgränssnittet introduceras som den övergripande nivån av 
biblioteksbesöket som övriga begrepp faller in under. Interaktioner eller medlingsflöden mellan 
besökare och föremål äger rum under besök i bibliotek och de möjligheter biblioteksbesökaren ges 
att uppleva det fysiska rummet kallas meningserbjudanden. Hur besökaren sedan uppfattar dessa 
meningserbjudanden beror på hur målinriktat biblioteksbesöket är. Serendipitet innebär en positiv 
upptäckt, till exempel att hitta en bok man inte räknat med att hitta men gärna vill låna. Nedan 
presenteras dessa fyra begrepp mer utförligt. Avsikten i denna studie är alltså att förstå vad som 
händer i biblioteket med hjälp av dessa begrepp. 

3.1 Det integrerade biblioteksgränssnittet
I detta avsnitt presenteras den övergripande nivån av biblioteksbesöket vilket Björneborn (2008) 
kallat det integrerade biblioteksgränssnittet. Det ramar in vad som sker under biblioteksbesöket.

För att kunna förstå vad som händer när en användare besöker biblioteket underlättar det att känna 
till olika informationspraktiker. Björneborn (2008) delar i sin artikel Serendipity dimensions and 
users' information behaviour in the physical library interface upp informationpraktik i två; 
konvergerande/målinriktad och divergerande/explorativ informationspraktik. I verkligheten är dessa 
två praktiker inte skiljda åt utan blandas eller kompletterar varandra under samma besök. Men man 
kan säga att om användarna vet vad de är ute efter söker de målinriktat i biblioteket. De kan också 
utforska biblioteket, explorativt, efter inspiration och hoppas att de finner något de kan uppskatta. 
Det typiska för den målinriktade informationspraktiken är att den är fokuserad och rationell och 
därmed innebär ett sökande efter ett känt dokument med kända söktermer. Den explorativa 
informationspraktiken däremot är ett mer impulsivt och intuitivt sökande där användaren använder 
sig av browsing utifrån till exempel intresse och nyfikenhet. Browsing innebär till exempel i 
bibliotekssammanhang att besökare går runt i biblioteket och tittar på böcker och material. Det finns 
olika sätt att ”browsa” beroende på om man har ett syfte, har kunskap om vad man letar efter eller 
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har ett mål. Förutsättningen är att bibliotekssamlingen finns lättillgänglig för besökare att fritt söka 
igenom. (Foster & Ford, 2003)

Hur användaren gör samspelar med omgivningen och underliggande intressen när användaren rör 
sig i biblioteket. Detta leder till olika sätt att söka och finna material på biblioteket. Björneborn har 
identifierat sju olika sätt att finna material, dels genom olika slags fynd och dels browsing. De olika 
fynden Björneborn (2008) observerat är planerade fynd som innebär att användaren i förväg visste 
vad denne ville låna och också hittade det, favoritplatsfynd vilket innebär att användaren ofta går till 
och hittar böcker eller annat att låna på samma plats, ersättningsfynd där användaren inte kunnat 
låna vad denne planerat utan hittat något annat eller liknande, kompletteringsfynd är när användaren 
finner mer än det denne var ute efter. Att finna material genom browsing kunde vara alltifrån 
systematiskt, där användaren vet vad han eller hon letar efter, till impulsivt där användaren spontant 
söker i biblioteket utan att ha planerat vad som ska lånas. Slutligen har också oförutsedda möten 
observerats av Björneborn (2008) som då skulle kunna innebära att användaren upplever 
serendipitet, det vill säga, spontant finner till exempel en bok som användaren gärna vill låna. Jag 
kommer att beskriva begreppet serendipitet senare i detta kapitel. 

3.1.1 Medlingsflöde
Interaktionen mellan de olika mänskliga, fysiska och digitala resurserna i biblioteket kallas för 
medlingsflöde eller ”mediation flow” på engelska och kan se ut på många olika sätt; mänsklig-
mänsklig, mänsklig-digital, fysisk-digital eller i längre kedjor som mänsklig-mänsklig-digital-
fysisk, beroende på sökbehov och sökbeteende. (Björneborn, 2008)

I föreliggande studie ramas elevernas tid i skolbiblioteket in av ”bibliotekstiden” kl. 9-10 eller 
”utanför skoltid” och det är under denna tid som interaktionen i biblioteket sker för dem. 
Medlingsflödet för eleverna borde variera utifrån de resurser som just då finns i biblioteket vilka 
skulle kunna vara bibliotekarien, läraren, klasskamrater, en sökkatalog, nyhetshyllan med mera. Ett 
medlingsflöde skulle kunna bestå av mänsklig-mänsklig-fysisk resurs, det vill säga till exempel 
elev-bibliotekarie-hylla. Hur det förhåller sig på biblioteket jag kommer observera ämnar jag ta reda 
på i analysarbetet. I analysen kommer jag sedan också att diskutera hur sökandet efter bänkbok i 
skolbiblioteket förhåller sig till de olika informationspraktiker som beskrivits i föregående avsnitt.

3.1.2 Meningserbjudanden 
Begreppet meningserbjudande är översatt från engelskans ”affordance” vilket innebär de 
erbjudanden, i denna kontext, biblioteksanvändaren ges möjlighet till att interagera med, använda 
och uppleva biblioteket eller informationsresurser med (Björneborn, 2008). Från början kommer det 
engelska begreppet från James Gibson (1979) som myntade det inom psykologin i boken The 
Ecological Approach to Visual Perception. Gibson menade att verkligheten erbjuder mängder med 
möjligheter att agera, allt beroende på mottagarens uppfattning. Meningserbjudanden är relationer 
mellan individen och saker i världen. Senare har begreppet nått flera andra områden som 
mjukvarudesign och biblioteks- och informationsvetenskap. (Gibson, 1979 se Sadler & Given, 
2007, s. 116-117) 

Anna Hampson Lundh (2013) använder sig av begreppet meningserbjudanden för att förstå barns 
läsupplevelser genom talböcker i rapporten Talande böcker och läsande barn: Barn berättar om 
talboksanvändning. Barnen i Lundhs (2013) studie berättar bland annat om sina upplevelser av 
olika sätt att tillgängliggöra sig en talbok där till exempel de små mp3-spelarna ger möjlighet till 
större rörelsefrihet än datorer men att barnen då samtidigt inte kan använda alla inbyggda funktioner 
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i talboken. Lundh (2013) menar att de redskap som används både kan erbjuda möjligheter men även 
begränsningar och vad som är möjligt eller inte uppkommer mellan användaren och redskapet eller 
resursen. Detta är mycket beroende på användarens uppfattning om vad som är accepterat av 
omgivningen eller uppfattning om sin egen förmåga. Sadler och Given (2007) menar också att vad 
som erbjuds användaren är beroende av användarens uppfattning om hur det ska användas. 
Skillnader mellan uppfattningar hos olika människor ger avsiktliga eller oavsiktliga resultat.

Om användaren missar eller missförstår avsedda meningserbjudanden kallas det för ”affordance 
gaps” eller luckor i meningserbjudanden som uppstår mellan hur användarna uppfattar 
meningserbjudanden och vad designern avser med dem. Det kan till exempel innebära att 
biblioteksjargong försvårar för användaren att förstå något eller att användaren inte får kännedom 
om en biblioteksservice som finns tillgänglig. (Sadler & Given, 2007) 

Jag ska beskriva ett tänkbart exempel på vad meningserbjudanden skulle kunna vara i ett 
skolbibliotek. Ett meningserbjudande kan vara nyhetshyllan om den används av eleverna för att få 
tips om och hitta nya titlar precis som bibliotekarien tänkt att den ska användas. Men skulle 
nyhetshyllan ligga undangömd i ett hörn och inte skyltas till så att eleverna inte hittar den eller de 
nya böckerna skulle det istället vara en lucka i meningserbjudandet. I analysen kommer begreppet 
att användas för att tolka hur resurser; såväl mänskliga som fysiska och digitala, i 
skolbiblioteksmiljön erbjuds, används av och/eller begränsar eleverna. 

3.1.3 Serendipitet
Begreppet serendipitet har en lång historia och är inte specifikt knutet till B&I, inte ens till 
forskning från början. Inom B&I är begreppet starkt knutet till begreppet browsing. Serendipitet 
innebär att ”fynda”, måste medföra något positivt och kan på så vis bli frukten av browsing. 
Serendipitet är något användaren själv upplever. (Foster & Ford, 2003) I detta sammanhang, vilket 
är relevant för min studie, kan serendipitet innebära att elever som går runt i biblioteket utan att leta 
efter en speciell bok plötsligt upptäcker en bok på en hylla som han eller hon kanske inte känt till 
innan men som de tycker verkar väldigt spännande och beslutar sig för att låna. 

Björneborn (2008) fokuserar på det ena av två informationsbehov, det explorativa. Det är det 
explorativa behovet som kan leda till att biblioteksbesökare upplever serendipitet, det vill säga att 
oavsiktligt upptäcka eller finna något. Björneborn (2008) undersöker vad i det fysiska biblioteket 
som utlöser användarnas intressen och påverkar meningserbjudanden för användarna att uppleva 
serendipitet. Det finns många tydliga och uppenbara verktyg som hjälper besökare med det 
målinriktade informationsbehovet att söka och finna material, exempelvis bibliotekskataloger och 
klassifikationssystem. Att åskådliggöra vad som leder till serendipitet är inte helt lätt.

I sin forskning har Björneborn (2008) lyckats urskilja olika designdimensioner eller 
serendipitetsfaktorer vilka erbjuder möjligheten att uppleva serendipitet i biblioteksmiljö. Dessa 
består bland annat av vilket tillträde besökaren har till samlingen, möjligheterna att undersöka och 
hitta vidare, hur samlingen visas upp med mera. De tio dimensioner Björneborn (2008) identifierade 
var obehindrat tillträde, diversitet, exponering, kontraster, markörer, icke perfekta sprickor, 
korshänvisningar, många ingångar, explorabilitet och möjlighet att stanna upp vilka alla stödjer den 
explorativa informationspraktiken.1 Dessa dimensioner kan trigga meningserbjudanden hos 
användaren att uppleva serendipitet men är endast fysiska dimensioner. Inre dimensioner som 

1 Översättning till svenska hämtad från Per Larsons översättning av ”Från läsesal till levande 
bibliotek” av Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen i Barnet Platsen Tiden, 2010.
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personlighet, humör och så vidare undersöktes inte i studien. Svårigheterna med serendipitet är att 
det finns många olika definitioner av begreppet där fokus ligger på olika aspekter såsom hur 
människors upplevelser av serendipitet skiljer sig eller hur beroende serendipitet är av inre eller 
yttre faktorer. (Bogers & Björneborn, 2013) 

Serendipitet tycks vara ett begrepp som många har upplevt och jag hoppas kunna applicera 
begreppet i analysen av studien och därmed identifiera hur serendipitet kan te sig i skolbiblioteket. 
Då serendipitet är starkt förknippat med den explorativa informationspraktiken som i sin tur tycks 
vara tydligt kopplat till skönlitteratur kan därmed också bänkboksläsning, bänkboken som elever 
oftast finner i skolbiblioteket, möjligen relateras till detta. Om eleverna får chans att uppleva 
serendipitet i skolbiblioteket beror på vilka möjligheter och begränsningar eleverna erbjuds i 
biblioteket och hur de meningserbjudandena i sin tur uppfattas av eleverna. De presenterade 
begreppen kommer i analysen att appliceras på bänkbokspraktiker i skolbiblioteket. Vad som kan 
ske i det integrerade biblioteksgränssnittet, i aktuellt fall skolbiblioteket, vilka medlingsflöden 
mellan elever, vuxna och fysiska föremål som kan uppstå kommer att studeras etnografiskt genom 
observationer på ett skolbibliotek i Sverige. Hur observationerna har förberetts, utförts och 
efterarbetats kommer att beskrivas i nästa kapitel, kapitel 4. 
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4. Metod 
I denna del av uppsatsen kommer val av metod att presenteras och diskuteras. Med utgångspunkt i 
studiens syfte väljer jag en etnografisk ansats för att studera elevers bänkbokspraktiker i 
skolbiblioteket. Den etnografiske forskaren studerar människor och sociala miljöer under längre tid 
genom observationer, att lyssna på samtal, samla in skriftligt material om gruppen och kan även 
intervjua och delta i den sociala miljön för att bilda sig en så tydlig bild som möjligt av det som 
studeras. (Bryman, 2011, s. 378)  Mot bakgrund av detta faller därför mitt val av 
undersökningsmetod på den etnografiska studien. 

Vidare i denna del kommer det i ett par avsnitt att presenteras vilket perspektiv studien utgår ifrån, 
urvalsprocessen och hur genomförandet/datainsamlingen och dokumentationen har gått till. Därefter 
följer ett avsnitt om analysförfarandet av det insamlade materialet. Jag kommer även att redogöra 
för studiens tillförlitlighet och presentera de forskningsetiska riktlinjer jag har följt vilket är extra 
viktigt att vara tydlig med då studien baseras på barns aktiviteter i skolbiblioteket. 

4.1 Observatören
De längre eller många observationer som kanske egentligen krävs för en fullständig etnografisk 
studie ryms inte inom ramen för uppsatsen men med min bakgrund, erfarenhet och kännedom om 
skolbibliotek behöver jag inte heller extra tid att bekanta mig med det område jag ämnar undersöka.
Kullberg (2004, s. 151) anser det vara en fördel att känna till det man ska studera så att man inte 
behöver ägna tid och energi åt lära-känna-fasen. Det ger forskaren mer tid att tänka igenom 
förberedelser av studien och frågor kring distansiering. Andra forskare, menar Kullberg, är av 
skiljda åsikter när det gäller huruvida den etnografiska forskaren bör ha lång erfarenhet av den miljö 
som studeras eller ej. Själv har jag förtrogenhet med fältet, men inte med de elever och biblioteket 
jag kommer att studera. 

Som observatör kan man välja olika grader av deltagande, det vill säga forskarens engagemang i 
och distans till den grupp och miljö som studeras. Spradley (1980, s. 58) presenterar observatörens 
deltagande från den helt engagerade deltagaren till den helt distansierade observatören. Däremellan 
finner vi deltagaren som aktiv, måttlig eller passiv. Då jag vill studera barns aktiviteter och samspel 
i det fysiska biblioteket finner jag det lämpligt att i första hand utföra observation med små inslag 
av deltagande alltså ett måttligt deltagande. Spradley (1980, s. 60) beskriver det som att ha en 
balans mellan deltagande och observation eller en jämvikt mellan att vara utanför och innanför. Jag 
tror att det är svårt att studera barn med full distans och tror även att viktig information kan komma 
i inslagen av interaktion med barnen, men för stort deltagande av observatören innebär också 
påverkan på studiedeltagarna, särskilt när det handlar om barn och vuxna. Jag väljer därför att 
försöka balansera mitt deltagande. 

4.2 Barnperspektiv
Många studier och uppsatser om skolbibliotek görs utifrån de vuxnas perspektiv; 
skolbibliotekariens, lärarens eller rektorns. Jag har därför valt att ta mig an denna studie ur ett 
användarperspektiv, i det här fallet ett barnperspektiv, vilket innebär att lyfta fram hur barn ser på 
saker och ting. 

Johansson (2010) talar om barnet som antingen ”being” eller ”becoming”. Detta är en fråga om hur 
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man ser på barn där ”being” innebär att se barnet som varande, en människa här och nu, och 
”becoming” som blivande, ett barn som kommer att bli en vuxen människa i framtiden. Med ett 
barnperspektiv vill jag ge barnen chansen att delta i studien på sina egna villkor där de själva vet 
mest om vad de gör i biblioteket när de söker efter böcker. Därmed är min ambition att se eleverna i 
studien som varande.

4.3 Urval
Urvalet berör vilka personer som ska undersökas och var detta ska ske; personer och plats. Här 
inspirerades jag av Spradleys (1980, s. 39-40) urvalsprincip där han utgår ifrån att varje social 
situation består av en plats, aktörer och aktiviteter vilka ramar in urvalet. Den sociala situationen 
består i detta fall av elever som ska söka bänkböcker i skolbiblioteket. Med detta ges platsen 
skolbiblioteket, aktörerna elever och aktiviteten söka bänkbok. Kriterier eller avgränsningar för 
dessa beståndsdelar fick alltså styra urvalet och därmed gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval. 
Detta innebär att använda de källor som finns tillgängliga, vilket ofta sker i etnografiska studier. 
(Bryman, 2011, s. 194; 392) Kriterierna berör åldersgrupp årskurs 4, antal studiedeltagare en 
årskurs, form av bibliotek ett skolbibliotek med personal och öppet under skoltid och slutligen 
elever som söker bänkböcker i skolbiblioteket.

Deltagarna, aktörerna, till studien valdes ut genom kontakter med skolbibliotekarier på olika skolor 
utifrån viss kännedom om deras skolbibliotek. Kontakterna hörde sig för bland lärarna i årskurs 4 på 
sina skolor. Två lärare tackade ja till att ställa upp med sina elever och kontakten togs över av 
aktuella lärare. På så vis var aktörerna okända för mig och platsen till stor del okänd för mig. Jag 
fick samtidigt medgivande från rektor. Studien har totalt 32 deltagare varav två lärare och en 
bibliotekarie. 29 av 45 elever i årskursen fick skriftligt godkänt från sina föräldrar att delta, 4 fick 
inte godkänt och resterande 12 elevers föräldrar svarade inte. Eleverna i studien går alltså alla i 
årskurs fyra på samma skola. Ytterligare information om deltagarna ges i bakgrundsavsnittet under 
resultat.

4.4 Genomförande
Observationerna föregicks av ett besök i skolan där jag fick tillfälle att presentera mig och studien. 
Jag fick en chans att träffa eleverna och de kunde ställa frågor till mig. Vid detta tillfälle delades 
även brev om medgivande till deltagande ut att ta hem till föräldrarna (se bilaga 1). Under detta 
besök fick jag också möjlighet att bekanta mig med skolbiblioteksmiljön. Alla deltagande elever har 
lämnat eget medgivande att delta och även fått skriftligt medgivande från sina föräldrar.

Totalt samlades material in från tre observationstillfällen i form av fältanteckningar och 
observationsdagbok. Observationer genomfördes i slutet av vårterminen 2013, under maj månad. 
Vid varje tillfälle närvarade grupper bestående av 8-13 elever. Dokumentionen beskrivs mer 
utförligt i nästa avsnitt. Varje tillfälle bestod av en timmes bibliotekstid, en dag i veckan, där jag 
följde med de elever som var i behov av böcker till skolbiblioteket och då samtidigt samtalade med 
dem om biblioteksbesöket. Under tiden i biblioteket höll jag mig vid sidan av för att inte verka 
påträngande. Observationer gjordes enbart i skolbiblioteket medan samtal även kunde ske utanför 
biblioteket. Informella samtal om biblioteket och klassens besök på biblioteket fördes också med 
skolbibliotekarien och klassens lärare. Den första observationen var en pilotstudie där jag prövade 
mig fram till ett rimligt genomförande. Material från detta tillfälle visade sig användbart och har 
därmed även ingått i resultatet och analysen.
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Förutom de tre dimensionerna av sociala situationer som nämndes i avsnittet urval; plats, aktör och 
aktivitet finner Spradley (1980, s. 78) ytterligare 6 dimensioner att utgå ifrån vid observationer, som 
en slags guide. Dessa nio dimensioner: plats, aktör, aktivitet, objekt, handling, händelse, tid, mål, 
känsla är alla delar av sociala situationer och bör tas i beaktande under varje observationstillfälle, 
men i olika hög grad beroende på situation. Jag har inspirerats av dessa när jag har planerat inför 
mina egna observationer. Närmare observerade jag interaktionen som skedde  (till exempel elev-
elev, elev-lärare, elev-skolbibliotekarie), vad eleverna använde för hjälpmedel för att hitta en bok 
(t.ex. skyltning, fråga någon etc), elevernas agerande i närheten av hyllan och i förhållande till 
böckerna (avstånd, beröring, lokalisering/kännedom av hyllor, koncentration etc.) och en viss 
tidsaspekt/beslut (tid att finna, slutgiltigt beslut och antal böcker). Jag var i förväg beredd på att 
det kunde framkomma saker under observationerna som jag inte har tänkt på i förväg och det ville 
jag hålla mina observationer öppna för. Jag observerade ett barn eller skeende i taget och så många 
som var möjligt under den timmen i veckan jag var där.

4.4.1 Dokumentation
Jag hade förberett en karta över skolbiblioteket att anteckna på under observationerna, vilket blev 
mina fältanteckningar. Det var möjligt att anteckna ibland, men inte alltid. Kullberg (2004, s. 152-
155) rekommenderar att till en början observera till fullo och därefter till exempel återberätta för sig 
själv vad man sett. Detta för att antecknandet under själva observationen inte ska ta överhand eller 
att man ska riskera att missa något. Vidare skriver hon att det är bra att göra en sak i taget. Men 
under tiden man blir mer varm i kläderna kan man börja skriva fältnotiser när man känner att man 
kan hantera det och då korta anteckningar om vad som sker. Vid sidan av i biblioteket var det ibland 
möjligt att snabbt skriva ett par ord eller en mening men jag försökte till fullo studera eleverna 
främst och sedan direkt efter varje observationstillfälle skriva ned mina observationer mer utförligt i 
en observationsdagbok vilket samtidigt blev en del av det fortlöpande tolkningsarbetet. 
Observationsdagboken består av drygt sju sidor löpande dataskriven text.

Tillfällen då det inte var möjligt att anteckna alls var då jag interagerade med eleverna, särskilt på 
väg till och från biblioteket, i så kallade informella samtal. Då lämnades antecknandet till senare. 
De informella samtalen är de vanligaste inom etnografi. De innebär spontana samtal under 
observationens gång som formas just av platsen och situationen. Förtroendet kan lätt skadas med 
alltför många och påträngade frågor därför är det viktigt att känna av läget. Det informella samtalet 
hålls bäst igång med hjälp av öppna frågor. (Kullberg, 2004, s. 115-120) Jag bad eleverna berätta 
hur de tänkte vid vissa aktiviteter i biblioteket, samtidigt men oftast efteråt, frågade om de visste 
vad de ville ha innan, om de var nöjda, hur de tänkte när de gjorde något speciellt och så vidare. Det 
var till för att ge mig en viss bakgrund till vad som skedde vid observationstillfällena. Dessa samtal 
antecknades ned så fort tillfälle gavs och blev då en del av först fältanteckningarna och sedan 
observationsdagboken.

4.5 Analysförfarande
Analysarbetet fortgick parallellt med att observationerna utfördes eftersom textmängderna som 
producerades i form av fältanteckningar och observationsdagbok skulle vara för mycket att gå 
igenom efteråt. Därmed hölls också tolknings- och analysarbetet kontinuerligt vid liv. På detta sätt 
menar Kullberg är det sedan smidigare med en avslutande genomgående analys. (Kullberg 2004, s. 
175) 

Utifrån minnet och de fältanteckningar som fördes under observationerna skrevs en 
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observationsdagbok fortlöpande, i direkt anslutning till observationstillfället så att inte minnet 
skulle svika. Fältanteckningarna och dagboken skiljer sig på det viset att fältanteckningar består av 
vad jag ser och dagboken innehåller tankar om vad jag har sett, på ett beskrivande och tolkande sätt. 
Vad som alltid är i fokus i analysarbetet är studiens frågeställningar. (Kullberg, 2004, s. 185) 

Allt insamlat material kodades och kategoriserades in under de observerade dimensionerna 
interaktion, hjälpmedel, agerande och beslut vilket skedde under det fortlöpande dagboksskrivandet 
och vidare under analysarbetet. Därefter intensifierades det tidigare fortlöpande analysarbetet 
genom omläsning och mer selektiv tolkning i relation till den presenterade teorin, det vill säga 
Björneborns (2008) begreppsapparat. De begrepp som används i uppsatsen är det integrerade 
biblioteksgränssnittet, medlingsflöde, meningserbjudanden och serendipitet vilka under den 
avslutande analysen hjälpte mig att etikettera och också gruppera vad eleverna har gjort under 
observationerna. Detta bildade på så sätt ramar för resultatet. 

4.6 Tillförlitlighet
Bryman (2011, kap. 15) föreslår att bedöma tillförlitligheten istället för reliabilitet och validitet av 
kvalitativa studier som snarare står för djup än kvantitativa mätningar och bredd.  Tillförlitligheten 
innefattar tre begrepp som motsvarar reliabilitet och validitet; trovärdighet och överförbarhet, som 
motsvarar validitet, och reliabilitetens motsvarighet pålitlighet. Detta innebär att forskningen utförts 
enligt gängse regler, att forskaren gör fylliga beskrivningar av det som studerats och redogör 
utförligt för hur man har gått tillväga i forskningsprocessen.    

Jag har eftersträvat att vara så utförlig och transparent som möjligt i min redogörelse av 
tillvägagångssätt i metodavsnittet, hur urval, genomförande, dokumentation och analysarbetet gått 
tillväga. Det insamlade materialet från observationerna har genomgått tolkning och analys etappvis 
såsom det är uppdelat i uppsatsen i form av en resultatdel, en analysdel och slutligen diskussion och 
bör på så vis vara grundligt återgivet och beskrivet. I nästa avsnitt redovisas forskningsetiska frågor, 
hur studiens utförande följer vedertagna riktlinjer. Slutligen utvärderar jag själv genomförandet av 
studien i avsnitt 7.4.  

4.7 Forskningsetiska frågor
Det är extra viktigt att informera alla inblandade om villkor och rättigheter i studier av barn i 
skolmiljö. Särskilt eleverna själva, då de lätt kan hamna i en situation där de känner sig tvingade att 
delta för att det genomförs en studie i skolan. I skolmiljö kan det vara svårt att studera barn då 
vuxna och barn har en viss relation som bygger på rangordning där barnet till stor del kan känna sig 
maktlös och därför känner en press att vara med trots att de egentligen inte vill. Det är lätt att som 
utomstående vuxen halka in på lärar-elevspåret om man inte är uppmärksam. Därför är det en god 
idé att sträva efter att vara ”en annan sorts vuxen” som Barbro Johansson (2010, s. 30) uttrycker det 
om forskare som studerar barn, en vuxen som intresserar sig för vad barnen har att säga och som 
inte är dömande.   

I God forskningssed diskuterar Hermerén (2011) för Vetenskapsrådets räkning hur forskare, på ett så 
transparent sätt som möjligt, kan ta sig an forskningen och dess etiska problem. I öppna 
observationsstudier är det alltid grundläggande att alla inblandade är informerade och samtycker till 
deltagande. Med öppna observationstudier menas att alla deltagare vet om att det utförs forskning 
till skillnad från dolda observationer där deltagarna inte informeras om att de ingår i en studie. 
Dolda observationer är helst inte önskvärda. Då forskaren ska sträva efter att skapa en så naturlig 
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situation som möjligt är det viktigt att tänka igenom hur observationerna och det egna deltagandet, 
eller distansen, ska gå till i förväg. (Hermerén, 2011, kap. 2) 

Inför mina observationer har jag metodiskt gått igenom hur jag som observatör ska gå till väga 
under observationerna och vad jag ska tänka på. Dessutom har alla deltagare, det vill säga eleverna, 
läraren och skolbibliotekarien informerats om vad studien går ut på och hur observationerna skulle 
se ut. Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer ska forskning på barn under 15 år vara extra aktsam genom 
att alla vårdnadshavare och barnen ska informeras och samtycka till att delta. Jag hälsade tidigt på i 
skolan för att informera barnen om studien och dela ut brev att ta hem till föräldrarna med 
information och deltagandeförfrågan (se bilaga 1). Dessa kunde de tillsammans i lugn och ro läsa 
igenom hemma och fundera över. Utöver det bad jag om tillstånd hos rektor på skolan och 
medgivande från läraren och skolbibliotekarien. 

Viktiga begrepp att ta hänsyn till i forskning på människor är tystnadsplikt, anonymitet och 
konfidentialitet. Dessa är begrepp som är närbesläktade och diskuteras av Vetenskapsrådet. I stort 
sett kan en forskare inte lova deltagarna att andra inte får ta del av insamlat material och uppgifter 
men forskaren bör vidta åtgärder för att förhindra det genom att beskriva så utförligt som möjligt 
hur forskningen har förberetts, utförts och hur materialet sedan kommer att förvaras. 
Observationerna i min studie har gjorts utan att anteckna deltagarnas namn eftersom detta inte har 
varit intressant för själva studien och därmed har en avidentifiering skett. I enlighet med riktlinjer 
om konfidentialitet ska deltagarna inte  kunna identifieras ytterligare och därför nämns varken 
elevernas namn eller skolans namn, alla detaljer som pekar ut skolan eller eleverna utelämnas och 
föräldrarnas medgivanden med underskrift förvaras säkert. Dessutom gäller tystnadsplikten i 
skolverksamheten även besökare, i detta fall mig. (Hermerén, 2011, kap. 4)
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5. Resultat 
Detta kapitel är uppdelat i två delar. Första delen består av en beskrivande bakgrund av skol- och 
biblioteksmiljön och deltagarna. Andra delen beskriver resultatet av det insamlade materialet från 
observationerna och blir då samtidigt en beskrivning av bänkbokspraktiker i skolbiblioteket. Jag vill 
i den andra delen ge en bild av observationerna och därför är resultatet uppdelat under rubriker i 
enlighet med de dimensioner som observerades; interaktion, hjälpmedel och agerande och beslut. 
Analysen sker i ett eget kapitel, kapitel 6.

5.1 Bakgrund
I detta avsnitt kommer skolans och skolbibliotekets fysiska miljö att beskrivas. Deltagarna, det vill 
säga eleverna, lärarna och skolbibliotekarien kommer också att presenteras för att ge läsaren en 
bakgrundsbild till den efterföljande analysen. Detaljer som är specifika för skolan eller någon av 
deltagarna kommer att fingeras eller ändras lite för att undvika identifiering.

5.1.1 Skolan
Skolan är en F-9-skola, det vill säga innefattar förskola till årskurs 9. Det går cirka 500 elever i 
skolan. Lokalerna är moderna, öppna och ljusa och skolytorna, till exempel korridorer, upplevs av 
mig som besökare som lugna och dämpade. Skolan satsar på tekniska hjälpmedel såsom interaktiva 
tavlor i klassrummen och datorer till eleverna. Skolgården är stor runt alla sidor av skolan men är 
avdelad, därför blir det också lugnare på skolgården. Skolan är kommunal och har funnits i flera år.

5.1.2 Skolbiblioteket 
Skolbiblioteket ligger nära huvudentrén och utgörs av ett rum med bokhyllor som sticker ut från 
väggarna. Det finns arbetsdatorer för informationssökning, bord där eleverna kan utföra skolarbete 
och det finns en informations- och lånedisk där de kan fråga skolbibliotekarien om frågor de undrar 
över. Informations- och lånedisken består av skolbibliotekariens arbetsplats med skrivbord, 
bokhyllor, skrivare och återlämningslåda. Skolbibliotekarien berättar under ett informellt samtal 
inför observationerna om biblioteket. Biblioteket har öppet varje dag i veckan under skoltid men 
varje årskurs har också en dedikerad bibliotekstid, vilket i regel är en timme en dag i veckan, då de 
går till skolbiblioteket för att låna böcker vid behov. Det finns även drop-in-tider. Eleverna har även 
möjlighet att besöka biblioteket på eftermiddagar och får då också hjälp av skolbibliotekarien. 
Bibliotekslån kräver ett lånekort som varje elev har rätt till. Biblioteket har facklitteratur, 
bilderböcker, barn- och ungdomslitteratur för alla åldrar, på olika språk, klassuppsättningar och 
även pedagogisk litteratur för personal. Flera bord och hyllor visar upp böcker i biblioteket, nya 
böcker såväl som boktips. Det finns både öppna ytor och ytor mellan bokhyllor där eleverna kan stå 
eller sitta för sig själva och i mitten står en grupp med fåtöljer. Alla hyllorna är märkta med SAB-
signum med och ibland utan bilder för att eleverna ska kunna hitta själva. En del böcker är 
genreuppdelade såsom spökhistorier och sport. Det finns för tillfället inte möjlighet att söka efter 
böcker själv i en sökterminal och inte heller att låna böcker själv, dessa två aktiviteter får man be 
skolbibliotekarien om hjälp med. 

5.1.3 Deltagarna
Årskurs fyra består av 45 elever som alla är mellan 10-11 år, med en viss övervikt av pojkar. 
Eleverna har olika språklig bakgrund och därför är satsningen på svenska stor, vilket bland annat 
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består av att det finns tid att läsa böcker. Under bibliotekstimmen de har en gång i veckan går de 
elever som behöver låna en bänkbok till biblioteket på egen hand där de får hjälp av 
skolbibliotekarien. Beroende på hur många som behöver böcker går de ibland i grupp och ibland 
enstaka elever under hela bibliotekstimmen men ofta är det inte mer än fyra elever åt gången enligt 
skolbibliotekarien. En grupp på cirka 12 elever har varje gång haft lektion samtidigt som 
bibliotekstiden och fick därför gå till skolbiblioteket en annan tid i veckan. Eleverna går även 
frekvent till skolbiblioteket efter skolan för att låna böcker antingen för fritidsläsning eller läsning i 
skolan. Den fria bibliotekstiden efter skoldagens slut undersöks dock inte i denna uppsats. 

Årskursen har två lärare, båda kvinnliga. Lärarna menar att de hela tiden samarbetar med varandra 
och känner alla elever lika väl. På skolbibliotekstiden följer en av lärarna med ibland och kommer 
även och tittar till och hjälper eleverna emellanåt. Aktiviteten är alltså relativt fri enligt lärarna, en 
lärare släpper in eleverna i biblioteket och kommer oftast sedan och hämtar dem. En mer eller 
mindre outtalad riktlinje från lärarna till eleverna är att de alltid måste ha en bänkbok i 
klassrummet. Därför måste eleverna alltid ha en bok med sig från biblioteket, om det så är en 
”lämplig” bok för åldern (svårighetsgrad), en fackbok eller bilderbok. Det finns ett litet utbud av 
böcker i klassrummet som enligt lärarna inte är de bästa, andra alternativ är att eleverna tar med 
böcker hemifrån eller lånar av kompisar. Böcker måste inte vara på svenska men lärarna brukar i de 
fall eleverna väljer böcker på andra språk se till att eleverna har en bok på svenska också. Under 
mina observationer har jag inte sett en enda elev låna en bok på ett annat språk, men det är möjligt 
att det görs efter skoltid. Lärarna vill att eleverna ska skriva en bokrecension av varje läst bok. Detta 
görs i olika hög grad av olika elever. Tyst läsning har årskursen dels under bibliotekstiden och dels 
då och då under veckan, till exempel om mornarna när eleverna behöver få lite lugn och ro. 

På biblioteket finns den kvinnliga skolbibliotekarien tillgänglig under skoltid. Hon har jobbat på 
skolbiblioteket i drygt ett år när undersökningen utförs och är utbildad bibliotekarie. 
Skolbibliotekarien säger att hon känner eleverna i årskurs fyra vid namn eftersom hon arbetar 
mycket med dem och har ett nära samarbete med årskursens två lärare. Samarbete lärare-
skolbibliotek skiljer sig åt i skolan, engagemanget finns hos skolbibliotekarien men ansvaret ligger 
helt hos lärarna enligt bibliotekarien själv. 

5.2 Observationer 
I denna del av resultatredovisningen kommer observationerna att presenteras. Jag väljer att 
presentera det i form av generella beskrivningar baserade på samtliga observationer med tydliga 
exempel under tre rubriker: interaktion, hjälpmedel och agerande och beslut. Dessa tre rubriker 
grundar sig i de dimensioner som observationerna bestod av och syftet med detta är att det ska vara 
så lite avstånd som möjligt mellan själva observationerna och redovisningen av dem. 
Observationerna innehöll interaktion mellan elev-elev, elev-lärare, elev-skolbibliotekarie och lärare-
skolbibliotekarie. I observationerna framkom också vad eleverna använde för hjälpmedel för att 
hitta en bok såsom skyltning eller att fråga någon. Elevernas agerande i närheten av hyllan och i 
förhållande till böckerna i form av exempelvis avstånd, beröring, lokalisering och koncentration 
observerades också samt en viss tidsaspekt. I tidsaspekten ingick bland annat tidsåtgång, slutgiltigt 
beslut och antal böcker. 

5.2.1 Interaktion 
En av de observerade aspekterna var interaktionen på biblioteket, både mellan elever, vuxna och 
elever och vuxna vilket kommer att beskrivas under denna rubrik. Jag uppfattade det som att 
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biblioteksbesöken till stor del bestod av interaktion mellan eleverna, skolbibliotekarien och lärarna. 
Detta observerades vid var och ett av de tre observationstillfällena. De vuxna interagerade dock 
kortfattat med varandra, med enkla frågor som ”är några elever klara?” eller ”hur går det?” i 
samband med att läraren tittade till eleverna i skolbiblioteket eller hämtade tillbaka dem till 
klassrummet. 

Det var till synes ingen större skillnad mellan hur pojkarna och flickorna interagerade. Interaktionen 
eleverna emellan bestod mycket av skoj och stoj men var till en början av biblioteksbesöket relativt 
lugn. Eleverna pratade med varandra om böcker de såg, hade roligt åt en framsida och fnissade 
tillsammans. De första minutrarna under alla besök i biblioteket gick, främst pojkarna, runt i grupp 
och tittade, rörde och pratade om böckerna de såg. Stämningen tycktes skojfrisk men grupperna 
splittrades efter ett tag till enstaka elever. Vid första och tredje observationstillfället uppträdde 
eleverna väldigt lungt och småpratade med varandra medan de gick runt eller satt, när de valt en 
bok, i fåtöljer eller andra sittplatser medan de väntade på att en kompis skulle bli klar eller att 
läraren skulle komma. Vid andra observationstillfället var interaktionen mer högljudd och handlade 
mer om annat än att hitta böcker, det vill säga att eleverna sprang runt och jagade varandra och 
skrattade tillsammans som i exempel 1 nedan. Trots en, av mig uppfattad, mer ofokuserad och 
stökig stämning hamnade eleverna aldrig i konflikter med varandra och alla kom från biblioteket 
med varsin bok. 

Exempel 1:  En flicka som planlöst, enligt min uppfattning, har gått runt i biblioteket i flera  
minuter och på måfå tittat på böcker går tillslut till skolbibliotekarien för att få råd om en bok hon 
slutligen hittat. De pratar om författaren och dennes andra böcker och svårighetsgrad på boken.  
Skolbibliotekarien skickar iväg flickan att själv välja en lättare bok. Flickan ställer tillbaka den  
svåra boken och går istället och småpratar med sin tjejkompis, lågmält. Därefter splittras de och  
hon går runt till synes planlöst för sig själv igen. En av pojkarna tar tag i hennes arm, drar iväg  
henne till hyllorna och visar en bokframsida som han skojar om. Hon fortsätter att titta på böcker  
på ett sätt som ter sig slumpmässigt och verkar ha tappat fokus på vad hon egentligen skulle göra.  
Efter ett tag börjar hon bråka med pojken, de springer runt i biblioteket och jagar varandra. Det  
ser ut att vara på skoj för det skrattas högt. Efter ett par minuter säger skolbibliotekarien till, hon  
höjer även rösten och säger till alla eftersom stämningen och bristen på fokus tycks ha smittat av  
sig bland eleverna vilket visar sig i att det på kort tid blivit väldigt rörigt i lokalen och att ljudnivån  
har höjts.

När eleverna interagerade över bokval, det vill säga inte när de skojade om till exempel framsidor, 
pratade de alltid lågmält med varandra. För det mesta var det två elever av samma kön vid dessa 
situationer men vid ett fåtal tillfällen samlades en grupp elever över en bok som pojkarna i 
nedanstående exempel 2.

Exempel 2: En pojke ser en fackbok om fotboll på nyhetshyllan som han blir intresserad av. Han 
visar boken för sina kompisar och sätter sig i en fåtölj och börjar bläddra i den. Kompisarna 
ansluter en efter en (3-4 stycken) och ställer och sätter sig runt om. Tillsammans tittar de i boken  
och pratar om den och fotboll. Detta tycks sluka dem totalt ända till läraren kommer och säger  
”har ni hittat böcker? Ska alla låna samma bok?” Pojken som hittade boken lånar den då.  

Antingen stod eleverna vid en hylla eller så satt de vid en hylla på en pall, ibland även på golvet 
eller så satt de i fåtöljerna mitt i rummet. I fåtöljerna satt ofta elever som hade valt böcker och börjat 
läsa dem eller elever som nästan bestämt sig för en bok och tittade igenom den inför ett slutgiltigt 
beslut. Tillsammans tittade eleverna igenom hyllan de valt ut, till exempel vid hyllan där böckerna 
om LasseMajas detektivbyrå står eller spökhyllan, genom att vinkla ut böcker eller ta ut ett par som 
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de läser baksidan på, ibland tillsammans och ibland tyst för sig själv bredvid varandra. De frågade 
varandra om böcker är bra eller ville dela med sig av baksideinnehållet. Ett par gånger märkte jag 
att dessa elever även ville låna likadana böcker, om det fanns fler exemplar av en bok, som i 
exempel 3: 

Exempel 3: En grupp pojkar ber skolbibliotekarien om spök/läskiga böcker. Hon lotsar dem till  
spökhyllan och tipsar dem om ett par böcker från hyllan. Några av pojkarna tappar snart intresset  
och går därifrån samtidigt som skolbibliotekarien går för att hjälpa en annan elev. Men två pojkar  
sitter kvar på en stor pall nedanför spökhyllan. De läser baksidan på varsin bok under tystnad i  
flera minuter. Därefter ställer de tillbaka böckerna på hyllan. Samtidigt pratar de lågmält med 
varandra om böckerna medan de tittar igenom hyllans innehåll. Ibland tar de ut en bok och tittar  
på framsidan och baksidan och pratar om just den boken. En av pojkarna hittar en bok som han tar  
ut och utbrister hänfört ”åh”, visar sin kompis som reagerar likadant. Vid ”åh” läser pojken  
baksidan högt för den andra pojken, de sitter nedböjda över boken båda två, pratar om den och en  
av pojkarna förklarar ett ord för den andre. Därefter hittar den ena pojken två likadana böcker  
(Nelly Rapp – Varulvarna) och säger till kompisen ”vi lånar samma och ser vem som läser ut  
snabbast, ska vi?”. De håller i böckerna, till synes tveksamma om vad de ska göra. De tittar ändå  
vidare lite på måfå tillsammans på sporthyllan som ligger precis under spökhyllan och tar en bok  
och säger nåt i stil med ”den här kanske”. De har fortfarande inte bestämt sig och tittar vidare på  
andra böcker. När andra elever kommer i närheten tar pojkarna tag i sina böcker som de plockat ut  
som för att ingen ska ta dem. De två pojkarna har nu flera böcker att välja mellan men i ett  
gemensamt beslut väljer de slutligen helt andra spökböcker. Jag frågar om de har bestämt sig och  
de visar mig sina böcker; olika böcker i samma serie. De säger att de är nöjda med valet.

De två första observationstillfällena skiljde sig från varandra genom att eleverna tog olika mycket 
hjälp av skolbibliotekarien. Vid andra tillfället var det fler som ville ha hjälp än vid första. 
Skolbibliotekarien hjälpte eleverna med flera olika saker under bibliotekstimmen, såsom 
återlämning och utlån av böcker, hjälp att hitta hyllor och böcker och boktips. Hon var hela tiden 
tvungen att alternera mellan lånedisken och hyllorna. Skolbibliotekarien pratade alltid lite med varje 
elev i kön för återlämning; frågade något om den utlästa boken eller gav ett nytt boktips. Till en 
början vid biblioteksbesöket stod eleverna och köade vid lånedisken för att få hjälp eller lämna 
tillbaka böcker, men efterhand rörde de sig utåt i biblioteket.  Därefter hördes med jämna 
mellanrum ”[bibliotekariens namn], kan du hjälpa mig att hitta en bok?”. Om bibliotekarien var 
upptagen med en elev för tillfället svarade hon alltid att hon skulle hjälpa den frågande eleven efter 
den hon nu hjälpte, eller om det var fler som vill ha hjälp så höll hon ordning på vems tur det var. 
Eleverna som väntade tycktes ha tålamod och störde oftast inte under tiden. Men ibland tycktes det 
som att bibliotekarien fick kliva ut ur bibliotekarierollen och säga till elever som inte skötte sig, 
som i det översta exemplet när eleverna jagade varandra, då lyssnade eleverna på henne. 

Bibliotekarien berättade i samband med ett observationstillfälle att hon är mån om att varje elev ska 
få den hjälp de behöver och hon verkade nogsamt följa detta under mina observationer. De tilltalade 
varandra vid namn, åt båda hållen, och eleverna var alltid artiga och lågmälda när de fick hjälp av 
bibliotekarien. Antingen frågade eleverna efter en specifik bok som till exempel efterföljande bok i 
en serie eller en väldigt populär bok eller så frågade de efter ett specifikt område som böcker om 
andra världskriget, sagor eller som i exemplet ovan om spök/läskiga böcker. Skolbibliotekarien 
hade oftast samtal med en och en eftersom eleverna nästan alltid frågade individuellt. Var det frågor 
om böcker lotsade hon dem till rätt hylla och stannade med dem en stund som i exempel 4 som 
återges nedan. Samtidigt försökte hon lista ut vad eleven mer specifikt var ute efter genom att ställa 
följdfrågor. Hon tog ofta ut en eller par böcker och berättade om dem, om inte frågan handlade om 
en specifik bok, och pratade om svårighetsgraden av boken med eleven. Detta innebär, berättade 
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hon själv senare, att hon försöker välja en bok som hon tycker är passande för elevens individuella 
läsmognad och om eleven vill ha en svårare bok diskuterar de om den kan vara för svår eller om 
eleven kan testa boken trots allt. Bibliotekarien ”varnar” bara, som hon uttryckte sig själv, medan 
eleverna själva tar beslutet, de kan alltid komma tillbaka menade hon. Var boken som eleven 
frågade efter utlånad ställde hon eleven i kö och såg till att eleven hittade en annan bok så länge och 
hon föreföll känna till elevers preferenser och tidigare läshistoria. 

Exempel 4: En pojke ser en bok på en boktipshylla som han blir intresserad av. Han går till  
bibliotekarien och frågar efter fler inom samma område, vilket är andra världskriget.  
Skolbibliotekarien tar med honom till faktahyllorna2 och visar honom två olika hyllplan där han 
kan hitta liknande böcker. Hon tar ut en bok, sätter sig på huk bredvid honom och berättar om den,  
han lyssnar och tar den genast av henne. Hon diskuterar svårighetsgrad på den boken och övriga  
faktaböcker inom ämnet som står på hyllan och säger att de kan vara för svåra men att han ju kan  
låna och testa. Han tar de presenterade böckerna och sätter sig vid ett bord i närheten och börjar  
bläddra i den ena.

Läraren och eleverna interagerade till största delen i slutet av elevernas biblioteksbesök. Vid de två 
första besöken kom de två lärarna varsin gång och utifrån dessa besök framstår det som att 
interaktionen beror lite på vilken lärare som går till biblioteket. Vid första observationstillfället kom 
lärare 1. Hon kom enbart för att lämna och hämta eleverna och stannade inte länge. Hon frågade 
alla elever om de var klara, om de hade hittat en bok och om de hade lånat den. Hon tittade inte på 
vilka böcker de lånat med undantag för pojken som lånade böcker om andra världskriget där jag 
uppfattar att hon uttryckte tveksamhet i form av ord som ”men, hm, okej” inför valet att ha dessa 
som bänkböcker men lät honom låna dem ändå. Hon uppfattades av mig som stressad och skyndade 
på eleverna för att fler ville komma och låna. Stressen kunde bero på att hon just denna dag var 
själv (förutom assistenter etc.) med eleverna, då lärare 2 var ledig. 

Lärare 2 kom till biblioteket mitt i observationstillfälle 2. Stämningen i biblioteket tedde sig just då 
rörig och lärarens närvaro tycktes lugna eleverna avsevärt. Hon satte sig mitt i biblioteket och bad 
en av flickorna att ta av sig luvan, eleven gjorde som hon blev tillbedd. Efter ett par minuter kom en 
av pojkarna fram och de pratade lugnt och lågmält med varandra om en bok vilket beskrivs i 
exempel 5. Hon gick sedan vidare för att prata med ett par pojkar som var samlade vid en hylla och 
pratade om böcker. Där stannade hon ett kort ögonblick för att tipsa om en bok hon såg på hyllan, 
pojkarna lyssnade och sedan gick hon vidare. Läraren ställde sig den sista tiden hon var på 
biblioteket vid ett bord vid fackhyllorna och tittade igenom facklitteratur medan hon släppte iväg 
elever till klassrummet. Jag uppfattade hennes närvaro i biblioteket som lugnande på eleverna under 
hela tiden hon var där, trots att hon inte i större grad aktivt sökte upp eleverna. 

Exempel 5: Pojken som kommer fram till lärare 2 visar sin bok (Hövdingens bägare) för henne och 
bläddrar i den för att visa texten och innehållet. De pratar därefter lugnt om svårighetsgraden av  
boken. Han menar att den är lagom för honom och hon håller med honom. Han hoppas att han 
hinner läsa klart den till sommaren för då kan han läsa Den dansande djävulen (en något svårare 
bok än den han hade i handen, min anm.) under sommaren, samtidigt visar han den boken på 
hyllan. Jag kan inte säga om läraren känner till boken men hon säger till honom att den är svårare 
och mer text i och låter tveksam på rösten till om han ska orka igenom den boken. Det enda man 
kan se utifrån är att boken är tjockare och att den står på en hylla med svårare böcker. Han låter  
sig inte nedslås enligt hans reaktion att döma som inte är annat än att gå därifrån och låna boken  
han har valt. 

2 I fältanteckningarna och observationsdagbok användes barnens egna ord för facklitteratur/hylla det vill säga 
faktaböcker/hylla och därför får de orden följa med i exemplen här i resultatredovisningen.  
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Vid observationstillfälle 3 kom lärare 1 till biblioteket efter 15 minuter. Som tidigare stämde hon av 
om eleverna hade hittat böcker, det flesta elever lånade då sina böcker och gick tillbaka till 
klassrummet. Men jag lade märke till en pojke som hade varit på biblioteket vid alla tre tillfällen 
som  inte har fått någonting gjort vid detta tillfälle, det vill säga, han hade inte hittat en bok att låna 
med sig utan hade istället pratat och skojat med sina klasskamrater. Detta exemplifieras nedan i 
exempel 6.

Exempel 6: Pojken är redan på biblioteket när jag kommer med gruppen. Han pratar då med 
skolbibliotekarien. När de andra kommer går han iväg inåt biblioteket och vandrar planlöst, som 
det verkar, runt och tittar på böcker, pratar med de klasskompisar som är i närheten eller bråkar  
och skojar med en tjej. Han har ingen bok i handen när lärare 1 kommer. Då läraren kommer till  
biblioteket lånar de flesta elever sina böcker och går till klassrummet. Hon frågar om han har  
hittat en bok, säger till honom att han måste fokusera och sedan ledsagar hon honom till hyllorna  
och tycks hjälpa honom att fokusera och titta på böcker genom att hela tiden stå bredvid och prata  
med honom. Han hittar ingenting, läraren går till skolbibliotekarien och hälsar och han verkar  
återigen tappa fokus. Hon säger till honom att han aldrig kommer att komma tillbaka till  
klassrummet om han inte bestämmer sig. När han är ensam kvar med skolbibliotekarien, läraren 
och mig (tre vuxna) runt sig pratar han på om böcker han har lånat och har eller inte har hunnit  
läsa. Han verkar på bra humör och skrattar. Tillslut lånar han en bok ur ”återlämningshögen”,  
med hjälp från bibliotekarien. Jag följer med läraren och pojken till klassrummet och han fortsätter  
prata till synes glatt med läraren om böcker.

Så inte förrän läraren kom och uppmärksammade detta började pojken att leta efter en bok. Läraren 
kunde då ägna tid åt att hjälpa honom eftersom de övriga eleverna snabbt lämnade biblioteket. 
Exemplet visar att elever behöver olika mycket hjälp från de vuxna och att läraren, i det här fallet, 
uppmärksammade det.

5.2.2 Hjälpmedel
Förutom interaktion studerades också hjälpmedel som eleverna använde för att hitta en bok på 
biblioteket. Skyltning eller att fråga någon kunde vara sådana hjälpmedel och kommer att redogöras 
för under denna rubrik. 

Eleverna använde sig av både fysiska och sociala hjälpmedel för att orientera sig och hitta böcker i 
biblioteket. De sociala hjälpmedlen innebär främst att fråga skolbibliotekarien om hjälp att hitta en 
bok men även läraren om denne är närvarande eller klasskompisar. Detta har redan behandlats 
under rubriken interaktion. I detta avsnitt kommer därför de fysiska hjälpmedlen att behandlas och 
exemplifieras. De olika hjälpmedlen användes både skiljt från varandra och integrerat. Ett exempel 
på att hjälpmedel integrerades kan läsas under avsnittet interaktion i exempel 4 då en elev hittar en 
intressant bok på en boktipshylla och frågar skolbibliotekarien efter fler liknande böcker. I det fallet 
tog eleven hjälp av både ett fysiskt, boktipshyllan, och ett socialt, skolbibliotekarien, hjälpmedel.

De fysiska hjälpmedlen, specialhyllor såsom spökhyllan, nyhetshyllan, skyltar, hyllor och bord som 
visar upp framsidor på böcker (så kallade boktipshyllor) och återlämningshyllan resulterade inte i 
särskilt många utlån i slutändan till skillnad från de sociala hjälpmedlen. De fysiska hjälpmedlen 
användes däremot frekvent under tiden eleverna vistades i biblioteket. Framförallt var det 
nyhetshyllor och boktipsbord/hyllor som eleverna gick till i början av biblioteksbesöken och då 
många gånger i grupp där de samtidigt rörde vid och pratade om böckerna de såg. Dessa hyllor och 
bord användes också under tiden eleven väntade på att få hjälp från skolbibliotekarien genom att 
eleverna tittade på böckerna, öppnade dem eller vände på dem. Mycket sällan användes skyltar 
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såsom Hcg3, Hcf eller ”Fakta” på hyllornas kortsidor av eleverna. Under mina tre 
observationstillfällen ser jag skyltarna på hyllorna användas endast en gång av en pojke som både 
läser och rör vid skylten ”Fakta om djur” på kortsidan och sedan tittar på hyllorna runt hörnet som 
hör till. Han tar dock inte med sig en bok därifrån men stannar ett par minuter ändå.

Jag noterade att det inte finns någon möjlighet för eleverna att själva söka efter böcker i en dator. 
Skolbibliotekarien förklarade att vad som finns på hyllorna inte överensstämmer med vad som finns 
utlånat i datorsystemet och det är något hon har arbetat med att förbättra sedan hon började arbeta 
på skolbiblioteket för snart ett år sedan. Därför tog hon beslutet att enbart hon kan söka i 
datorsystemet efter böcker tills vidare. Eleverna tycktes inte reflektera över detta eller motsätta sig 
det. 

Förutom specialhyllor resulterade återlämnings- och lånedisken i flest utlån av de fysiska 
hjälpmedlen. Det hände att elever hade med sig en bok de tänkte låna men vid återlämnings- och 
lånedisken såg de en bok de hellre ville låna och lånade den istället. Detta kunde även hända om de 
gick för att fråga bibliotekarien om hjälp vid lånedisken och de då såg en bok som någon 
klasskompis precis lämnat tillbaka. Om det inte var kö på den boken så var det fritt fram för eleven 
att låna den, vilket hände med jämna mellanrum, bland annat i exempel 7 här nedan.

Exempel 7: En av pojkarna vid första tillfället går till synes planlöst runt i biblioteket och hittar  
ingen bok han vill låna. Han går sedan till Hcg-hyllorna och vinklar ut olika böcker. Sedan tar han  
ut en bok från en hylla längst upp, läser på baksidan och ställer tillbaka den. Utan att ha tittat  
igenom hyllan innan tar han ut en bok i brösthöjd istället, läser på baksidan och säger till mig att  
han ska låna den och en som är mer lättläst (som han inte har hittat än, min anm.). När han går för  
att låna boken vid återlämnings- och lånedisken hittar han där en bok som han hellre vill ha som 
precis har återlämnats av en klasskamrat. Han byter ut böckerna, lånar och berättar att boken han 
bytte till ingår i en serie där de i klassen tillsammans just har läst den första boken, vilken han  
tyckte om.

5.2.3 Agerande och beslut
Under denna rubrik kommer jag att beskriva elevernas sätt att agera i förhållande till hyllor och 
böcker i skolbiblioteket. Det kan vara avstånd till hyllan, beröring av böcker, lokalisering av olika 
avdelningar och hyllor i biblioteket och hur elevernas koncentration på uppgiften ter sig. Jag 
kommer även att beskriva observationer av hur och när elever bestämmer sig för att låna, hur många 
böcker och hur lång tid det kan ta. 

Vid hyllorna agerade eleverna lite olika beroende på om de visste vilken bok de ville ha eller om de 
tittade utan plan. De elever som hade planerat att låna en viss bok och visste var den stod gick direkt 
till rätt hylla när de kom in i biblioteket. Då spelade det ingen roll vilken höjd hyllan hade, om de 
måste sträcka sig eller huka sig ned. Ett sådant biblioteksbesök avslutades snabbt med utlån. Dessa 
besök var dock ovanliga under de tillfällen jag närvarade. Jag beskriver ett sådant biblioteksbesök i 
exempel 8. De hyllor eleverna tycktes hitta till utan att fråga var Hcf-hyllan, lättlästhyllan, 
nyhetsborden och hyllan med böcker om LasseMajas detektivbyrå. Detta märkte jag genom till 
exempel när skolbibliotekarien vid lånedisken tipsade om en bok som stod på någon av dessa hyllor 
i biblioteket. Då gick eleverna dit direkt, utan att be om direktion. Även de som läste Hcg-böcker, 
vilket enligt de vuxna var få, hittade till Hcg-hyllan. 

3 Skönlitterära böcker för barn delas vanligen upp utifrån vilken ålder boken passar. Hcg är tänkt att främst passa 
mellan- och högstadieelever och Hcf passar framförallt lågstadiet.
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Exempel 8: Vid det första besöket går en av flickorna direkt till Hcg-bokhyllan och hukar sig ner  
till nedersta hyllan. Den andra boken hon tar ut från hyllan tar hon med sig till utlåningsdisken. Vid  
förfrågan visste hon vad hon var ute efter, en bok i en deckarserie som hon följer. Hon är nöjd och  
sätter sig i en fåtölj och börjar läsa. Så småningom sätter sig fler runt omkring och de börjar  
småprata med varandra och skoja lågmält. 

Biblioteksbesöket bestod för många elever av en väntan på att få hjälp från skolbibliotekarien. 
Många av eleverna bad skolbibliotekarien om hjälp och verkade inte leta aktivt efter böcker innan 
de fick den hjälpen. De allra flesta rörde sig till synes planlöst i biblioteket och stannade till vid 
hyllor eller bord och tog ut eller tittade på en bok, vilken som helst, som de sedan inte fastnade för. 
Elevernas koncentration uppfattades vara ofokuserad under väntetiden och ibland gjordes helt andra 
saker än försök till att hitta en bok, som till exempel prat, bråk och skoj, vilket också ökade 
ljudvolymen. 

När eleverna väl stod vid en hylla rörde de ofta vid ryggarna på böckerna, drog handen eller 
vinklade ut boken för att få en glimt av framsidan. Det hände också att de tog ut ett par böcker, en i 
taget för att titta mer noggrant, både på framsidan, läsa på baksidan och bläddra och provläsa för att 
få en uppfattning om innehållet. Ett par elever vid varje biblioteksbesök tog med en eller ett par 
böcker till en stol, pall, fåtölj eller ett bord för att läsa och bläddra igenom lite noggrannare men 
oftast stod de kvar vid hyllan medan de tittade igenom böckerna. Om eleverna till synes på måfå 
gick igenom en hylla tittade de nästan uteslutande på hyllorna i bröst- eller ögonhöjd. Vid hyllan där 
LasseMajas detektivbyrå står satte sig en del elever på golvet eftersom den var längst ned i 
bokhyllan. Detta gjorde att hyllan hamnade i ungefärlig ögonhöjd för eleverna i alla fall. Nedan 
beskrivs ett exempel på hur elever hanterar böcker på hyllorna och på hur det kan se ut när en elev 
väntar på hjälp, i exempel 9.

Exempel 9: Två pojkar sätter sig bredvid varandra på golvet framför ”LasseMaja-hyllan”, nära 
den. En av pojkarna tar direkt ut en bok och frågar den andra ”Är den bra, har du läst den här?”.  
Den andra pojken svarar positivt. Men pojke nr 1 ställer tillbaka den. Sedan vinklar han ut flera  
böcker i följd i snabb takt samtidigt som han för sig själv säger ”läst” ”läst” ”läst” osv. Därefter  
ställer de sig upp, vänder på sig och börjar titta på hyllan mittemot. Sedan går pojke nr 1 förbi  
återlämningshyllan och tittar kort på böckerna där. Han går och tittar om skolbibliotekarien är  
upptagen, det är hon. Så han går till synes planlöst runt och tittar på och i böcker medan han 
väntar. De böcker som är uppställda tar han på på olika sätt genom att öppna och stänga, ta upp 
och lägga ned, det är ingen bok som han tittar på en längre stund eller med visat intresse. Han får  
slutligen hjälp av skolbibliotekarien. 

En del böcker användes också för att skoja med andra elever. Till exempel försökte pojkarna vid 
flera tillfällen att hitta ”snuskiga” böcker och böcker med roliga bilder eller titlar på framsidan som 
de tog och visade runt för sina klasskamrater och skrattade eller fnissade åt. Efter ett tag ställde de 
alltid tillbaka böckerna ungefär där de fann dem. Detta gällde alltid om de avlägsnade en bok från 
hyllan en kortare eller längre stund. Bibliotekarien sa att hon hade ”tränat” dem i att ställa tillbaka 
böcker på rätt ställe om de inte ville ha dem. 

Eleverna kunde gå runt och hålla i böcker en längre stund, göra något annat under tiden och sedan 
bestämma sig för att låna boken eller inte. Sällan valde de mellan flera böcker men det hände, som i 
exemplet med pojkarna vid spökhyllan eller i exempel 10 nedan. Ofta tog det lång tid för eleverna 
att hitta en bok de ville låna men ett fåtal elever hittade direkt den bok de ville ha. Jag lade märke 
till att en av pojkarna som vid tillfälle 2 noggrant valde deckare vid deckarhyllan satt länge, i lugn 
och ro, vid tillfälle 3 framför seriehyllan och läste i ett seriealbum för sig själv. Han var också en av 
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de sista att lämna biblioteket efter att han hade lånat just det seriealbumet. Även vid första tillfället 
fick han hjälp att hitta en sagobok. Men innan han bestämde sig för lån satt han länge med boken i 
en fåtölj och bläddrade i den för att försäkra sig att den innehöll det han var ute efter, vilket var en 
saga om Egypten berättade han efteråt. 

Exempel 10: En pojke har gått runt i lugn och ro och plockat på sig fyra böcker från olika Hcf-
hyllor och nyhetshyllan. Han sätter sig i en fåtölj och lägger ut de fyra böckerna (flera Nelly Rapp 
och Jakten på Jack) i en rad framför sig med framsidorna uppåt för att kunna välja vilken han ska  
låna. Med hjälp av ramsan ”ole, dole, doff” börjar han tyst för sig själv utesluta en bok i taget.  
Den bok som tillslut blir vald bläddras igenom men väljs då bort. Han tittar igenom de andra 
böckerna igen, de som är ”ute” som han kallar dem. Därefter väljer han en av dem efter att ha  
kollat igenom den. Efter detta vandrar han runt i biblioteket och kollar på uppställda böcker.  
Därefter sätter han sig bredvid en pojke som tittar i ett seriealbum på den stora pallen framför  
seriehyllan. De pratar lite lågmält och han ställer sen tillbaka två böcker. Han kommer fram till  
mig med de två böcker han har kvar i handen och frågar vilken bok han ska välja. Jag säger att den  
ena boken är den första i serien och den andra är en av de nyaste, men vilken han ska välja vet jag 
inte. Då bestämmer han sig för den nyaste. Han ställer tillbaka den andra boken och går och  
ställer sig i lånekön. 

När eleverna väl hade bestämt sig fick de ofta vänta en stund innan de kunde få boken utlånad 
eftersom skolbibliotekarien alternerade mellan utlån och att hjälpa eleverna med boktips. Medan de 
väntade på att skolbibliotekarien skulle hjälpa dem att låna ut boken satte de sig och väntade 
någonstans eller gick runt och pratade. Sällan var biblioteksbesöket över på några minuter om det 
inte gick ut på att eleven bara ville göra ett omlån av en bok som denne inte hunnit läsa ut. Läraren 
stämde av med de flesta elever om de hade lånat en bok innan de fick återvända till klassrummet, få 
elever gick tillbaka i förtid. Ett biblioteksbesök kunde alltså sträcka sig upp till en halvtimme för 
eleverna om läraren inte kom tidigare. Detta exemplifieras i exempel 11, nedan.

Exempel 11: En av flickorna vid observationstillfälle 3 återlämnar Naruto, en mangabok, och går 
iväg men kommer direkt tillbaka och frågar skolbibliotekarien om man får låna de böcker som de  
andra precis har lämnat. Skolbibliotekarien svarar ja och då tar flickan en annan Naruto som 
pojken precis innan henne i kön lämnade och som låg i högen med återlämnat på disken. Hon går  
iväg med boken, men lånar den inte, och tar vad som framstår som ett glädjeskutt när hon är på 
väg inåt biblioteket. Därefter går hon runt och pratar med kompisar och bråkar med en pojke tills  
läraren kommer. Då lånar hon boken i lånedisken och går tillbaka till klassrummet.

Jag uppfattade aldrig att eleverna var besvikna över att en bok var utlånad, när de ibland blev 
tillfrågade om detta svarade alla nej. Skolbibliotekarien ställde dem på kö och rekommenderade ofta 
i samband med det en annan bok. Det var en eller två elever totalt som lämnade biblioteket med två 
böcker under de tre bibliotekstider jag närvarade; de allra flesta lånade bara en bok. 

5.2.4 Sammanfattning av observationer 
Resultatet delades in under de tre rubrikerna interaktion, hjälpmedel och agerande och beslut vilket 
även var de observationsdimensioner som tillämpades. Observationerna sammanfattas i följande 
stycken.

Biblioteksbesöken bestod till stor del av interaktion mellan elever, skolbibliotekarie och lärare. 
Interaktionen såg olika ut mellan olika aktörer. Skolbibliotekarie-lärare interagerade artigt men 
kortfattat med varandra. Antingen pratade och stojade eleverna med varandra eller så pratade de 
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lågmält över en bok eller vid en hylla. Lågmälda samtal skedde ofta två elever emellan. De 
hamnade aldrig i bråk och kom alltid från biblioteket med minst en bok. Skolbibliotekarien hjälpte 
elever med återlämning och utlån, att hitta hyllor och böcker och med boktips. Bibliotekarien 
hjälpte en elev i taget och de andra väntade på sin tur utan att störa. Bibliotekarien verkade ha bra 
överblick över eleverna gällande namn och läsmognad. Elever frågade oftast efter en speciell bok 
eller ett specifikt område. Ibland varnade bibliotekarien eleven att boken kunde vara för svår, men 
eleven fick alltid själv ta beslutet. Läraren och eleverna interagerade ofta i slutet av bibliotekstiden 
och då handlade det om att kontrollera om eleverna skött sig, om de hade lånat böcker och för att se 
till att de kom tillbaka till klassrummet. Ibland hjälpte läraren till i processen att hitta en bok. 

Eleverna använde sig av både sociala och fysiska hjälpmedel i biblioteket. Det främsta sociala 
hjälpmedlet var skolbibliotekarien och därefter klasskamrater och lärare. De fysiska hjälpmedlen 
bestod av specialhyllor, skyltar, hyllor och bord som visade upp framsidor, återlämningsdisken och 
återlämningshyllan. Hyllor och bord där man såg framsidor på böckerna användes mycket under 
tiden eleverna väntade på hjälp från skolbibliotekarien, skyltar användes mycket sällan. Eleverna 
hade ingen möjlighet att själva söka efter böcker i en datoriserad katalog. 

Höjden på hyllorna tycktes spela roll om eleven inte letade efter någon speciell bok. Eleverna tittade 
på hyllor i bröst- eller ögonhöjd eller satte sig på golvet eller på en pall för att hyllan skulle hamna i 
ögonhöjd. Letade eleverna efter en speciell bok både sträckte eller hukade de sig till rätt hylla. 
Eleverna hittade till vissa hyllor själva, framförallt lättläst, Hcf, nyheter och hyllan med LasseMajas 
detektivbyrå. Själva biblioteksbesöket bestod för många av en lång väntan; på hjälp från 
skolbibliotekarien eller på att få låna boken. Under den väntan tycktes inte eleverna leta efter böcker 
aktivt utan gjorde andra saker som att prata med klasskompisar eller vandra runt i biblioteket till 
synes utan mål. Eleverna rörde gärna vid böckerna. Vid hyllorna vidrörde de ryggar eller vinklade 
ut böcker. När de tagit upp en bok tittade de på framsidan, vände och läste på baksidan och ibland 
bläddrade de igenom boken lite snabbt. Eleverna ställde alltid tillbaka boken ungefär där de tog den 
om de inte ville ha den. De gick ibland runt och höll i en eller ett par böcker en längre stund och 
därefter lånade de eller ställde tillbaka dem. Biblioteksbesöken tog ganska lång tid för de flesta. 

I nästa kapitel kommer begreppen det integrerade biblioteksgränssnittet, medlingsflöde,  
meningserbjudande och serendipitet att appliceras på min beskrivning av bänkbokspraktiker som 
har presenterats här i resultatdelen.
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6. Analys av resultat 
I detta kapitel kommer analysen av resultatet att presenteras. Vad som framkommit i resultatet 
gällande aspekterna interaktion, hjälpmedel, agerande och beslut kommer att tolkas genom att 
tillämpa de begrepp som är presenterade i kapitel tre: det integrerade biblioteksgränssnittet,  
medlingsflöde, meningserbjudande, serendipitet som även är rubrikernas namn. Ytterligare begrepp 
som kommer att användas i analysen är det explorativa informationsbeteendet, fynd, browsing,  
resurser och designdimensioner. Analysen är uppdelad i avsnitt för att lättare ge en överblick men 
begreppen fungerar inte oberoende av varandra, utan kopplas samman på olika nivåer. 

6.1 Det integrerade biblioteksgränssnittet
Under denna rubrik kommer jag med hjälp av Björneborns (2008) begrepp det integrerade 
biblioteksgränssnittet, det explorativa informationsbeteendet, fynd och browsing att tolka elevernas 
övergripande biblioteksbesök. Det integrerade biblioteksgränssnittet inbegriper elevernas hela 
besök på skolbiblioteket och deras interaktion med vuxna och föremål såsom böcker och hyllor. Jag 
kommer att analysera ramar för biblioteksbesöket, de vuxnas roll i bänkboksletandet, processen att 
hitta en bänkbok och hur och var eleverna hittar böcker i biblioteket. 

Uppgiften att hitta en bänkbok kan tyckas mycket fri, men ramarna, bestämda av de vuxna i skolan, 
är tydliga: det ska alltid finnas en bok, alltid finnas en på svenska och den ska läsas och helst 
recenseras. Samtidigt får eleven tid att under eget ansvar hitta en bok som tilltalar denne, vilket ger 
chans till ett explorativt informationsbeteende (Björneborn, 2008) . Eleverna måste alltså arbeta 
målinriktat, samtidigt som de utifrån eget intresse ska hitta en bok i biblioteket, de får så att säga 
fria tyglar inom ramen för uppgiften. Men det tycks vara svårt för många elever att lösa den fria 
uppgiften utan vuxenstyrning. De vill gärna ha godkänt, okej eller ledning från någon vuxen (lärare, 
bibliotekarie, mig). Eleverna blir dock till viss del oundvikligen beroende av de vuxnas inramning 
där de måste vänta på bibliotekariens hjälp och sedan vänta på att läraren ska hämta dem, trots att 
lärarna säger att eleverna får gå tillbaka till klassrummet på egen hand. För en del elever fungerar 
det på egen hand, som för flickan som går in i biblioteket och direkt hittar den bok hon vill ha. För 
många elever är det dock svårt att ta det egna ansvaret att enbart lösa uppgiften att hitta en bok, 
mycket annat sker på vägen, precis som för pojken som under alla observationstillfällen har mycket 
svårt att koncentrera sig på uppgiften i biblioteket.

Utan vuxenledning, på egen hand, är det många elever som gör annat istället. Jag som observatör 
kan vid första anblick tycka att det varken är målinriktat eller explorativt informationsbeteende utan 
ett mer rastbetonat sätt att vara, ett ”rastsätt”. Eleverna tycks tappa fokus, går runt och stojar och 
tittar på böcker på måfå som om de inte alls är närvarande i uppgiften eller intresserade av att hitta 
en bok. Men trots detta hittar de alltid en bok att ta med till klassrummet till slut och under 
observationerna uppfattar jag det som att de är nöjda med sina val, men att ansträngningen att lösa 
uppgiften uteblir.  

Hur och var eleverna hittar böcker som de bestämmer sig för att låna skiljer sig åt beroende på hur 
eleverna agerar i biblioteket. Eleverna kan inte vara så pass förberedda att de undersöker om boken 
finns på hyllan i förväg eftersom de inte har tillgång till det digitala söksystemet men de kan veta på 
ett ungefär vilken bok de vill ha. Sällan sker vad Björneborn (2008) kallar planerade fynd, endast 
vid ett fåtal tillfällen går en elev till hyllan på eget initiativ för en bok de vet står där. Många gånger 
sker ersättningsfynd då böcker elever är intresserade av är utlånade, de ställs på kö av bibliotekarien 
men måste låna något annat under tiden. Skolbibliotekarien pratar ofta om svårighetsgrad vid utlån 
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och det får en del elever att gå och byta bok också. Till viss del sker favoritplatsfynd, särskilt för de 
elever som försöker ta sig igenom en serie som LasseMajas detektivbyrå som står samlade på en 
hylla, men även elever som har en förkärlek för spökhistorier, detta sker dock inte uppenbart 
återkommande vid mina observationer. Framförallt, som jag uppfattar det, sker favoritplatsfynd vid 
hyllan med böckerna om LasseMajas detektivbyrå eller lättlästhyllan eftersom eleverna hittar dit 
och många dessutom gillar böckerna och vill läsa igenom dem alla. Både vad Björneborn (2008) 
kallar systematisk browsing, det vill säga att eleverna till exempel går igenom bok för bok på en 
hylla, och impulsiv browsing, som innebär att eleverna mer spontant rör sig mellan hyllor och 
böcker, sker på bibliotekstiden och ibland sker oförutsedda möten mellan elever och böcker, men 
kompletteringsfynd är mer sällsynt under bänkboksletandet. Det skulle vara, kan jag tänka mig, om 
någon elev lånar en bok på ett annat språk och måste hitta en bok på svenska också för att lösa 
bänkboksuppgiften. Det sker säkert också mer vid skoluppgifter där facklitteratur har en större roll. 
Det är inget jag har studerat vid observationstillfällena. 

6.2 Medlingsflöde 
En av aspekterna som observerades i studien är medlingsflödet vilket är interaktionen som sker 
mellan olika tillgängliga resurser på biblioteket enligt Björneborn (2008). Under denna rubrik 
kommer jag att tolka resultatet med hjälp av begreppen medlingsflöde och resurser. Framförallt 
nämns de mänskliga resurserna och då främst de vuxnas roll vid biblioteksbesöket. 

I skolbiblioteket jag har studerat är de uppenbara resurserna (Björneborn, 2008) framförallt 
mänskliga såsom elever, lärare, bibliotekarie, samt fysiska såsom olika hyllor, skyltar, bord med 
mera. De vanligaste interaktionskedjorna som sker i skolbiblioteket mellan olika resurser är elev-
elev, elev-bibliotekarie, elev-hylla-bok men det finns både andra kedjekonstellationer, längre som 
elev-bok-bibliotekarie-hylla-elev-elev (exemplet med flickan som inte hittar en bok, ger upp och 
pratar med kompisar) eller mindre synliga som när digitala resurser är inblandade.

De digitala resurserna är något av en bakgrundsresurs som inte får mycket utrymme på 
skolbiblioteket men som ändå existerar. Resurser likställs här med de olika sociala och fysiska 
hjälpmedlen som presenterades i resultatredovisningen. De digitala resurserna eller hjälpmedlen 
visar sig som sagt inte ta stor plats på det observerade skolbiblioteket utan agerar i bakgrunden och 
enbart mellan skolbibliotekarie och sökkatalog/utlåningssystem. De digitala resurserna förmedlas 
alltså i alla observerade fall vidare till elever via skolbibliotekarien som förklarade att detta berodde 
på att hon inte ville förvirra eleverna med tillgång till data som inte stämmer. Övriga digitala 
resurser, det vill säga arbetsdatorerna, används inte under de observerade tillfällena. Anledning till 
detta beror förmodligen på att de är till för att skriva arbeten och söka information på internet för de 
som inte har datorer hemma och därför sker till största delen efter skoltid eller på särskilda 
lektionstimmar, inte på bibliotekstiden som är vigd åt bänkboksletandet. 

Medlingsflödet (Björneborn, 2008) skiljer sig inte nämvärt åt mellan flickor och pojkar i motsats till 
vad jag trodde. Vid första observationstillfället bekräftades min förutfattade mening, från att ha 
arbetat på skolbibliotek, att flickor agerar lugnare på biblioteket än pojkarna. Detta berodde på att 
de få flickor som då närvarade snabbt hittade en bok och satte sig i fåtöljerna och småpratade lugnt 
med varandra. Men vid tillfälle två och tre visade det sig att skillnaderna mellan pojkar och flickor 
var små eller till och med obefintliga, snarare tycktes det handla om individuella skillnader. 

Interaktionen och agerandet tycks skilja sig åt mellan situationer där eleverna skojar med varandra i 
biblioteket och i situationer där de faktiskt letar efter en bok. När eleverna till synes går in för att 
hitta en bok, det vill säga försöker lösa uppgiften, tycks de i interaktion med andra mänskliga 
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resurser (för det mesta högst två individer), bibliotekarien och läraren såväl som andra elever, anta 
ett visst ”bibliotekssätt” som visar sig genom att prata tyst, röra sig stillsamt, artighet, titta igenom 
bokens fram- och baksida, innehåll, svårighet med mera. Men så fort interaktionen sker utanför 
biblioteksuppgiften att hitta en bänkbok tycks eleverna inta något som jag tidigare nämnt liknar ett 
”rastsätt”, trots att de fortfarande är i biblioteket: höjda röster, skratt, spring, flera individer 
inblandande med mera. Något förändras inom det integrerade biblioteksgränssnittet (Björneborn, 
2008) beroende på om eleven har, som jag tolkar det, tagit sig an uppgiften att hitta en bänkbok 
eller ej. Alla gör det till slut men det tar olika lång tid och eleverna tar olika stort ansvar för att hitta 
en bok till sig själv. Sällan agerar eleverna dock själva i biblioteket förutom just i stunden då de tar 
sig an uppgiften. De verkar ha inställningen att det är okej att prata med sina klasskamrater och 
skoja runt så länge de har annonserat att de behöver hjälp. När de tagit sig an uppgiften verkar de 
flesta elever helst vilja arbeta målinriktat med att hitta en bok och inte störas av kringliggande 
böcker, många går runt och väntar på att hjälpen ska komma men tycks inte leta under tiden. 
Eleverna verkar i många fall, som sagt tidigare, luta sig mot de vuxna även när de får välja själva.

Medlingsflödet mellan elever och bibliotekarie sker i stort sätt på elevernas initiativ, förmodligen 
beror det på att bibliotekarien har fullt upp med att hinna hjälpa alla som behöver och inte finner tid 
att på eget initiativ söka kontakt med elever. Därför upplevs inte bibliotekarien ta särskilt stor plats 
heller, trots att hon tycks vara till stor hjälp för de elever hon hjälper. 

Övriga mänskliga resurser, det vill säga de vuxna, tycks ha klara rutiner för hur de arbetar, läraren 
lämnar och hämtar, ser till att eleverna har en bok och bibliotekarien hjälper dem som vill ha hjälp. 
Läraren ser enbart till att eleverna sköter sig, liknande en vakt och administratör. Jag tolkar det som 
att läraren anpassar sig till situationen och tar ett kliv tillbaka, både fysiskt och med sin pedagogiska 
kompetens, för bibliotekarien i dennes domän. De vuxna kliver inte in i varandras professionella 
roller i onödan. Detta sker vid ett fåtal tillfällen under observationerna där bibliotekarien får säga till 
eleverna som är stökiga eller där läraren hjälper eleverna i bokletandet. Detta sker oftast på 
elevernas direkta eller indirekta initiativ genom att till exempel höja ljudnivån eller konfrontera med 
frågor. Medlingsflödet mellan mänskliga vuxna resurser sker sparsamt och verkar vara 
behovsanpassat utifrån att eleverna ska ”lösa uppgiften” med att hitta en bänkbok. Alla inblandade 
vuxna verkar göra så gott de kan från varsitt håll för att eleverna ska vara nöjda med sitt bokval och 
att bokvalet ska passa dem med tanke på svårighetsgrad, intresse med mera. Samtidigt tillskrivs 
eleverna på detta sätt litet eget ansvar genom att de vuxna omsluter eleverna vilket kan både vara 
anledning till och/eller leda till att eleverna inte klarar sig själva i biblioteket som då visar sig i det 
tidigare nämnda ”rastsättet” vilket kan ses som en anpassning till den vuxna inramningen av 
biblioteksbesöket.

6.3 Meningserbjudanden
Under denna rubrik kommer begreppet meningserbjudanden att användas för att tolka hur resurser, 
mänskliga såväl som fysiska och digitala, tycks uppfattas och används av eleverna i 
skolbiblioteksmiljön. 

I skolbiblioteket är det främst bibliotekarien som bestämmer hur det ska se ut och vad som ska 
erbjudas eleverna, förstås med hänsyn till ekonomi, läroplan med mera. Det mesta i biblioteket har 
ett avsett meningserbjudande (Björneborn, 2008) från bibliotekarien och många av dessa 
meningserbjudanden uppfattas också på detta vis av eleverna, ibland på grund av att det är tydligt 
för eleverna vad som erbjuds och hur de ska användas och ibland förmodligen på grund av 
inlärning. Avsiktliga resultat (Sadler&Given, 2007) uppstår när meningserbjudanden uppfattas som 
avsett och detta exemplifieras i resultatredovisningen när eleverna sätter sig i fåtöljerna, lägger 
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böcker på borden som står framme, läser på bokens baksida för att avgöra om de vill låna den eller 
hittar en bok på boktipsbordet. Boktipsbordet är centralt placerat i biblioteket medan nyhetshyllan 
ligger längre in i lokalen. Eleverna hittar dit ändå men troligen för att de lärt sig var den ligger och 
inte för att den har en synlig plats i biblioteket. Det tycks som att både boktipsbordet och 
nyhetshyllan används som avsett då eleverna klämmer och känner, tittar och bläddrar i de 
framställda böckerna där i mycket högre grad än på de vanliga hyllorna. På det sättet uppfattar 
också eleverna meningserbjudanden i böckerna.

Hyllskyltar såsom Hcf eller Djur och så vidare sitter uppe på hyllkanterna och upplyser eleverna om 
var olika böcker står. Detta möjliggör för eleverna att själva orientera sig mellan hyllorna till de 
böcker de önskar låna. I resultatredovisningen framkommer dock att hyllskyltarna sällan eller aldrig 
används, endast en gång under de tre observationstillfällena. Oavsett om detta beror på att eleverna 
inte fått någon inskolning i vad skyltarna betyder eller hur de ska användas är det en lucka i 
meningserbjudandet (Sadler&Given, 2007) genom att eleverna missar vad skyltarna skulle kunna 
erbjuda dem. Istället vänder sig eleverna mycket till bibliotekarien för orientering i biblioteket 
vilket i förlängningen resulterar i mer och intensivare arbete för henne. 

Elever får inte ta del av bibliotekets söksystem för att hitta böcker vilket är ett medvetet val från 
skolbibliotekarien. Enligt henne beror detta på att söksystemet inte stämmer överens med hyllorna. 
Det är frågan om det är en avsiktlig lucka (Sadler&Given, 2007) i ett annars befintligt 
meningserbjudande, eftersom bibliotekarien egentligen skulle kunna ha en dator i biblioteket just 
för ändamålet att låta eleverna söka böcker på egen hand, vilket skulle underlätta hennes arbete. 
Eleverna tycks inte reflektera över att de missar något trots att de möjligen begränsas av detta. 
Samtidigt skulle eleverna måhända begränsas ännu mer genom att ha möjligheten att söka böcker på 
egen hand om söksystem och hylla ändå inte överensstämmer. 

Flera oavsiktliga resultat (Sadler&Given, 2007) uppstår när eleverna faktiskt försöker lösa 
bänkboksuppgiften på egen hand i biblioteket. Ett av de tydligaste exemplen är när eleverna trots en 
stor mängd böcker att välja mellan i bibliotekets alla hyllor ändå vill och väljer att låna en bok som 
ligger i återlämningshögen, det vill säga böcker som lagts vid återlämnings- och lånedisken men 
inte hunnit avregistreras i datorn eller satts upp på hylla. Detta sker flertalet gånger under 
observationerna och beror troligen på att böcker som är utlånade är mer åtråvärda eftersom 
klasskamraterna ger mer tyngd åt en bok. Det tyder på att den indirekta interaktionen är viktig. 
Möjligheten som dessa elever tillskriver återlämningshögen är troligen inte den först avsedda men 
inget som bibliotekarien motsätter sig eftersom eleverna alltid får låna från högen så länge boken 
avregistreras i datorn först för att kontrollera att ingen står på kö till den. 

Ett annat oavsiktligt resultat uppstår när eleverna vill komma nära hyllor på golvet, framförallt 
hyllan där LasseMajas detektivbyrå står. För att hyllan ska hamna i ögonhöjd sätter sig en del elever 
på golvet framför den. Detta gör hyllorna närmast golvet mer tillgängliga och eleverna uppnår en 
viss bekvämlighet då de slipper böja sig ned. Vad som erbjuds i biblioteket är upp till eleverna 
själva att uppfatta och både återlämningshyllan och golvet erbjuder vissa elever möjligheter som 
andra kanske inte uppfattar.
 
Biblioteket i sig med dess många böcker erbjuder eleverna en valmöjlighet. Tanken med att 
eleverna får gå iväg på egen hand på bibliotekstiden varje vecka är just att de ska få välja en bok 
efter eget intresse att läsa. Under mina observationer ser jag att eleverna både uppfattar 
valmöjligheten och begränsas av den, eller egentligen begränsas av deras uppfattning om hur långt 
valmöjligheten sträcker sig. Många elever beslutar sig inte för att låna boken de valt förrän efter ett 
tag. En par elever väljer mellan flera böcker, som pojken som utesluter en bok i taget med hjälp av 
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en ramsa och de elever som går igenom bok för bok på hyllan de står vid. De flesta, även dessa två 
exempel, tar slutligen hjälp av en vuxen på ett eller annat sätt, ibland redan från början, pojken med 
ramsan ber till exempel mig, som närmsta vuxen, om hjälp efter att ha uteslutit alla böcker utom 
två. Så trots eller kanske på grund av de stora valmöjligheter eleverna erbjuds begränsas de av vad 
jag upplever är uppfattningen att någon vuxen måste vara delaktig i processen. En delaktig vuxen är 
elevernas skolvardag och eleverna anpassar sig automatiskt, kan tyckas, och utifrån denna ram 
skapas meningserbjudanden. Jag bortser då från att bibliotekarien, en vuxen, alltid måste hjälpa dem 
vid utlån eftersom det inte finns någon självutlåning. 
 

6.4 Serendipitet
I detta avsnitt av analysen vill jag försöka identifiera hur serendipitet kan ta sig i uttryck hos elever i 
skolbiblioteket och jag ämnar belysa vad som kan leda fram till detta med hjälp av Björneborns 
(2008) designdimensioner som presenterades i teorikapitlet. Under denna rubrik nämns de 
dimensioner som jag anser relevanta i förhållande till vad som framkommit genom observationerna.

Många gånger under observationerna i biblioteket uppfattar jag att eleverna går runt planlöst och 
ofokuserat, tar på böcker, bläddrar i dem ibland men utan större intresse. Detta tolkar jag till en 
början som att de inte orkade leta böcker själva utan enbart väntade på att bibliotekarien skulle 
hjälpa dem. Men att själv få gå runt på biblioteket i egen takt och ta emot intryck som de kommer 
kan snarare vara ett uttryck för det explorativa informationsbeteendet där mer eller mindre impulsiv 
browsing kan leda till serendipiska fynd (Björneborn, 2008). Vad som händer inuti eleverna i denna 
process måste inte synas utanpå dem utan kan mycket väl vara en osynlig process. Emellanåt har 
dock jag som betraktare fått ta del av känslouttryck i samband med vad jag uppfattar som positiva 
upptäckter eller möjliga serendipiska fynd såsom pojkarna vid spökhyllan som brister ut i ett ”åh” 
över en bok eller flickan som tar ett, till synes, glädjeskutt när hon får låna en bok som hon såg i 
återlämningshögen. De flesta bokval som sker tycks för mig helt spontanta och då jag inte bad 
eleverna att beskriva hur de upplevde stunden runt och när de fann boken de valde kan jag inte 
heller utröna om eleverna själva tycker sig uppleva serendipitet. 

Eleverna kunde fråga bibliotekarien om specifika titlar men få tycktes ändå vara förberedda på vad 
de skulle eller ville låna. Att inte ha ett förutbestämt mål ger ju förutsättningar för att nå serendipitet 
i biblioteket. Istället tycktes eleverna låta sig styras av intryck från biblioteket och lät det ta tid till 
att gå runt och titta igenom hyllorna. Trots detta tycks många elever vilja att det ska gå fort och ber 
därför bibliotekarien om hjälp att hitta en bok relativt omgående när de kommer in biblioteket och 
nöjer sig med den hjälpen. Pojken som ber om fler böcker om andra världskriget låter sig lotsas av 
bibliotekarien som visar honom de aktuella hyllorna, hon plockar fram två böcker som hon tror 
passar och han nöjer sig med dem istället för att titta vidare på egen hand. Här tog han inte chansen 
att utforska hyllorna själv och kanske hitta ytterligare böcker som hade tilltalat honom medan det 
finns elever i motsats till detta som sätter sig vid den hylla de är intresserade av och tar god tid på 
sig när de tittar igenom böcker. Skillnaden för eleverna kan bero på många saker såsom läsvilja, 
biblioteksvana eller som jag tidigare diskuterat kring hur eleverna upplever bänkboksletandet; 
kravfyllt eller för nöjes skull. Vissa av eleverna som tar sig an uppgiften själva under eget ansvar tar 
hjälp av varandra; de både erbjuder hjälp och ber om hjälp. Samvaron kan utlösa intresse hos 
eleverna för en viss bok. 

De designdimensioner som Björneborn (2008) har identifierat möjliggör explorativt 
informationsbeteende i biblioteket genom att ge intryck och aktivera intresse hos användaren vilket 
därmed kan leda till serendipitet. Skolbiblioteket uppfattas i mångt och mycket vara ett bibliotek för 
just eleverna. Men är då skolbiblioteket designat för att möjliggöra och stimulera elevernas 
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explorativa informationsbeteende? De designdimensioner som jag menar tydligt visar sig i 
skolbiblioteket är framförallt diversitet, exponering, markörer, explorabilitet och möjlighet att 
stanna upp. Till stor del är böckerna placerade på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att finna 
dem lätt. Eleverna erbjuds diversitet genom en variation av böcker och ofta är de böcker som 
eleverna frågar efter inköpta, om än utlånade vid hög popularitet. 

På många ställen i skolbiblioteket finns olika hyllor och affischer som exponerar böcker; 
nyhetshyllan, boktipsbordet, böcker på fönsterbrädor och ibland på de ordinarie hyllorna. Det är 
tydligt att exponeringen fångar elevernas intresse då de både enskilt och i grupp går runt och tittar, 
känner på och pratar om de böcker som syns mest och som ligger framme. Ibland frågar eleverna 
efter liknande böcker som de hittat exponerade. Det tycks viktigt för eleverna att få fysisk 
närkontakt med en bok som intresserar dem och det tycks också viktigt för eleverna att få möjlighet 
att sätta eller ställa sig i lugn och ro med en bok de är intresserade av för att titta igenom den 
noggrannare inför lånebeslutet, det vill säga möjligheter att stanna upp. I skolbiblioteket kan det 
vara olika platser att sitta ned som fåtöljerna, pallarna eller arbetsborden. Skolbiblioteket verkar 
vara möblerat för elevernas olika behov av avskildhet eller samvaro. 

De många markörer som finns i form av till exempel hyllskyltar verkar dock inte tillräckligt synliga 
för att dra till sig elevernas uppmärksamhet, även om det hände en gång under observationerna då 
en pojke läste på en skylt och sedan fortsatte till den hyllan skylten refererade till. Dels kan det bero 
på att  eleverna inte hade kunskap om vad skyltarna betydde, dels satt skyltarna ganska högt upp på 
hyllorna och skylttexten var dessutom liten och inte utmärkande. 

Möjligheterna att upptäcka, explorabilitet, förefaller ändå till stor del uppfattas och utnyttjas av 
eleverna genom diversiteten, exponeringen av böcker och möjligheterna för eleverna att stanna upp, 
däremot inte de befintliga markörerna. Det framstår som att eleverna ändå ges chans att uppleva 
serendipitet genom att biblioteksgränssnittets utformning matchar olika intressen hos eleverna 
utifrån hur designdimensionerna aktiverar deras uppmärksamhet när de rör sig genom biblioteket.

6.5 Sammanfattning
Att hitta en bänkbok är en fri uppgift inom tydliga ramar bestämda av de vuxna. Många elever 
behöver vuxenstyrning för att hitta en bok men ett fåtal klarar sig på egen hand. Sällan sker 
planerade bokfynd, däremot gör eleverna favoritplatsfynd och ofta uppstår oförutsedda möten i det 
integrerade biblioteksgränssnittet. 

Resurserna i biblioteket är eleverna, lärarna, skolbibliotekarien och de fysiska hyllorna, skyltarna 
med mera. Medlingsflödet skiljer sig inte mellan flickor och pojkar men det skiljer sig om eleverna 
ser ut att leta efter en bok, eleverna antar ett ”bibliotekssätt” eller går runt och skojar med varandra 
vilket mer liknar ett ”rastsätt”. De vuxna tycks ha rutin för sitt arbete och håller sig nästan alltid 
inom ramen för sina professionella roller i biblioteket. 

De flesta meningserbjudanden i biblioteket uppfattas som avsett av eleverna, särskilt boktipsbordet 
och nyhetshyllan, sällan hyllskyltarna däremot. Ibland sker oavsiktliga resultat då eleverna uppfattar 
något annat. Det sker särskilt med återlämningshögen som många elever lånar böcker från.

Eleverna uppfattas många gånger planlöst gå runt i biblioteket och ointresserat ta på böcker. Detta 
kan vara ett uttryck för impulsiv browsing då eleverna tycks låta sig styras av intryck. Ibland tycks 
eleverna uppleva serendipitet och de flesta bokval tycks för mig helt spontana. De designdimen-
sioner som tydligast framstår är diversitet, exponering, explorabilitet och möjlighet att stanna upp.
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I nästa kapitel kommer analysen att diskuteras i relation till tidigare forskning. Utifrån detta 
kommer även studiens syfte och frågeställningar att besvaras.
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7. Diskussion och slutsatser 
Under denna rubrik ämnar jag besvara studiens syfte och frågeställningar. Slutsatser från 
analysarbetet kommer att presenteras och diskuteras i relation till tidigare forskning. Jag vill därför 
åter aktualisera studiens syfte och frågeställningar.

Syftet med studien är att bidra till en större inblick och en bättre förståelse av barns 
bänkbokspraktik i det fysiska skolbiblioteket. Jag har utifrån ett barnperspektiv studerat behovet av 
bänkbok till den tysta läsningen i klassrummet. Jag ville även undersöka de vuxnas, främst 
skolbibliotekariens, delaktighet i elevernas bänkboksletande.

För att uppnå syftet avsåg jag att besvara följande övergripande frågeställning:
– Hur ser elevers bänkbokspraktiker ut i skolbiblioteket?

– Denna övergripande frågeställning kan delas upp i två mer specifika frågeställningar:
– Hur ser processen ut när elever letar efter en bänkbok och vilka fysiska och sociala 

förutsättningar får eleverna att välja en bok?
– Vilka roller har de vuxna, lärare och framförallt skolbibliotekarie, i elevernas 

bänkbokspraktiker?

Med hjälp av observationer i ett skolbibliotek har jag underlag att besvara mina frågeställningar. I 
första avsnittet kommer jag utifrån analysen av observationerna att diskutera barnens 
bänkbokspraktiker i skolbiblioteket genom att utgå ifrån syftet och frågeställningarna om processen, 
fysiska och sociala förutsättningar och vilka roller de vuxna har. Jag avslutar med  slutsatser, 
reflektioner över studiens genomförande och förslag till fortsatt forskning inom området.

7.1 Bänkbokspraktik 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera och besvara min första specifika fråga som behandlar vad 
som sker när eleverna letar efter en bänkbok och interaktionen som då sker i skolbiblioteket. 

Genom analysarbetets gång har två aspekter av bänkboksletandet uppenbarat sig, det fria och det 
kravfyllda och motsättningen däremellan. Detta är tydligt både i hur eleverna är och gör på 
biblioteket och i samspelet med de vuxna på olika sätt och kommer genomgående att beröras både i 
det här och i nästkommande avsnitt. 

Begreppet bänkbokspraktik tycker jag summerar elevernas aktiviteter i skolbiblioteket när de letar 
efter bänkböcker. På individnivå skiljer sig bänkbokspraktiker åt. Förmodligen skiljer det sig även 
mellan åldrar men det har jag inte studerat. Bänkbokspraktik omfattar dels det praktiska 
bänkboksletandet i form av de fysiska förutsättningarna, dels de sociala förutsättningarna och 
elevernas agerande i samspelet. Dessa delar kommer att diskuteras i de följande avsnitten.

7.1.1 Processen att leta och hitta en bänkbok 
Utifrån materialet som har samlats in under observationerna är det tydligt att eleverna i det 
undersökta skolbiblioteket inte avviker från vad tidigare studiers resultat har visat (Reutzel & Gali 
1998, Cunningham 2011, Elf & Petrèn 2004). Observationerna visar att eleverna i första hand styr 
bokletandet efter intryck av designdimensioner som exponering av böcker eller hyllor i ögonhöjd. 
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Är hyllorna inte i ögonhöjd men ändå av intresse för eleverna ser de till att hamna mitt framför med 
ögonen i alla fall. Att själva letandet efter böcker styrs av vad som är exponerat och tydligt kan 
tolkas som att eleverna uppfattar det avsiktliga meningserbjudandet och orienterar sig efter 
igenkänning och kan samtidigt vara ett uttryck för att det ska gå fort, det vill säga visa på ett visst 
mått otålighet hos eleverna. Att hitta en bok på skolbiblioteket tycks överlag präglas av spontanitet, 
att det ska gå fort och att uppgiften ska genomföras. Även bekvämlighet skulle kunna vara en 
anledning till att elever helst har hyllorna i ögonhöjd när de inte vet exakt vilken bok de vill låna. 

De flesta observerade eleverna följde processen som Reutzel & Gali (1998) presenterade i sin 
studie: de hittar en bok och genom att uppfatta bokens meningserbjudanden vidrör de gärna boken 
genom att ta boken från hyllan, tittar på fram- och baksida, tittar inuti och väljer/väljer bort boken. 
Detta medlingsflöde var rutin och att ha en rutin kan inge elever trygghet i att veta hur de ska agera 
och samtidigt vetskap om hur lång tid det tar att välja en bok. Därför kan de också anpassa sig efter 
tiden de har till förfogande eftersom rutinen ger eleverna ramar för arbetsinsatsen. Jag kan också se 
att eleverna håller sig till den tilldelade tiden oavsett om det är en kvart eller en halvtimme, 
bokletandet och beslutandet tar den tid eleverna får på sig. Eleverna anpassar sig och väljer inte 
sällan sin bok när läraren kommer till biblioteket för att hämta tillbaka dem. På så vis låter eleverna 
sig inte begränsas av en extern begränsning (Reutzel & Gali, 1998) som tiden trots att den ramar in 
besöket. 

Trots en mer eller mindre rutinmässig bokvalsprocess hos eleverna, från att ta en bok från hyllan till 
att välja/välja bort boken, tolkar jag det som att eleverna styrs av ett ”här och nu” (Elf & Petrén, 
2004) vilket också blir en del av elevernas bänkbokspraktik. Genom att eleverna kan tillämpa 
processen vid vilken tid av besöket som helst, men då ganska snabbt, görs för det mesta spontana 
och oplanerade bokval. Eleverna är för den sakens skulle inte missnöjda med sina bokval utan de 
ses gärna som fynd av eleverna. Detta ger en uppfattning om att eleverna i många fall faktiskt 
upplever serendipitet, vilket skulle stämma väl överens med de studier (Cunningham 2011, Reutzel 
& Gali 1998) vars resultat visade att yngre barn till skillnad från äldre oftare ”springer på” böcker 
de vill låna. 
 
Förutom hyllplaceringar och tiden som externa begränsningar (Reutzel & Gali, 1997) formas 
elevernas bokval av designdimensioner som till exempel möjlighet att stanna upp i biblioteket i 
form av möblering (Cunningham 2011, Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen 2010) och tidigare 
nämnda exponering och skyltning av böcker (Chambers, 2011). Detta syns tydligt genom att 
eleverna nästan alltid börjar sina biblioteksbesök med att titta på nyhetshyllan eller boktipsen där 
böcker exponeras. Genom olika skyltning av böcker möjliggörs förvisso eleverna ett explorativt 
informationsbeteende (Björneborn, 2008) men de tycks samtidigt begränsas av det fysiska då de 
sällan själva går utanför dessa ramar. Istället tittar de på samma hyllor och rör sig i samma mönster i 
biblioteket såsom till lånedisken, skolbibliotekarien, fåtöljerna och kompisarna, trots stor diversitet i 
bland annat antal böcker och hyllor. Att de inte avviker från sina mönster skulle kunna tyda på 
luckor i meningserbjudanden.  

När eleverna inte själva hittade en bok och behövde hjälp förändrades medlingsflödet till att i regel 
blanda in skolbibliotekarien för hjälp. För det mesta ställde de den enkla frågan ”kan du hjälpa mig 
att hitta en bok?” och därefter fick skolbibliotekarien ofta lista ut ungefär vad eleven var intresserad 
av genom att ställa följdfrågor. Eleverna kunde då önska böcker efter upplevelse, genre eller 
igenkänning vilket också visade sig vara vanliga frågor i Lundgrens (2000) studie. Igenkänning 
kunde då vara populära böcker, böcker en klasskamrat haft eller böcker i en serie. Detta formade 
många elevers bokval och i igenkänningen var klasskamraterna och deras bokval och åsikter viktiga 
precis som i Elf & Petréns (2004) studie om förskolebarn på barnavdelning i folkbibliotek. För dem, 
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liksom för eleverna i min studie skapades emellanåt starka gemenskaper kring böcker eller innehåll 
i böcker som elever tillsammans kände igen, jag kunde se exempel på fotboll, spökhistorier och 
manga. Det fanns också uttryck av igenkänning i lån av böcker från det oavsiktliga 
meningserbjudandet återlämningshögen som nämns i analysen. 

Det rutinmässiga men ändå spontana bänkboksletandet är alltså del av en bänkbokspraktik för 
eleverna. I nästa avsnitt diskuteras hur eleverna tillsammans samspelar kring böcker och agerar i 
skolbiblioteket.  

7.1.2 Att samspela kring böcker
Vid flera tillfällen uppfattar jag medlingsflödet som att eleverna umgås med varandra i biblioteket, 
pratar, skojar och stökar istället för att leta efter bänkböcker. Det är som att eleverna har rast och är 
på skolgården. Så fort de kommer i kontakt med skolbibliotekarien eller verkligen börjar leta efter 
en bänkbok agerar de på ett annat sätt, ett sätt som jag i resultatet kallade ”bibliotekssätt” jämfört 
med vad som då skulle kunna kallas för ”rastsätt”. ”Bibliotekssättet” framträder bland annat när 
eleverna är i kontakt med vuxna i biblioteket, de är då tystlåtna, artiga och lugna. ”Rastsättet” visar 
sig i kontakten med jämnåriga då eleverna går runt med klasskamrater i grupp, pratar om annat och 
skojar om böckers framsidor med mera. Trots detta hittar alla elever bänkböcker i tid och uttrycker 
också nöjdhet över böckerna de funnit. Jag vill dra paralleller med Lundh och Alexanderssons 
(2012) studie om bildsökning där eleverna vid första anblick tycks ”stöka runt” i interaktionen 
sinsemellan men där de snarare gör aktiviteten mer meningsfull genom att göra den mer lättsam och 
mindre skollik. Det blir då ett sätt för eleverna att hantera lärarens bristande instruktioner kring 
bildsökandet. I mitt fall på skolbiblioteket släpper läraren eleverna fritt för att de på egen hand ska 
hitta en bänkbok. Aktiviteten uppfattas då bli mindre vuxenstyrd och därmed mindre skollik. För 
trots att skolbibliotekarien finns på plats kan hon bara hjälpa en eller ett par elever åt gången och för 
att kunna låna en bänkbok på egen hand tolkar jag det som att eleverna tar hjälp av varandra istället 
för att gå runt i biblioteket och vänta på hjälp. För att kanske inte känna sig bortkomna eller tycka 
att det är tråkigt försöker de göra uppgiften mer givande och rolig genom att anamma ett ”rastsätt”. 
Även Elf & Petrén (2004) kommer fram till att barnen i deras studie gör bokletandet meningsfullt 
genom samspel kring böcker. Detta skulle kunna tyda på att de vuxna måste ge eleverna tydligare 
genomgångar eller oftare uppdateringar av biblioteksrutiner. Anses letandet efter en bänkbok så 
enkelt och självklart för de vuxna att de försummar att instruera eleverna tillräckligt och klarar 10-
åringar detta? 

Det mer fria sättet att agera, ”rastsättet”, i skolbiblioteket stämmer även till viss del överens med 
Tallaksen Rafstes (2005) studie med lite äldre elever på skolbibliotek där skolbiblioteket, det 
integrerade biblioteksgränssnittet, är en fri arena såsom kafeterian eller skolgården. I Tallaksen 
Rafstes (2005) fall beror det på brist på vuxna, regler och skoluppgifter förlagda till skolbiblioteket. 
Även i skolbiblioteket i fallet jag har observerat får eleverna relativt stort spelutrymme som de 
sköter utan att hamna i konflikt med varandra och där skolbibliotekarien sällan säger till eleverna 
om det ändå spårar ur. Läraren kommer förbi i slutet för att hämta eleverna vilket då skapar en 
markant lugnare stämning och detta pekar på att det under tiden, innan läraren kommer faktiskt 
råder brist på vuxna, trots att skolbibliotekarien är närvarande men samtidigt upptagen och lite 
tillbakadragen. Så i brist på vuxennärvaro, kanske även i brist på instruktioner av uppgiften, vilket 
ger en relativt fri aktivitet, och brist på obehagliga påföljder vid överträdelser av regler gör eleverna 
tillsammans det integrerade biblioteksgränssnittet till ett för dem fungerande rum, ett poröst rum 
(Tallaksen Rafste, 2005), och uppgiften att hitta en bänkbok till en mer meningsfull uppgift utifrån 
deras egna premisser. Detta skulle då kunna resultera i att eleverna upplevs gå runt planlöst och utan 
visat intresse röra vid böcker, samlas och prata och skoja med varandra om något utanför biblioteket 
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eller om något de ser i biblioteket, anamma vad jag kallar ”rastsätt”. I slutänden löser ändå alla 
elever ”bänkboksuppgiften”, alla elever går från biblioteket med en bänkbok.

Att eleverna går ifrån biblioteket med varsin bok beror troligtvis på att de vid något tillfälle under 
biblioteksbesöket anammar det tidigare nämnda ”bibliotekssättet”. Detta sätt att agera i biblioteket 
uppkommer vid två olika situationer för eleverna, den ena när de bestämmer sig för att faktiskt hitta 
en bok vilket bland annat visar sig i den rutinmässiga bokvalsprocessen som kan uppstå närsomhelst 
inom tidsramen och den andra, som jag nämnt, i medlingsflödet med de vuxna. ”Bibliotekssättet” 
tycks bestå av elevernas föreställningar om hur man förväntas vara och agera i bibliotek, det vill 
säga tyst och lungt. Framförallt i kontakt med vuxna uppfattar jag det som att eleverna vill visa att 
de vet hur man ska göra, de vill göra rätt, som barnen i LÄSK-projektet (Alexandersson m.fl, 2007) 
som begränsade sig i biblioteket utifrån föreställningar om förväntningar. Eleverna jag har 
observerat tycks begränsa sig genom att göra ”det man ska” på biblioteket, det vill säga leta 
bänkbok, men bara ibland. Det förefaller som att eleverna föreställer sig hur man ska göra för att 
hitta en bänkbok men när det inte fungerar, på grund av olika skäl som till exempel brist på 
tålamod, osäkerhet, brist på intresse eller vuxennärvaro med mera, så försöker de skapa mening i 
uppgiften på andra sätt. Det tydligaste sättet är att eleverna just tillsammans med andra gör 
bänkboksletandet mindre allvarligt och skollikt, de anammar ”rastsättet”.

Som Cunningham (2011) menar är inte bokletandet en ensam aktivitet för barn vilket bekräftas av 
vad som händer i skolbiblioteket i min studie. Det finns alltid en tredje person (Lundgren, 2000) 
som måste tas hänsyn till. Samspel med både skolbibliotekarie, lärare och klasskamrater har även i 
min studie visat sig ha en betydande roll i att hitta en bok. Genom att interagera med varandra ökar 
elevernas chanser att hitta en ”bra bok”. Det positiva grupptrycket  (Chambers, 2011) måste ges tid 
och får det när eleverna släpps i biblioteket, trots att det på ytan kan verka stökigt och pratigt. Att 
samlas kring böcker kan, som tidigare nämnt, vara ett sätt för eleverna att göra uppgiften 
meningsfull, att skapa gemenskap men också att framkalla intresse för böcker. Att kamraternas 
åsikter är viktiga visar sig också i återlämningshögen som eleverna tycks tolka som 
rekommendationer av böcker eftersom andra elever har läst dem. Böckerna i återlämningshögen 
tycks vara godkända av eleverna själva. Det kan vara ett sätt att samlas kring böcker utan att 
samtidigt fysiskt vara där. 

Både ”bibliotekssättet” och ”rastsättet” är delar av elevernas bänkbokspraktiker. Dessa två sätt att 
agera i skolbiblioteket är elevernas svar på motsättningen mellan frihet och krav i samspelet med de 
vuxna vilket kommer att diskuteras i nästa avsnitt.

7.2 De vuxnas roller i barnens bänkboksletande 
I det här avsnittet kommer jag utifrån min sista fråga i relation till tidigare forskning att diskutera 
skolans och de vuxnas roller, hur de förhåller sig till varandra och hur de interagerar med eleverna i 
bänkboksletande i skolbiblioteket. Jag kommer även att diskutera skolbibliotekariens tysta kunskap 
och vad den kan innehålla.

7.2.1 Den tredje personen – vuxna, frihet och krav
Inte bara klasskamraterna är del av elevernas bokvalsprocess. Även vuxna deltar på olika sätt 
genom antingen uppmuntran eller restriktioner. Trots den relativt fria aktiviteten där instruktioner 
kan tänkas vara en bristvara är ju ändå ramarna tydliga - att det alltid ska finnas en bok i 
klassrummet. Resultatet visar att många elever har svårt att slutföra bänkboksletandet utan någon 
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inblandning av vuxna. Eleverna söker självmant godkänt från en vuxen i bokvalet och det kan vara 
en effekt av att de vill att det ska gå fort, som jag tidigare nämnt men det kan också finnas en 
trygghet i bokbeslutet om en vuxen säger att det är okej. En förklaring till att eleverna söker vuxnas 
godkänt i sina bokval kan vara just ”skoltänket” eller den obligatoriska skolan. Jag uppfattar det 
som något underliggande under hela bokvalsprocessen genom till exempel att skolbibliotekarien i 
många fall så att säga granskar elevernas bokval utifrån läsnivå och hur svår boken kan tänkas vara 
för den individuella eleven trots att skolbiblioteket inte är ett klassrum och skolbibliotekarien inte är 
en lärare. Detta skapar en konflikt för eleverna som ska välja en bänkbok efter eget intresse men 
trots det måste ”få den godkänd” av en vuxen. En motsättning mellan frihet och krav (Dolatkhah, 
2013) uppstår som kanske till viss del är unik för skolbibliotek, där den fria läsningen tvingas in i 
skolans obligatoriska ramar. 

Att eleverna trots fria val ändå söker godkänt från en vuxen kan bero på att eleverna befinner sig i 
skolan och där de hela tiden styrs av de obligatoriska ramarna bestämda av lärare och andra vuxna 
och att de blir bedömda efter vad de gör. ”Skoltänket” som jag kallade det i resultatet, ser jag starkt 
förankrat i eleverna och det förankras redan tidigt enligt Elf & Petréns (2004) studie. Barnens 
samspel med den vuxne i biblioteket är helt på den vuxnes villkor och utifrån den vuxnes agenda 
vilket ibland leder till besvikelse hos barnen i deras studie. Så i min studie, när vuxna inte är 
närvarande, ter sig elevernas agerande ibland mer stökigt vilket jag då tolkar som att eleverna 
försöker passa in i den motstridiga situationen som skapas genom att bänkboksletandet har släpps 
fritt av lärarna och samtidigt är målstyrt utifrån lärarnas ramar. Elevernas anpassning till den 
motstridiga skolsituationen tolkar jag som att det sker utifrån en strävan efter trygghet och att göra 
rätt, det är då jag ser att eleverna antar ”bibliotekssättet” i kontakt med de vuxna. Till viss del 
stärker även läraren detta ”skoltänk” och ”bibliotekssätt” genom att vid varje tillfälle komma förbi 
biblioteket och stämma av boklånen. Detta ger eleverna bekräftelse, vilket en del verkar behöva. På 
vems villkor samspelar då eleverna med de vuxna när de letar bänkbok? Blir bokvalen elevernas 
egna val? Jag menar att de vuxna formar elevernas bänkboksletande mer än vad som uppfattas vid 
första anblick och kanske utan att de vuxna själva, eller eleverna, är särskilt medvetna om det och 
att det handlar om något djupt förankrat i skolans väggar, ”skoltänket” eller skolans obligatoriska 
ramar; föreställningar om hur det är och ska vara som förmedlas från vuxen till elev. 

Det fria i att leta bänkbok kontra det målstyrda, själva motsättningen mellan frihet och krav, är 
grunden till att hitta en bänkbok och därmed blir det också en ålagd fråga (Lundgren 2000, Lundh 
2010). Den tredje personen (Lundgren, 2000) som alltid är närvarande vid barns bokval skulle 
mycket väl kunna vara kravet från skolan, ”skoltänket” som de vuxna runt eleverna förmedlar olika 
på olika sätt. Lärarna har mer tydliga ramar kring bänkböckerna som eleverna vet att det måste 
förhålla sig till även om de inte vill vilket ger lärarna mer direkt inflytande i elevernas bokval. 
Skolbibliotekarien däremot förhandlar fram bokval genom att bland annat prata om böckers 
svårighetsgrad med eleverna men låter ändå eleverna bestämma i slutänden. Jag förmodar att 
skolbibliotekarien utgår ifrån lärarnas ramar och kravet från skolan på samma sätt som lärarna 
tillämpar det mer indirekt. Så även om lärarna och skolbibliotekarien arbetar mot samma mål gör de 
det på olika sätt vilket kan vara beroende av de olika relationerna de har till eleverna, vad eleverna 
så att säga accepterar eller har lärt sig att de olika vuxnas roller får göra. Så även om eleverna tycker 
sig välja en bok förhandlas själva bokvalet slutligen fram mer eller mindre indirekt i interaktion 
med de vuxna, lärarna och skolbibliotekarien, och bänkboksbehovet blir på så vis en ålagd fråga, en 
ålagd fråga som bygger på motsättningen mellan krav och frihet för eleverna.

Bänkbokspraktik anser jag omfatta dels elevernas praktiska och rutinmässiga bokvalsprocess som 
på en nivå är väldigt spontan men det omfattar också ”skoltänket”, det vill säga motsättningen 
mellan frihet och krav och samspelet med vuxna som hela tiden formar elevernas aktiviteter i 
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skolbiblioteket. Motsättningen blir kärnan i elevernas bänkbokspraktiker eftersom elevernas lösning 
på det är att anta olika sätt att agera; å ena sidan ”bibliotekssättet” å andra sidan ”rastsättet” vilka 
båda blir delar av elevernas bänkbokspraktiker. 

7.2. Skolbibliotekariens tysta kunskap
Medlingsflödet och samspelet mellan skolbibliotekarien och eleverna fungerar ungefär likadant som 
i Lundgrens (2000) studie. Skolbibliotekarien hjälper varje barn med större engagemang än en 
bibliotekarie vanligen skulle hjälpa en vuxen. Det är möjligen i det här större engagemanget som 
den tysta kunskapen (Josefson 1991, Lundgren 2000) ligger, att göra mer än att bara svara på en 
fråga. Att, som skolbibliotekarien i min studie, göra mer för sina biblioteketsanvändare visar bland 
annat på förtrogenhet med den verksamhet hon arbetar i. I det här fallet är det en nödvändighet 
eftersom skolbibliotekarien än ensam anställd i biblioteket. Men vad innebär egentligen den tysta 
kunskapen? Det som är utöver svaret på ”har ni den boken?”. Mycket av det arbete som 
skolbibliotekarien utför på skolbiblioteket tycks ske i skymundan, i förbifarten, indirekt och kanske 
till och med tas för givet och kan därför vara svårt att synliggöra. 

Skolbibliotekarien upplevs av mig inte ta särskilt stor plats under elevernas biblioteksbesök, men 
tittar man närmare på materialet från observationerna ser hon ut att vara mycket inblandad i 
elevernas bokval. Hon tycks dessutom göra mer än att bara hänvisa eleverna till hyllor eller låna ut 
böcker. Hon har tagit på sig att lära känna eleverna, deras läspreferenser och läsnivåer. Man kan 
även ana av materialet att döma att hon är en annan vuxen än den ständigt bedömande läraren som 
eleverna annars möter dagligen i skolan. Den skillnaden som jag också ser i förhandlingen om den 
ålagda frågan (Lundh, 2010), det vill säga elevernas bokval. Samtidigt måste hon anta lärarens roll 
emellanåt när hon, som jag uppfattar det, inte kan hjälpa de elever som faktiskt ber om hjälp, på 
grund av att till exempel andra elever stör. Men skolbibliotekarien glider ändå mellan dessa två 
roller relativt smidigt eftersom eleverna verkar godta detta.

De olika roller som läraren och skolbibliotekarien har under biblioteksbesöket bidrar till och 
anpassar sig för att bänkboksletandet ska fungera för eleverna, såsom de vuxna gör under 
sagostunden i McKenzie och Stookes (2007) studie. De vuxnas tydliga roller, rutiner och 
medlingsflöde sinsemellan åskådliggör en hierarki för biblioteksbesöket där läraren visar insikt i att 
skolbibliotekarien är experten i skolbiblioteket genom att nästan aldrig kliva ur sin roll som lärare 
utan bidrar med kringarbetet som att lämna, hämta eller säga till elever. Även skolbibliotekarien 
håller sig oftast inom ramen för sin roll som består av att hjälpa elever att återlämna, hitta och låna 
böcker. Både skolbibliotekarien och läraren bidrar alltså på olika sätt till att eleverna ska kunna hitta 
bänkböcker genom att de håller sig till rutiner och behovsanpassar kommunikation och arbetsinsats 
utifrån varje individuell elev. Säkerligen skulle rollfördelningen och hierarkin se annorlunda ut om 
skolbibliotekarien kom på besök till klassrummet, lärarens revir. Troligtvis ligger den tysta 
kunskapen i skolbibliotekariens skiftande roll skild från lärarens men ändå del av skolan.  

7.3 Slutsatser
De slutsatser jag kan dra utifrån denna studie är att elevernas bokvalsprocess är relativt rutinmässig 
där de hittar en bok; tar boken från hyllan, tittar på fram- och baksida, tittar inuti och väljer/väljer 
bort boken. Trots att de håller sig inom den givna tiden styrs de främst av nuet och spontanitet vilket 
underlättar för eleverna att göra serendipiska bokfynd. Exponering och igenkänning formar också 
eleverna bokval. 
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Sociala förutsättningar såsom interaktion med andra människor spelar också stor roll i elevernas 
bänkbokspraktiker. Klasskamraternas positiva grupptryck visar sig vara viktigt i samspelet som 
skapas i skolbiblioteksrummet, det blir en del av meningsskapandet när vuxna inte finns 
tillgängliga. Brist på vuxennärvaro och instruktioner för uppgiften manar eleverna till att samspela 
mer med varandra. Skolbiblioteksrummet präglas då mer av eleverna och blir på så vis mer rastlikt 
och poröst när eleverna skojar runt med varandra, de anammar ett ”rastsätt” för att ge 
bänkboksletandet mer mening. I kontakt med vuxna eller när eleverna verkligen försöker hitta en 
bok anammar dock eleverna ett annat sätt att föra sig, ”bibliotekssättet”, där de är tystlåtna och 
artiga, ett sätt präglat mer av hur de kan tänkas föreställa sig att det ska vara på bibliotek.

Men interaktion med vuxna visar sig också vara viktigt för eleverna i processen att hitta en 
bänkbok. I skolbiblioteket tycks eleverna inte undkomma ”skoltänket”, skolans obligatoriska ramar. 
Därför hamnar eleverna mellan kravet att hitta en bänkbok och friheten att välja efter intresse. 
Bänkboksbehovet blir en ålagd fråga genom de vuxnas och skolans tydliga inblandning. Till och 
med skolbibliotekarien har anammat en särskild omsorg för att se till att eleverna får med sig böcker 
som passar deras individuella läsnivå, inte med tvång men genom samtal med eleverna. Men 
eftersom eleverna bär med sig föreställningar om vad som förväntas av dem som elever i biblioteket 
söker sig eleverna till de vuxna ändå för godkännande.

Även om de vuxna arbetar mot samma mål, att hjälpa eleverna att hitta bänkböcker, håller de sig 
relativt strikt till sina roller i skolbibliotekets hierarki. I skolbiblioteket är det skolbibliotekarien som 
kan och alltså kliver läraren tillbaka ett steg och backar upp skolbibliotekariens arbete genom att 
administrera elevernas besök med lämning, hämtning och tillsägelser. Skolbibliotekariens arbete 
däremot märks knappt men hon är involverad i de flesta elevers bokvalsprocess på ett eller annat 
vis. Skolbibliotekarien anpassar sin arbetsinsats precis som eleverna till situationen och individerna 
och i detta, i rollen hon har, syns den tysta kunskapen.  

Jag vill summera elevernas bänkboksletande i begreppet bänkbokspraktik. Eleverna växlar mellan 
ett ”bibliotekssätt” och ett ”rastsätt” vilka är två sätt för eleverna att agera i skolbiblioteket. Deras 
rutinmässiga men spontana bokvalsprocess formas av motsättningen mellan frihet och krav, kärnan 
i elevernas bänkbokspraktiker, vilket eleverna hanterar genom att alternera mellan de två olika 
sätten att agera. Att känna till elevernas bänkbokspraktiker i skolbiblioteket kan underlätta för 
skolbibliotekspersonal och annan berörd personal i samspelet med eleverna när eleverna skickas 
iväg till skolbiblioteket för att hitta böcker.

7.4 Avslutande reflektioner
Att genomföra observationer själv utan videoinspelning krävde mycket koncentration och 
efterarbete. Jag fick förlita mig mycket på minnet och mina anteckningar. Ju fler gånger jag var på 
biblioteket desto lättare blev det för mig att slappna av i min roll som observatör och även lita på 
vad jag uppfattade. Att sedan göra analysarbetet i etapper har hjälpt mig att få grepp om den 
datamängd jag samlade in eftersom materialet jag samlade in blev ganska stort.

Även för eleverna blev det lättare med tiden att inte tänka på att jag var där. Den första gången var 
eleverna mycket uppmärksamma på mig, tog hänsyn till mig som de gjorde mot de andra vuxna 
men sista gången jag var på biblioteket var det som att jag inte var där för dem vilket var både bra 
och intressant. De informella samtalen med eleverna gav inte så mycket information då eleverna 
inte var särskilt talföra om vad de gjorde med mera. Frågan är hur mycket mer information jag hade 
fått om jag också hade utfört organiserade intervjuer med tanke på att bänkboksletandet var 
rutinmässigt för eleverna? Förmodligen gjorde de bara utan att tänka. Att jag som observatör på 

44



plats har inverkan på elevernas agerande inser jag och förstår att det är oundvikligt. Observationer 
tycker jag fortfarande efteråt var den undersökningsmetod som passade mitt syfte och mina 
forskningsfrågor bäst. Jag skulle dock använda mig av någon slags inspelning, förslagsvis video, 
vid ett liknande, men större forskningsprojekt. 

Svårigheterna för mig var att verkligen se eleverna och bortse från min egen förförståelse som 
lärare och skolbibliotekarie, att inte se på eleverna med en vuxens ”glasögon”. Det går inte att vara 
helt neutral i en observationsstudie utan istället antecknade jag ner så mycket jag kunde och fick 
sedan gå igenom det insamlade materialet flera gånger med större medvetenhet i efterhand för att 
förhoppningsvis upptäcka vad och hur jag hade sett olika saker.

Den använda teorin, det vill säga, de teoretiska begrepp som ingår i Björneborns (2008) beskrivning 
av informationspraktiker på bibliotek anser jag fungerade väl i uppsatsen. Trots att hans forskning 
enbart omfattar vuxna och folkbibliotek var begreppen högst applicerbara på beskrivningen av 
elevers bänkbokspraktiker i skolbiblioteket. Det fanns dock svårigheter med begreppet serendipitet 
som är något individuellt upplevt. Detta innebar att jag som betraktare inte kunde avgöra om någon 
elev upplevt serendipitet. Jag finner ändå att begreppet tillförde substans till uppsatsen då många 
elever tycktes uppleva det. Det kunde dock ha varit mer lämpligt eller kompletterande att studera 
med hjälp av individuella intervjuer.

Jag anser också att begreppet bänkbokspraktiker faktiskt lämpar sig fint när det rör sig om, som i 
detta fall, bänkboksletande i skolbiblioteket vilket faktiskt skiljer sig från ”vanligt” bokletande på 
folkbibliotek. Begreppet informationspraktiker kan tyckas alltför generellt. Bänkbokspraktiken 
skulle kunna fungera som ytterligare en dimension av och ett komplement till informationspraktiker 
på bibliotek.

Slutligen vill jag kommentera resultatet av min studie. Då jag enbart har studerat en årskurs på ett 
skolbibliotek kan jag inte dra några generella slutsatser men detta är inte heller en kvalitativ 
undersöknings uppgift. Däremot, eftersom studien är verksamhetsnära, kan slutsatserna bidra till en 
bättre förståelse av elevers bänkbokspraktiker i skolbiblioteket och det kan också hjälpa 
skolpersonal; skolbibliotekarier, lärare, assistenter, fritidsledare med flera och även föräldrar att i sin 
tur hjälpa eleverna att utveckla kännedom och vanor i biblioteket. Detta hjälper också  mig som 
skolbibliotekarie att reflektera över min professionella roll och hur jag förhåller mig till eleverna 
och deras aktiviteter i skolbiblioteket. Utifrån detta kan jag sedan utveckla mitt och skolbibliotekets 
sätt att nå och interagera med eleverna. Studien kan också öppna upp för nya infallsvinklar och 
fungera som utgångspunkt för vidare forskning.

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
Jag har vid flera tillfällen i uppsatsens arbete stött på och även lätt berört läsningens aspekt av att 
leta och hitta böcker i skolbiblioteket. I Reutzel & Galis (1998) undersökning låg till viss del 
läsnivåer till grund för hur barnen skulle agera i skolbiblioteket. Chambers (2011) tar också upp 
samband med barns läsutveckling och utrymme att få gå runt på egen hand i skolbiblioteket. Jag har 
även sett i materialet som jag har samlats in hur skolbibliotekarien vägleder eleverna utifrån läsnivå 
och att eleverna har olika svårt att hitta bänkbok. Detta skulle mycket väl kunna bero på elevernas 
olika inställning till läsning vilket i sin tur kan vara en följd av hur väl eleverna bemästrar 
läsningen. Åse Hedemark (2011) intervjuar i Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning 
och bibliotek barn om deras läsning och diskuterar därefter olika läskulturer som tar form i 
intervjuerna. De tre förhållningssätten till läsning som visar sig i Hedemarks (2011) intervjustudie 
är den lustfyllda läsningen, den instrumentella läsningen (neutral) och läsning som tvång. Läsning i 
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skolan kan vara en mycket värdeladdad aktivitet som säkerligen kan färga av sig på 
bänkboksletandet. Detta är en aspekt i min studie som endast tangerats men som jag finner mycket 
intressant och eftersom mycket av forskningen om skolbibliotek behandlar IKT och 
informationssökning med inriktning på barn som söker fackinformation så anser jag att det behövs 
mer forskning om läsningens och skönlitteraturens plats i skolbiblioteket. Detta skulle balansera vad 
jag uppfattar är en mer riktig bild av skolbibliotekets verksamhet. 
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Sammanfattning 
Elever letar bänkböcker i skolbibliotek varje dag över hela landet men få studier, om ens någon i 
Sverige, har gjorts om hur de går till väga och vad som då händer i skolbiblioteksrummet. I denna 
uppsats studeras elevernas bänkbokspraktiker, med ett barnperspektiv, men ser också till vilka roller 
de vuxna har i bänkboksletandet. 

Syftet med studien är att bidra till en större inblick och en bättre förståelse av barns 
bänkbokspraktiker i det fysiska skolbiblioteket. Följande övergripande fråga är utgångspunkten:

• Hur ser elevers bänkbokspraktiker ut i skolbiblioteket?

Denna övergripande frågeställning delas upp i två mer specifika frågeställningar:
• Hur ser processen ut när elever letar efter en bänkbok och vilka fysiska och sociala 

förutsättningar får eleverna att välja en bok?
• Vilka roller har de vuxna, lärare och framförallt skolbibliotekarie, i elevernas 

bänkbokspraktiker?

Frågeställningarna besvaras genom en etnografisk studie där elevers bänkbokspraktiker observeras 
under tre skolbiblioteksbesök. Observationerna begränsas till en skola och eleverna till årskurs 4 
och skolan valdes utifrån tillgänglighet. Observationerna utförs med hjälp av de fyra 
observationsdimensioner interaktion, hjälpmedel och agerande och beslut. Materialet samlas först 
in i form av fältanteckningar som sedan skrivs ned i en observationsdagbok efter varje 
observationstillfälle. Analysarbetet genomförs parallellt med observationerna och fortsätter vidare 
efteråt. 

Den tidigare forskningen som presenteras belyser aspekter av barn på bibliotek och behandlar dels 
barns fysiska besök på bibliotek och hur de letar efter böcker, dels de fysiska och sociala 
förutsättningarna för att hitta en bok såsom samspel med andra, inredning med mera och slutligen 
de vuxnas professionella roller och bibliotekariens tysta kunskap. Studien utgår ifrån att 
bänkbokspraktiker består av deltagarnas ömsesidiga förståelse av att leta bänkbok vilken uttrycks 
genom deltagarnas aktiviteter och samspel med varandra och rummet. 

Teoretisk grund och inspiration i uppsatsen är den danske forskaren Lennart Björneborns (2008) 
beskrivning av människors informationspraktiker i det fysiska biblioteket. De fyra begrepp som 
används är det integrerade biblioteksgränssnittet eller den övergripande nivån av biblioteksbesöket,  
medlingsflödet det vill säga interaktioner, meningserbjudanden vilket innebär de möjligheter 
biblioteksbesökaren ges att uppleva det fysiska rummet och serendipitet det vill säga en positiv 
upptäckt. Dessa begrepp innefattar olika nivåer av ett fysiskt biblioteksbesök och observationerna 
på skolbiblioteket tolkas med tillämpning av dessa teoretiska begrepp.

Resultatet från observationerna presenteras utifrån de fyra observationsdimensioner. Det framgår att 
biblioteksbesöken till mångt och mycket består av interaktion mellan de aktörer som är delaktiga i 
besöken men på olika sätt. De vuxna är kortfattade men artiga sinsemellan och eleverna själva är 
antingen lågmälda när de är två och två, i kontakt med vuxna och när de pratar om en bok. Eleverna 
kan också vara högljudda och gå runt och skoja med varandra. De vuxna arbetar för att eleverna ska 
lämna biblioteket med varsin bok, skolbibliotekarien hjälper eleverna att hitta böcker och läraren 
kontrollerar att eleverna har hittat böcker. Eleverna använder sig av både sociala, främst 
skolbibliotekarien, och fysiska hjälpmedel som hyllor där man ser framsidor på böcker, i 
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biblioteket. Hyllor i ögonhöjd är viktiga och eleverna vidrör gärna böckerna, tittar på fram och 
baksida och bläddrar i dem. Biblioteksbesöket består för många elever av väntan på hjälp från 
skolbibliotekarien. Under denna väntan tycks inte eleverna leta efter böcker aktivt utan gör andra 
saker som att prata med klasskompisar eller vandra runt i biblioteket till synes utan mål. 

I analysen appliceras sedan Björneborns (2008) begreppsapparat på resultatet. Denna analys visar 
att elevernas eget ansvar att hitta en bänkbok i skolbiblioteket möjliggör explorativt 
informationsbeteende men att eleverna inte alltid tar chansen att utnyttja detta utan ändå tar hjälp av 
en vuxen. De resurser som är inblandade i biblioteksbesöket är både mänskliga och fysiska. 
Medlingsflödet mellan olika resurser, framförallt de mänskliga skiljer sig åt, särskilt om eleverna 
tycks leta aktivt efter en bänkbok eller inte. Många elever behöver vuxenstyrning i 
bänkboksletandet men de vuxna går sällan utanför ramarna för sina professionella roller, 
exempelvis att läraren hjälper elever att hitta böcker. De flesta meningserbjudanden i skolbiblioteket 
tycks uppfattas som avsett av eleverna ibland på grund av att det är tydligt för eleverna vad som 
erbjuds och hur de ska användas och ibland säkerligen på grund av inlärning. Exponering av böcker 
är en designdimension i skolbiblioteket som tydligt visar vad som erbjuds och som också används. 
Ibland uppstår oavsiktliga resultat som när eleverna vill låna böcker ur återlämningshögen. Ibland 
uppfattas eleverna gå runt planlöst i biblioteket men detta kan vara ett uttryck för impulsiv 
browsing. Sällan sker planerade fynd och vid ett par tillfällen uppfattas det som att eleverna 
upplever serendipitet då de uttrycker glädje när de finner en bok.  

I skolbiblioteket under elevernas bänkboksletande återfinns det introducerade begreppet 
bänkbokspraktik. Utifrån tolkning, analys och sedan diskussion dras slutsatsen att elevernas 
bokvalsprocess är relativt rutinmässig men spontan. Det rutinmässiga och spontana utgör därmed en 
del av elevernas bänkbokspraktiker. I det integrerade biblioteksgränssnittet formas elevernas 
aktiviteter i samspel med tiden, exponering av böcker, andra människor med mera. I samspel med 
varandra anammar eleverna ett ”rastsätt” som är mer fritt, liknande hur det kan vara på rasterna men 
i kontakt med vuxna antar eleverna ett ”bibliotekssätt” präglat av inlärda föreställningar. Växlingen 
mellan de olika sätten att agera utgör ytterligare en del av elevernas bänkbokspraktiker. I 
interaktionen med de vuxna blir därmed bänkboksletandet en ålagd fråga för eleverna där 
bänkboksletandet ramas in av det obligatoriska ramarna i skolan. Eleverna hamnar på så vis i en 
motsättning mellan krav och frihet vilket utgör kärnan i elevernas bänkbokspraktiker. För eleverna 
blir då det positiva grupptrycket en del av att skapa mening i bänkboksletandet. 

Slutligen dras slutsatser om de vuxnas inblandning i bänkboksletandet. De vuxna arbetar inom 
ramen för sina professionella roller i skolbiblioteket. Hierarkin är tydlig; läraren stödjer 
skolbibliotekarien i hennes arbete genom att administrera elevernas besök. Skolbibliotekariens 
arbete är dock knappt märkbart men trots det är hon involverad i de flesta elevers bokvalsprocesser. 
Detta tycks vara vad den tysta kunskapen består av. 
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Bilaga 1. Brev till rektor

Hej!

Mitt namn är Emilie Nordh och jag läser bibliotek- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan i Borås.

 Under mitt sista år av utbildningen skriver jag min masteruppsats som handlar om hur barn i 
årskurs 4 söker efter ”bänkböcker” på skolbibliotek. Studien kommer att genomföras genom 
observationer av elever i skolbiblioteket. För min studie letar jag nu efter en klass i årskurs 
4 där jag i samråd med klassens lärare får lov att observera eleverna under ett par besök, 2-4 
stycken, i deras skolbibliotek på skoltid. Eventuellt kommer också frågor att ställas till 
eleverna i samband med besöken i skolbiblioteket om hur de hittade vad de vill läsa.

Alla uppgifter om eleverna och skolan kommer att behandlas konfidentiellt. Varken barnens 
eller skolans namn kommer att finnas med i uppsatsen eller i andra sammanställningar. 
Givetvis krävs både vårdnadshavares och barnens eget samtycke till barnens deltagande i 
studien.

Jag vore ytterst tacksam om det fanns möjlighet att genomföra studien i årskurs 4 på 
xxxskolan nu under vårterminen 2013! Jag har varit i kontakt med er skolbibliotekarie xxx 
xxx och hon indikerade att det skulle kunna finnas intresse för att delta.

Med vänliga hälsningar

Emilie Nordh
emilie.nordh@gmail.com
0704987027

För ytterligare frågor kan ni också kontakta min handledare Anna Hampson Lundh, 
universitetslektor vid Högskolan i Borås, via e-post anna.lundh@hb.se.
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Bilaga 2. Informationsbrev till föräldrar 

Hej föräldrar!

Under vårterminen 2013 genomför jag en studie inom ramen för min masteruppsats vid 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Studien handlar om hur barn söker efter 
”bänkböcker” på skolbibliotek. Jag kommer i samråd med klassens lärare att observera 
barnen under ett par besök i deras skolbibliotek, på skoltid. Besöken kommer att 
dokumenteras genom skriftliga anteckningar som jag för. Eventuellt kommer frågor att 
ställas till barnen i samband med besöken i skolbiblioteket om hur de hittar vad de vill läsa.

Alla uppgifter om ditt barn kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att varken 
barnens eller skolans namn kommer att finnas med i uppsatsen eller i andra 
sammanställningar. 

Jag vill med detta brev informera alla föräldrar om studien. Om du har några frågor om 
studien är du hjärtligt välkommen att kontakta barnens lärare eller mig. Var snäll och fyll i 
om du/ni ger ditt/ert tillstånd till att ditt/ert barn deltar i studien eller inte i bifogat formulär 
längst ned på sidan. 

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Emilie Nordh
emilie.nordh@gmail.com
0704987027

För ytterligare frågor kan ni också kontakta min handledare Anna Hampson Lundh, 
universitetslektor, vid Högskolan i Borås, via e-post anna.lundh@hb.se.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

_ _ _ _ _ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien.

_ _ _ _ _ NEJ, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien.

Barnets namn ________________________________________________________

Målsmans/Målsmäns underskrift__________________________________________

Vänligen skicka med lappen till skolan senast fredag 26 april.

Tack för hjälpen!
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