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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur skolbibliotekarier medverkar i och upplever 

undervisningen i informationssökning för elever i grundskolans tidigare år, samt samarbetet 

mellan skolbibliotekarie och lärare vad gäller ovannämnda område. Studiens frågeställningar 

belyses med hjälp av teoretiska begrepp knutna till det sociokulturella perspektivet och riktar 

uppmärksamheten mot hur användandet av språkliga och fysiska artefakter i förhållande till 

lärprocessen upplevs och förstås i olika sociala praktiker. 

Den metod som använts är kvalitativa samtalsintervjuer som har genomförts på fyra olika 

skolor med fem medverkande skolbibliotekarier samt en skolbibliotekskonsulent. 

Intervjuernas längd varierade mellan 30-60 minuter och samtliga har dokumenterats med 

hjälp av ljudinspelningar. 

Resultatet visar att skolbibliotekariernas upplevelser av undervisning i 

informationssökning är beroende av de förväntningar, eller brist på förväntningar som finns i 

omgivningen. Samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare påverkas av omgivningens 

attityder till skolbibliotekets roll på skolan. Inställningen till skolbibliotekets roll påverkar 

också de resurser som tilldelas skolbiblioteket i form av exempelvis tid och personal och på så 

vis även vilka förutsättningar som finns för undervisning i informationssökning. Med hjälp av 

det sociokulturella perspektivets teoretiska begrepp påverkar alltså olika sociala praktikers 

förståelse av skolbibliotek och informationssökning som artefakter vilka möjligheter som ges 

till användning/mediering av dessa. De skilda uppfattningarna påverkar följaktligen även 

möjligheten att utveckla ett samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie. 

Resultatet av studien visar även att skolbibliotekarierna ser på undervisning i 

informationssökning som en progression. Den så kallade bibliotekskunskapen med fokus på 

det specifika bibliotekets uppbyggnad ses som en grund och kritiskt tänkande, värderande och 

så vidare som en progression. 
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Inledning 

I och med den snabba informations-och kommunikationstekniska utvecklingen möter vi varje 

dag mängder av information. Detta har ökat kravet på skolan att utveckla elevernas förmåga 

att hantera och kritiskt bedöma information som sprids från olika källor och på så vis ge 

möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs av samhället. Detta är ett stort och relativt nytt 

område för lärare att hantera och bedöma redan från årskurs 1 och något jag ser som en stor 

utmaning som blivande lärare. Under utbildningen har lärares möjligheter att samarbeta med 

skolbibliotek i samband med undervisning i informationssökning aldrig diskuterats och frågan 

är då vilken hjälp lärare kan få från bibliotekarierna? Skollagen fastställer att alla svenska 

skolelever ska ha tillgång till ett bibliotek. I detta arbete vill jag undersöka hur 

skolbibliotekarier verksamma i grundskolans tidigare år ställer sig till undervisning i 

informationssökning och källkritik och hur de ser på samarbetet med skolan där de arbetar. 

Finns här en underutnyttjad resurs som skolorna kan bli bättre på att använda? 
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Bakgrund 

När den nya skollagen (SFS 2010:800, kap2 § 36) trädde i kraft den 1 juli 2011 ålades alla 

skolor i Sverige att se till att varje elev har tillgång till ett bibliotek. Detta innebär att alla 

skolor oavsett huvudman står inför samma krav, och till följd av detta har skolbibliotekets roll 

aktualiserats och debatterats flitigt i media. Debatten har i många fall handlat om i vilken mån 

elever har tillgång till skolbibliotek överhuvudtaget (se ex. Dalén, 2012, Linder, 2012). I 

Kungliga bibliotekets statistik kring skolbiblioteken åskådliggörs de stora skillnader som 

finns mellan olika kommuner och skolor vad gäller tillgänglighet och utförande (kb.se, 2012, 

s. 54 ff.). Frågan är då vad ett skolbibliotek egentligen är och vad det ska användas till? Detta 

är inte definierat i skollagen (SFS 2012:800, kap2 § 36) men i Utbildningsdepartementets 

proposition som skrevs inför att skollagen skulle träda i kraft formuleras följande definition: 

Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 

pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. (prop: 2009/10:165, s. 238) 

I propositionen nämns således ingenting specifikt om skolbibliotekets organisation eller 

funktion för undervisningen och heller ingenting om skolbibliotekariens roll. Vad som står 

fast är att skolbiblioteket ska ingå i skolans pedagogiska verksamhet och stödja elevernas 

lärande. Vidare har kraven på undervisning i informationssökning och källkritik fått ett större 

utrymme i Läroplan för grundskolan (Lgr.) 11 än i tidigare läroplaner och inryms både i 

skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt under respektive 

kursplan. Det ständigt ökande flödet av information som Sundin (2012, s. 141) behandlar i ett 

kapitel i forskningsantologin Läsarens marknad, marknadens läsare har således påverkat 

vilka kunskaper skolan ser som nödvändiga. Eleverna förväntas hantera den stora mängd 

information de möter dagligen och det undersökande arbetssättet som vuxit sedan 1990-talet 

ställer höga krav på eleverna redan i tidig ålder vad gäller informationssökning (Sundin, 2012, 

s. 147). Skolan bär således ett stort ansvar att ge eleverna redskap att klara denna uppgift 

vilket Rask (2000, s. 15) beskriver med hjälp av uttrycket ”8 S” som står för att söka, samla, 

sålla, sovra, sortera, strukturera, systematisera och sammanställa information. Detta anser han 

vara kunskap som ska värderas lika högt som läsa, skriva och räkna som länge betraktats som 

de tre basfärdigheterna. 

Informationssökning i förhållande till lärande är också ett område som utforskas inom det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Inom detta område visas stort intresse för 

framväxten av informations- och kommunikationsteknik och vad den innebär (Limberg & 

Folkesson, 2006, s. 18). Forskningen inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fältet går alltså i linje med de krav som ställs i skolans läroplan. Enligt Limberg och 

Folkesson (ibid., s. 25) förekommer det dock få studier som behandlar bibliotekariers syn på 

undervisning i informationssökning vilket kan tyckas märkligt med tanke på bibliotekariens 

roll för utvecklingen av ett samarbete mellan bibliotekarie och lärare. 

Med tanke på de krav som ställs på elever redan från grundskolans tidigare år vad gäller 

kompetens inom informationssökning och källkritik syftar denna studie till att bidra med 
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kunskap om hur skolbibliotekarier arbetar med detta område samt vilka uppfattningar de har 

vad gäller samarbetet med skolans övriga verksamhet. 
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Litteraturöversikt 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Den första delen består av en tematiskt ordnad 

forskningsöversikt där centrala teman som är viktiga för en förståelse av studien presenteras. 

Studien berör ett väldigt omfattande forskningsområde som innefattar flera akademiska 

discipliner vilket gör det omöjligt att redogöra för all forskning. I litteraturöversiktens andra 

del redogörs för arbetets teoretiska utgångspunkt, alltså ett klargörande av ur vilket teoretiskt 

perspektiv frågeställningarna kommer att angripas. 

Tidigare forskning 

Skolbiblioteket som institution 

I bakgrunden gavs en kort beskrivning av skolbiblioteket som institution inom skolan, men 

för att förstå studien utifrån ett sammanhang måste skolbibliotekens ramverk och 

förutsättningar presenteras mer ingående. Som nämnts i bakgrunden fastställer skollagen som 

trädde i kraft den 1 juli 2011 att alla skolelever i den svenska skolan ska ha tillgång till ett 

bibliotek. 

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. (SFS 2012:800, kap. 2 § 36) 

Förändringen jämfört med tidigare lagstiftning är att det ställs krav på skolbibliotek även i 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiesärskolan, samt att även fristående 

skolor är skyldiga att erbjuda tillgång till skolbibliotek (Skolinspektionen, 2011, s. 5). I 

Läroplan för grundskolan (Lgr.) 11 (Skolverket, 2011, s. 18) framgår att det är rektorns 

skyldighet att se till att eleverna har tillgång till ett bibliotek och i propositionen inför rådande 

skollag poängteras också att det är skolans huvudman, alltså kommunen eller den fristående 

huvudmannen som ska se till att en lämplig bibliotekslösning görs möjlig genom 

resursfördelning (Prop. 2009/10:165, s. 619). 

I skollagen återfinns inga klart uttryckta krav på vad ett skolbibliotek är utan 

organisationen tillåts se olika ut beroende på de lokala förutsättningarna varje enskild skola 

besitter (ibid, s. 284). I bibliotekslagen (SFS 1996:1596) finns dock fortfarande kvar något 

mer specifika krav på skolbibliotek. I § 9 står det att; 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 

erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning. (SFS: 1996:1596, §9) 

Även § 8 i bibliotekslagen är riktad mot skolbiblioteken och fastslår att; 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 

invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 

och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. (SFS: 1996:1596, §8) 

För närvarande håller det på att utformas en ny bibliotekslag som föreslås träda i kraft den 

första januari 2014. I propositionen diskuteras området skolbibliotek samt hur det skall 
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behandlas i bibliotekslagen. Beslutet inför författande av lagförslaget är att bibliotekslagen 

inte ska reglera några krav på skolbiblioteksverksamheten utan hänvisa till skollagen då det är 

där skolors skyldigheter regleras i första hand (Prop. 2012/13:147, s. 34). Prioriterade grupper 

som i den nu gällande bibliotekslagen omskrivs i § 8 och § 9 föreslås dock på liknande sätt i 

den nya bibliotekslagen hänvisas till som gällande även för skolbibliotek. 

Definitionen av ett skolbibliotek är således inte helt tydlig, men Skolinspektionen som är 

den myndighet som bedömer huruvida skolor följer skollagen har utarbetat krav som ställs vid 

tillsyn av skolor och som i denna studie kommer verka som definition för vad ett skolbibliotek 

är. 

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

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

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

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

medier. 

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

läsning. (Skolinspektionen, 2011, s. 3) 

Skolbibliotekarie 

Ovan har bilden av vad ett skolbibliotek är och vilka lagar som styr detta tydliggjorts, men då 

studien utgår från intervjuer med skolbibliotekarier redogörs även för deras ställning. Det 

finns inget krav i varken skollagen eller bibliotekslagen att ha en skolbibliotekarie anställd. 

Lärarnas riksförbund och Nationella skolbiblioteksgruppen har dock lämnat in förslag inför 

den nya bibliotekslagen att det bör ställas krav på utbildad personal inom skolbiblioteken. 

Som tidigare nämnts anses detta vara en fråga för skollagen och kommer därför inte att 

behandlas i den kommande bibliotekslagen (Prop. 2012/13:147, s. 33 f.). I denna studie 

kommer begreppet skolbibliotekarie endast innefatta fackutbildade bibliotekarier vilket 

innebär antingen examen inom yrkesutbildning till bibliotekarie, eller minst en 

kandidatutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap vilket efter 1995 ersatt den 

gamla bibliotekarieutbildningen (SOU 2003:129, s. 402). Skolbibliotekarier har således ingen 

fristående utbildning utan titeln fås i samband med anställning. 

Information literacy 

Information literacy är ett ständigt återkommande begrepp inom forskning som rör 

informationssökning. På svenska har Limberg och Folkesson (2006, s. 23) valt att översätta 

begreppet till informationskompetens och även i denna studie kommer båda begreppen syfta 

till samma innebörd. Begreppet är brett och mångfacetterat och har studerats ur flera olika 

teoretiska perspektiv, dess komplexitet har dock lett till att det inom forskningen hellre 

beskrivs än definieras (Bruce, 1997, s. 26). Information literacy härstammar från begreppet 

literacy som i traditionell mening innebär läs och skrivkunnighet. I takt med media och 

informationssamhällets framväxt har det dock utvecklats med en rad olika prefix för att påtala 

den vidgade förståelsen av läsning och skrivning (Sundin, 2012, s. 145 f.). Limberg m.fl. 

(2009, s. 36) beskriver hur förståelsen av begreppet förändrats från att vara behavioristiskt till 
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mer konstruktivistiskt. Det innebär enligt deras förklaring att begreppet nu oftare ses i 

betydelsen av praktik, sammanhang och medium istället för som en generell kompetens inom 

forskningsfältet. Detta synsätt på begreppet kommer även vara det som används i denna 

studie. 

Bruce (1997, s. 110 ff.) har i sin avhandling The seven faces of information literacy försökt 

förstå de olika uppfattningar som finns för begreppet genom empiriska undersökningar av 

högskollärare och bibliotekarier. Studien är genomförd med en fenomenografisk 

utgångspunkt och genom dessa undersökningar kunde hon urskilja ett antal olika 

uppfattningar som hon placerat in i sju olika kategorier. Information literacy uppfattades som: 

(översättning av Limberg & Folkesson, 2006, s. 22) 

1. använda IT för att söka och förmedla information 

2. finna informationskällor 

3. genomföra informationssökningsprocesser 

4. kontrollera information 

5. skapa en egen kunskapsbas på ett nytt intresseområde 

6. arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap 

7. använda information klokt för andras bästa (Limberg & Folkesson, 2006, s. 22) 

Kategorierna i sin tur visar på olika dimensioner av hur högskollärare och bibliotekarier ser 

på information antingen som något som finns oberoende av informationssökaren, något som 

skapas av informationssökaren eller något som uppstår i relationen mellan 

informationssökaren och omgivningen. Bruce (1997, s. 161) lyfter således fram sociala 

dimensioner av begreppet information literacy och benämner i inledningen att hon föreslår en 

relationell modell som alternativ till den behavioristiska (ibid., preface). Den 

fenomenografiska ansatsen på begreppet information literacy är inflytelserik men även de 

sociokulturella som lägger en större vikt på nyttjandet av olika redskap har använts under de 

senaste åren. Gemensamt är således att den största delen av forskningsfältet har sin grund i ett 

konstruktivistiskt synsätt på lärande (Limberg m.fl., 2009, s. 36 f.). 

Informationssökning 

Informationssökning är en del av begreppet information literacy och det är komplext att 

särskilja dem från varandra. Lupton (2004, s. 14) menar att distinktionen ligger i att 

information literacy ses ur en pedagogisk dimension. Limberg och Folkesson (2006, s. 20) 

använder också begreppen information literacy och informationssökning i tät relation till 

varandra men beskriver information literacy som ett sammanfattande begrepp och ett 

kunskapsinnehåll som innefattar flera dimensioner av informationssökning. 

Informationssökning är ett område där mycket forskning har bedrivits. Limberg och 

Folkesson (2006, s. 18) beskriver informationssökning som den del av det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga området som fokuserar på hur människor söker och använder 
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information. Wilson (1999, s. 263) delar upp begreppet i två riktningar, dels 

informationssökning som beteende och dels informationssökning som process. Vidare har 

Wilson (ibid.) sammanfattat hur olika forskare studerar informationssökning och placerat in 

deras avsikter i en övergripande modell. Denna modell avser att tydliggöra innehållet av 

informationssökning och relatera de olika synsätten till varandra. Modellen är uppdelad i tre 

cirklar som är placerade i varandra och representerar begreppen; information searching, 

information seeking och information behaviour (ibid.). Enligt Limberg m.fl. (2002, s. 23) 

översätts de två första begreppen till informationssökning på svenska men Wilsons ordval 

syftar till att skilja på informationssökning vid ett enstaka tillfälle (information searching) och 

informationssökning kring samma problem vid ett flertal tillfällen (information seeking). Den 

största cirkeln står för begreppet information behaviour som är ett mer övergripande begrepp 

kring människors tillvägagångssätt för att lösa olika informationsproblem (ibid.). 

Hur begreppet informationssökning tolkas beror även på hur forskaren i fråga ser på 

begreppet information. Limberg m.fl. (2002, s. 22) beskriver i en forskningsöversikt två 

dominerande synsätt. De som ser information som något individen själv skapar och de som 

ser information som något bredare som kan påverkas av den omkringliggande kontexten, 

vilket exempelvis Limberg (1998, s. 16) beskriver i sin studie av samspel mellan 

informationssökning och lärande. Limberg och Folkesson (2006, s. 18) beskriver att 

informationssökning som något som påverkas av den omkringliggande kontexten är ett av de 

fält inom det biblioteks och informationsvetenskapliga fältet där det genomförs mycket 

forskning. Inom detta fält ingår således informationssökning i förhållande till lärande vilket 

beskrivs som en pedagogisk infallsvinkel som ständigt är i förändring på grund av de stora 

förändringar som sker på grund av ny teknik. Utvecklingen av det medie- och 

informationssamhälle vi lever i och hur det påverkar vilka krav som ställs är ett område som 

även Sundin (2012, s. 141 f.) påpekar i sin rapport Att hantera kunskap och information i den 

digitala samtiden. 

I denna rapport kommer distinktionen mellan information literacy och informationssökning 

syfta till att förstnämnda begrepp, precis som Limberg och Folkesson, (2006, s. 20) beskrivit, 

ses som ett kunskapsinnehåll som i sin tur innehåller flera dimensioner av 

informationssökning. 

Undervisning i informationssökning 

Limberg och Folkesson (2006, s. 25) utgår i sin rapport från att synen på begreppet 

informationssökning påverkar vilken undervisning som bedrivs både vad gäller innehåll och 

metoder. Utvecklingen av det mediesamhälle vi lever i har påverkat vilka kompetenser som 

krävs av medborgarna, och denna utveckling har även påverkat synen på undervisning i 

informationssökning (Sundin, 2012, s. 147). Limberg och Folkesson (2006, s. 19) beskriver 

utvecklingen med orden från bibliotekskunskap till informationskompetens vilket kan ses i 

relation till Kuhlthaus resonemang som är väldigt välrefererat inom forskning på detta 

område. Kuhlthau (2004, s. 10 f.) beskriver tre olika inställningar till undervisning i 

informationssökning. 

 Source approach vilket innebär att undervisningen syftar till att lära eleverna 

använda olika källor i det bibliotek de befinner sig, t.ex. hur den specifika 

webbplatsen i biblioteket är uppbyggd. 
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 Pathfinder approach syftar till att lära ut strategier för informationssökning med 

inställningen att biblioteket är ett system där det finns ett antal rätt ”stigar” att följa. 

Undervisningen går således ut på att ge eleverna en översikt över vilka vägar som 

finns och i vilken ordning de kan vara lämpliga att genomföra. 

 Process approach är en vidare förståelse av undervisning i informationssökning. 

Det syftar till att eleverna ska förstå att informationssökning inte är till för att söka 

rätt svar utan se det som en process för att finna information som kan hjälpa dem att 

undersöka frågan de ställs inför. 

 

De två översta punkterna (se ovan) tillhör således bibliotekskunskap medan den sista 

punkten kan ses i relation till informationskompetens. Sundin (2005, s. 152) har även i sin 

artikel, Webbaserad användarundervisning - ett forum för förhandlingar om bibliotekariers 

professionella expertis, valt att lägga till en kommunikativ nivå till Kuhlthaus redan tre 

befintliga nivåer för att påvisa hur informationssökning är relaterat till den praktik den 

genomförs och således representera det sociokulturella perspektivet. 

Vad undervisningsinnehållet i informationssökning syftar till, vilka mål som ska uppnås, är 

alltså komplext och under förändring (Limberg & Folkesson, 2006, s. 125). Eftersom 

mediebeståndet och tillgängligheten ökar minskar också den kontroll som exempelvis skolan 

haft på vilket material som anses lämpligt skriver Sundin i sin rapport Att hantera kunskap 

och information i den digitala samtiden (2012, s. 147). Detta kan ses i relation till hur 

Alexandersson och Limberg (2009, s. 92) beskriver hur fokus förflyttat sig mot ett mer 

undersökande arbetssätt där informationssökning och källkritik är en viktigare komponent. 

Detta speglas exempelvis i kursplanen för svenska och svenska som andraspråk där 

informationssökning och källkritik finns med som rubrik under centralt innehåll. Sundin 

(2012, s. 147) skriver att de undersökande arbetsmetoder som förespråkas i dagens skola 

kräver att eleverna kan söka och värdera källor vilket kräver tillgång till ett bibliotek i större 

omfattning nu än tidigare. Skolbibliotekens roll för undervisning inom detta område finns 

dock inte reglerad. 

Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie 

Kühne (1993, s. 227) skrev i avhandlingen Skolbiblioteket – skolans hjärna? att en 

förutsättning för att skolbiblioteket ska bli en del av en fungerande undervisning är att alla 

inblandade så som skolledare, lärare och bibliotekspersonal är medvetna om vilka mål som 

ska strävas emot. 

LÄSK-projektet (lärande via skolbibliotek) är en del av ett skolutvecklingsprojekt 

finansierat av myndigheten för skolutveckling. Ett av delsyftena med projektet var att 

undersöka samspelet mellan bibliotekarier och lärare. Detta skedde genom intervjuer med 

båda parter och sågs utifrån utgångspunkten att förväntningar på undervisningen påverkar hur 

den genomförs (Alexandersson m.fl., 2007, s. 27 & 71). Dessa förväntningar påverkas av den 

tysta kunskap, eller de antaganden som tas för givet i en yrkesroll och skiljer sig således 

mellan lärare och bibliotekspersonal. Ett bättre samarbete där förväntningar diskuterades 

skapade därför en bättre undervisning. Bibliotekspersonalens utbildning visade sig också 

påverka samspelet i viss mån. Fackutbildade bibliotekarier eller lärarbibliotekarier agerade på 

en mer jämlik nivå med lärarna medan exempelvis biblioteksassistenter som inte har någon 
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längre utbildning för sitt yrke hamnade i en position där läraren förväntades besitta 

kompetensen (ibid.). Det framkom också att bibliotekarierna i stor utsträckning såg lärarnas 

bristande kompetens inom informationssökning som hämmande för samarbetet. Lärarna 

visade i sin tur osäkerhet kring bibliotekariens kompetens inom pedagogik och de båda 

yrkesgruppernas uppfattning av varandra utgjorde på så vis ett hinder för samarbete (ibid. s. 

74 ff.). 

Vid resonemang kring samarbete mellan skola och bibliotek bör även David V. 

Loertschers, (1988, s. 10) och Carol Collier Kuhlthau (2004, s. 118) nämnas. De har båda 

utformat taxonomier för skolbibliotekens funktion i undervisningen som sedan använts 

mycket i vidare forskning inom området. En masteruppsats skriven av Bergvall och Edenholm 

(2000) vid högskolan i Borås använder sig mycket av just dessa taxonomier för att i en 

litteraturstudie identifiera faktorer som påverkar skolbibliotekets integration i undervisningen. 

Denna masteruppsats har refererats till i annan svensk forskning och anses därför relevant att 

nämna. 

Sammanfattningsvis har nu en bild av skolbibliotekets organisation samt de förväntningar 

som finns på denna presenterats. Likaledes har forskning som berör informationssökning 

behandlats, främst ur ett pedagogiskt perspektiv för att begränsa ett stort forskningsområde 

och lyfta ut det som har relevans för studiens frågeställningar. Det bör nämnas att delar av den 

presenterade forskningen är finansierad av Skolverket samt Myndigheten för skolutveckling, 

främst inom skolverkets projekt Språkrum. En stor del av den svenska forskningen inom 

området finaniseras på detta sätt och anses därför vara av för stor betydelse för studien för att 

bortse ifrån. Den forskning som behandlats har haft mer eller mindre tydliga teoretiska 

perspektiv och nedan tydliggörs nu utifrån vilket teoretiskt perspektiv denna studie tar sin 

utgångspunkt och vad som ligger till grund för valet. Före klargörandet av den teoretiska 

utgångspunkten skall dock några centrala begrepp presenteras för att underlätta läsningen. 

Centrala begrepp 

Artefakt - Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet som innebär de språkliga 

eller fysiska resurser som används för att förstå och agera i omgivningen (Säljö, 2000, s. 20). I 

denna studie ses skolbibliotek och informationssökning som artefakter. 

 

Mediering - Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet som används i relation 

till begreppet artefakt. Mediering innebär alltså användandet av artefakten, det som ger den 

betydelse. Hur artefakten används är i sin tur beroende av det samspel och den kultur som 

råder (Säljö, 2005, s. 25). Medieringen av artefakten är således föränderlig vilket är fokus i 

denna studie. 

 

Social praktik - Med social praktik menas följaktligen handlingar som utförs när människor 

inom en specifik kontext interagerar. Detta utgår från Säljös (2000, s. 82) beskrivning av hur 

kommunikation med andra gör att vi gemensamt kan skapa en beskrivning av den värld vi 

lever och på så vis skapa ett samspel. I denna studie kan en social praktik exempelvis innebära 

ett specifikt skolbibliotek men även skolbibliotek som verksamhet i jämförelse med 

exempelvis skolans övriga verksamhet. 
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Information literacy och informationssökning - Information literacy är ett komplext och 

svårdefinierat begrepp som kommer från begreppet literacy. Literacy innebär i traditionell 

mening läs och skrivkunnighet medan information literacy innebär den vidgade förståelse av 

läs- och skrivkunnighet som vuxit fram i takt med media och informationssamhällets 

framväxt (Bruce, 1997, s. 26; Sundin, 2012, s. 145 f.). I denna studie ska begreppet förstås ur 

ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att begreppet får olika innebörder i olika sociala 

praktiker. (Lundh och Limberg, 2008, s. 94). Information literacy ska alltså ses i betydelsen 

av praktik, sammanhang och medium (Limberg m.fl., 2009, s. 36). Informationssökning är 

nära kopplat till begreppet information literacy (se ovan). I denna studie ska det förstås som 

att Information literacy innehåller flera dimensioner av informationssökning och alltså utgör 

ett vidare begrepp som syftar till att rama in ett kunskapsinnehåll. 

Teoretisk utgångspunkt 

Tidigare forskning visar att utvecklingen av mediesamhället påverkar vilka kompetenser som 

krävs av medborgarna, vilket i sin tur påverkar synen på undervisning i informationssökning 

(Sundin, 2012, s. 147). Samtidigt visar forskning att samarbetet mellan skola och bibliotek 

uppvisar brister (Alexandersson m.fl., 2007). Avsnittet tidigare forskning redogör för det 

mycket komplexa ämnesområde studien behandlar. Det framkom dock att många studier som 

behandlar ämnesområdet saknar en tydligt framskriven teoretisk utgångspunkt. Denna uppsats 

kommer ta sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Valet grundas dels i 

utformningen av uppsatsens specifika frågeställningar men också i att det sociokulturella 

perspektivet är ett av de teoretiska perspektiv som används i flera nya studier som berör 

liknande frågeområden (se ex. Alexandersson m.fl., 2007). Alexandersson m.fl. använder det 

sociokulturella perspektivet vid redovisningen av sitt projekt LÄSK (lärande via 

skolbibliotek). Syftet med deras rapport är att ge svar på vad som karaktäriserar 

skolbiblioteket som lärmiljö och vilken funktion det i sådana fall utgör. Det sociokulturella 

perspektivet är dock inte uttalat men centrala begrepp inom perspektivet så som 

redskap/artefakt och mediering används för att tolka och analysera. Genom att studera hur 

elever möter artefakter och människor i biblioteket och vad dessa möten genererar för 

lärprocesser tolkas sedermera resultatet. De sociala och kulturella villkoren är således i fokus 

och projektets sociokulturella utgångspunkt innebär för redovisningen av resultatet att intresse 

riktas mot kommunikation och samspel som avgörande för var, när och hur lärande sker. 

Fokus riktas följaktligen inte endast mot den enskilda verksamheten utan också till exempel 

det institutionella ramverk verksamheten omfattas av. LÄSK-projektet är utfört med en 

etnografisk ansats där observationer, fältanteckningar och informella intervjuer utgör den 

empiriska grunden. Användningen av begrepp anslutna till det sociokulturella perspektivet 

utgör dock ett bra stöd till hur denna studies frågeställningar kan belysas ur detta perspektiv. 

Det sociokulturella perspektivet kommer till användning i flera olika akademiska 

discipliner. De grundläggande idéerna i det som senare kom att benämnas sociokulturellt 

perspektiv utvecklades av den ryske psykologen Lev S. Vygotskyjs (1896-1934). Den mest 

inflytelserika svenska förmedlaren av det sociokulturella perspektivet är pedagogen Roger 

Säljö. Han beskriver lärande som beroende av socialt samspel samt den kultur som lärandet 

sker i (Säljö, 2005, s. 22). Centralt i det sociokulturella perspektivet på lärande är betydelsen 
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av begreppen verktyg/artefakt och mediering. Artefakt innebär de språkliga eller fysiska 

resurser som används för att förstå och agera i omgivningen (Säljö, 2000, s. 20). Mediering är 

användandet av artefakten, det som ger den betydelse (Säljö, 2005, s. 25). Exempelvis kan en 

dator utgöra en artefakt men det är först när datorn används, när mediering sker, som datorn 

får en betydelse. Hur datorn används är i sin tur beroende av det samspel och den kultur som 

råder. Medieringen av artefakten är således föränderlig. 

Förstå information literacy ut ett sociokulturellt perspektiv innebär således att begreppet 

literacy får olika innebörder i olika sociala praktiker. (Lundh och Limberg, 2008, s. 94). Att 

vara informationskompetent innebär således att man lär sig hur kommunikationen inom en 

särskild verksamhet fungerar för att på så vis kunna handla inom de praktiker som byggt 

verksamheten samt finns runt om den (Limberg m.fl., 2009, s. 48). 

Skolbibliotek och informationssökning kommer i studien ses som artefakter som medierar 

lärprocesser. Varje enskilt skolbibliotek har en egen social praktik som i sin tur ingår i en 

praktik gemensam för alla skolbibliotek, och som kan förstås i förhållande till andra sociala 

praktiker som finns representerade i studien. Med social praktik menas följaktligen handlingar 

som utförs när människor inom en specifik kontext interagerar. Denna kontext kan alltså bestå 

av ett specifikt skolbibliotek men även av skolbibliotek som verksamhet i jämförelse med 

exempelvis skolans övriga verksamhet. Den sociala praktiken kan alltså ses som en ram inom 

vilken man har ett specifikt handlingsmönster. Språket som medierande redskap kommer 

också att användas som utgångspunkt för att förstå informanternas beskrivningar av samarbete 

inom och mellan de olika sociala praktiker de befinner sig. Detta utgår från Säljös (2000, s. 

82) beskrivning av hur kommunikation med andra gör att vi gemensamt kan skapa en 

beskrivning av den värld vi lever och på så vis skapa ett samspel. 

Det sociokulturella perspektivet anlägger sammanfattningsvis ett perspektiv på studiens 

frågeställningar vilket riktar uppmärksamheten mot hur medieringen av språkliga och fysiska 

artefakter i förhållande till lärprocessen upplevs och förstås i olika sociala praktiker. Det 

teoretiska perspektivet används således både till att förstå val av innehåll samt till att tolka 

upplevelser av de faktorer som påverkar samverkan. 
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning visar att utvecklingen av mediesamhället påverkar vilka kompetenser som 

krävs av medborgarna, vilket i sin tur påverkar synen på undervisning i informationssökning 

(Sundin, 2012, s.147). Samtidigt visar forskning att samarbetet mellan skola och bibliotek 

uppvisar brister (Alexandersson m.fl., 2007). Med utgångspunkt i studiens bakgrund och 

tidigare forskning beträffande krav på skolbibliotek samt undervisning i informationssökning 

och källkritik är det därför relevant att studera hur skolbibliotekarier medverkar och upplever 

undervisningen i informationssökning för elever i grundskolans tidigare år. Den tidigare 

forskningen öppnar även upp för att undersöka hur skolbibliotekarierna upplever samarbetet 

med skolan vad gäller ovan nämnda område. Mot bakgrund av detta och med utgångspunkten 

att skolbibliotek och informationssökning är artefakter som medierar lärprocesser bygger 

denna studie på nedanstående frågeställningar. 

 

Frågeställningar: 

 Upplever skolbibliotekarier att undervisning i informationssökning tillhör deras 

ansvarsområde? Varför/varför inte? 

 Hur upplever skolbibliotekarier samarbetet med skolan vad gäller undervisning i 

informationssökning? 

 Vad anser skolbibliotekarier att undervisning i informationssökning bör innefatta? 
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Metod 

Empirin till studien har samlats in genom intervjuer. Valet att göra intervjuer har sin grund i 

studiens frågeställningar, som behandlar informanternas upplevelser av undervisning i 

informationssökning. Esaiasson (2009, s. 285) framhåller att just frågor om människors 

upplevelser är lämpliga att söka svar på med hjälp av samtalsintervjuer. Genom att använda 

intervju som metod är tanken att söka en förståelse för hur informanterna i sitt vardagliga 

arbete upplever hur deras kompetens och skolbibliotekets resurser kommer till användning i 

undervisningen i informationssökning. Detta är något som skulle vara svårt att uppnå genom 

en enkätundersökning som ofta har ett kvantitativt syfte och inte ger forskaren möjlighet att 

undersöka olika dimensioner av hur något upplevs. En kombination av intervjuer och enkäter 

kunde fördjupat studien men på grund av den begränsade omfattningen valdes detta bort. 

Metod för datainsamling 

För att genomföra studien används utifrån frågeställningarnas utformning en halvstrukturerad 

samtalsintervju. Det innebär att intervjuguiden (se bilaga1) delas upp i tydliga underteman där 

studiens frågeställningar utgör grunden, samtidigt som ett relativt stort utrymme lämnas för 

den intervjuade att beskriva sin verklighet (Esaiasson m.fl., 2007, s. 298). Det innebär att 

informanternas uppfattningar av undervisning i informationssökning hamnar i fokus vilket 

sammanfaller med studiens syfte. Den kvalitativa metoden används således för att kunna 

fånga flera dimensioner av frågeställningarna. Intervjuguiden används främst som stöd under 

intervjusituationen och för att på så vis säkerställa svar på studiens frågeställningar. 

Urval 

Urvalet av informanter grundar sig på studiens frågeställningar. För att få tag på lämpliga 

informanter vände jag mig till skolverkets nätforum för skolbibliotek ”Skolbiblistan” med en 

förfrågan om det fanns någon som var intresserad av att delta i min studie. Lämpligheten 

bland dem som svarade bedömdes efter kriterierna utbildning och arbetsplats. De utvalda har 

således någon av de utbildningar som beskrevs i litteraturöversikten och arbetar med elever 

från skolans tidigare år, d.v.s. årskurs 1-6 med särskilt fokus på årskurs 4-6. 

Fem skolbibliotekarier på fyra olika skolbibliotek valdes ut för att delta. Skolorna 

informanterna arbetar på är belägna inom ett relativt samlat geografiskt område i 

Mellansverige i kommunerna Stockholm, Uppsala och Vallentuna. Två av skolorna var 

fristående och två av skolorna var kommunala. Förutom de fem skolbibliotekarierna 

intervjuades även en skolbibliotekskonsulent då hon utifrån sin yrkesposition ansågs kunna 

tillföra relevant empiri i förhållande till studiens frågeställningar. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under en period på en och en halv vecka. Fyra av informanterna 

besöktes då på sin arbetsplats, och de två övriga på offentliga platser som bestämts i förväg. 

Val av platser gjordes med utgångspunkt i att informanterna ska känna sig trygga samt till viss 
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del av praktiska skäl beroende av skolbibliotekens öppettider. Alla intervjuer genomfördes 

med utgångspunkt i intervjuguiden samt spelades in som ljudupptagning. Under intervjuerna 

togs även korta skriftliga minnesanteckningar för att få med sådant som inte sagts direkt, samt 

tankar som uppkommit under intervjun. 

Material 

Det insamlade ljudupptagningarna uppgår till ca 3,5 timmar och intervjuerna varade mellan 

30 till 60 minuter. Nedan presenteras kortfattat informanterna och skolan de arbetar på för att 

på så vis få en tydligare bild av det insamlade materialet. Vidare i texten kommer 

informanterna även att benämnas som de intervjuade. På skola 4 arbetade två 

skolbibliotekarier vilka intervjuades tillsammans. Eftersom syftet inte var att finna variationer 

mellan bibliotekariernas inbördes åsikter kommer dessa under studien att föras samman och i 

texten benämnas som bibliotekarierna på skola 4. 

 

Skola 1: Bibliotekarien är i 30-årsåldern med tre år inom bibliotekarieyrket och ca 6 månader 

på den specifika skolan. Hon arbetar en och en halv dag per vecka på ett skolbibliotek som 

tillhör en kommunal skola från förskola till årskurs 6 med ca 160 elever, resten av tiden 

arbetar hon på kommunens huvudbibliotek. 

 

Skola 2: Bibliotekarien är i 50-årsåldern och har arbetat inom bibliotekarieyrket i ca 20 år 

men på den aktuella skolan sedan 7 år tillbaka. Skolan är en tvåparallellig (det finns två 

klasser för varje årskurs) kommunal skola från förskola till årskurs 6, samt särskola årskurs 1-

11. Informanten arbetade halvtid. 

 

Skola 3: Bibliotekarien är i 30-årsåldern med ca 2 år inom yrket och ca 6 månader på den 

aktuella skolan. Skolan hon arbetar på är en friskola med engelskspråkig profil och har ca 930 

elever i årskurs 4-9. Tjänsten är på 100 procent. 

 

Skola 4: På skolan återfanns två bibliotekarier båda i 30- 40-årsåldern. De anställdes samtidigt 

som skolbibliotekarier på skolan 2004 och arbetar båda 80 procent. Skolan är en friskola med 

musikprofil som inrymmer drygt 1000 elever i årskurs 4-6. 

 

Informant 5 är i 30 till 40-årsåldern och arbetar som skolbibliotekskonsulent vilket innebär att 

hon ska verka som stöd för skolbiblioteken i sin kommun. Hon har precis börjat sin 

anställning men har tidigare arbetat både som it-konsulent och skolbibliotekarie. 

Databearbetning och analysmetod 

Det insamlade materialet spelades upp i långsam takt med hjälp av ett ljudprogram på datorn 

samtidigt som det transkriberades för att underlätta den kommande analysen. Syftet med 

studien är att studera hur skolbibliotekarier medverkar i och upplever undervisningen i 

informationssökning. Studien syftar således inte till att huvudsakligen göra en jämförelse 

mellan olika uppfattningar utan att lyfta fram den information som framkommer under 

intervjuerna. Det insamlade materialet analyseras genom att sammanfatta innehållet samt 
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plocka ut olika teman som framkommer i relation till frågeställningarna samt det teoretiska 

perspektiv som studien grundar sig på. Detta stämmer överens med vad Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 221) kallar meningskoncentrering. Dessa teman kommer sedan utgöra grunden för 

presentationen av resultatet, samt den analys som sker i direkt anslutning. Ett fåtal återgivna 

citat från intervjuerna kommer också användas för att belysa resonemang som betraktats 

intressanta. 

Reflektion över metoden 

Metoden uppfyller kravet på giltighet i studien då de kvalitativa intervjuerna är utformade i 

relation till det syfte och frågeställningar studien bygger på. Valet av en halvstrukturerad 

samtalsintervju med en intervjuguide som stöd skapade även en struktur i empirin som varit 

till god hjälp vid analysarbetet. Samtidigt upplevdes utrymmet för följdfrågor som viktigt då 

de utvecklat nya intressanta resonemang. Studiens tillförlitlighet anser jag därför vara god, 

dock går det aldrig komma bort från att det finns en risk för intervjuareffekten vilket innebär 

att svaren beror på vem som ställer frågan. Påverkan i denna studie känns dock liten då ämnet 

inte är något direkt personligt. Det kan även finnas påverkan av att intervjuerna utfördes på 

olika platser. En offentlig plats med mer ljud etc. kan komma att påverka hur informanten 

väljer att svara. Eftersom informanterna var medvetna och själva hade valt detta anser jag 

dock inte att det hade någon större påverkan, men det bör självklart tas hänsyn till. I fallet där 

två informanter intervjuades på samma gång finns även en risk att de påverkar varandras svar 

men eftersom de arbetade i ett starkt samarbete upplevde jag endast deras gemensamma 

närvaro som positiv i relation till de frågor jag ställde. 

Etiska aspekter 

Studien är utförd enligt vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 2013). 

Dessa har uppfyllts genom att informera om syftet med intervjun samt att informanten när 

som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Den insamlade datan har förvarats oåtkomligt 

för obehöriga samt avidentifierats i text. Vidare kommer det insamlade materialet endast 

användas i forskningssyfte. 
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Resultat och analys 

Nedan redovisas och analyseras uppsatsens empiri, det vill säga resultatet av de intervjuer 

som utfördes med stöd i intervjuguiden (bilaga.1). Redovisningen och analysen av resultatet 

följer studiens frågeställningar samt de teman som under varje frågeställning visat sig 

återkommande i den insamlade empirin. Analysen av empirin syftar till att finna 

gemensamma teman i informanternas svar, inte till att belysa informanternas individuella 

åsikter. Då det framkom att skola 4 hade den mest utvecklade undervisningen i 

informationssökning kommer denna skola att betraktas som ett mönsterbildande exempel mot 

vilka andra skolor kan jämföras. 

Upplever skolbibliotekarier att undervisning i informationssökning tillhör deras 

ansvarsområde? 

Skolbibliotekarierna hade olika uppfattningar om svaren på frågan huruvida undervisning i 

informationssökning ingår i deras ansvarsområde. Utifrån den insamlade empirin delas 

informanternas resonemang in i två centrala underteman som på ett överskådligt vis 

presenterar de uppfattningar som framkommit. 

Förväntningar på skolbibliotekarien 

Under intervjuerna frågades samtliga informanter huruvida de såg informationssökning som 

ett av sina ansvarsområden. De gav olika svar men en gemensam nämnare var att samtliga 

framhöll att omgivningens förväntningar är en bakomliggande orsak till deras upplevelse. 

Förväntningar från staten, kommunen och respektive skola betraktas som en orsak till vilket 

ansvar informanterna kände och tog för undervisningen. Ett återkommande svar var att det 

inte finns något juridiskt ansvar och skola 4 framhöll att skolbiblioteket på statlig nivå ofta 

diskuteras i förhållande till läsförmåga men sällan i förhållande till undervisning i 

informationssökning. Det framkom även att informanterna hade synpunkter på att 

skolbibliotekariens roll inte definieras i skollagens skrivningar om skolbibliotek. En av 

bibliotekarierna uttryckte sig så här: 

Det är ju inte som att man kan peka på något dokument där det står att det här krävs av dig, 

utan det är ju att barnen ska ha tillgång som står mer eller mindre i den nya lagen, till böcker, 

och det har dem ju även om jag inte är där överhuvudtaget liksom, så på det sättet så behöver 

man ju inte känna något ansvar på samma sätt som en svenskalärare har ansvar att lära ut vissa 

saker… (Bibliotekarien på skola 1) 

Citatet visar att de förväntningar som finns på yrkesgruppen är vaga vilket i sin tur 

påverkar vilken upplevelse av ansvar de känner. Den ansvarskänsla som upplevs skulle 

således kunna ses som en följd förbunden med skollagens vaga formuleringar. 

Bibliotekarierna på skola 4 framhöll att de låga statliga kraven berodde på att skolor på 

landsbygden inte skulle kunna leva upp till högre ställda förväntningar och att de därför valt 

att lagstadga den lägsta nivån. 
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En av bibliotekarierna som arbetade på en kommunal skola framhöll att kommunens 

inställning till skolbiblioteket är en bidragande faktor till hur hon upplevde sitt eget ansvar för 

verksamheten. Så länge kommunen inte satsade på skolbibliotek kändes ansvaret inte lika 

stort men samtidigt påpekade hon att det kändes som ett stort ansvar att dra igång något större 

projekt då verksamheten kan stå och falla beroende av hennes insats. Resonemanget 

understryker att de vaga statliga krav som ställs i sin tur ger kommunerna valmöjlighet 

huruvida de vill satsa på skolbiblioteksverksamheten eller inte, vilket i sin tur påverkar hur 

skolbibliotekariens upplevelse av ansvar ter sig. Skolbibliotek som artefakt för mediering av 

lärprocesser tolkas utifrån informanternas uttalande således vara beroende av vilka 

förväntningar stat och kommun har. 

Ovan har främst bibliotekariernas upplevelse av de förväntningarna som uttrycks i statliga 

regleringar och kommunens agerande lyfts fram, men det som tog störst utrymme i den 

insamlade empirin var respektive skolas förväntningar på skolbibliotekarien. Bibliotekarierna 

på skola 4 som var de som tydligast framhävde att undervisningen i informationssökning 

tillhörde deras ansvarsområde upplevde också förväntningar från skolan. Detta var dock 

förväntningar som de enligt dem själva byggt upp genom att under flera år aktivt presentera 

förslag, idéer och ta initiativ till ett samarbete. Här kan ett mönster skönjas, de bibliotekarier 

som under en längre period aktivt arbetat med att framhålla sin kompetens är också de som 

känner störst ansvar för att ta tillvara bibliotekets roll i undervisningen. Förväntningarna 

bygger enligt den insamlade empirin dels på en tidsaspekt men också på bibliotekariens 

förmåga att förmedla sin kompetens. Detta resultat kan ses i relation till Kühne (1993, s. 227) 

som i sin avhandling skolbiblioteket- skolans hjärna? kommit fram till att det krävs 

gemensamma mål för en fungerande undervisning. De gemensamma målen verkar av 

resultatet i denna studie beroende av vilka förväntningar skolbibliotekarien skapar på sig själv 

och sin verksamhet.  

Det framgick tydligt av informanternas beskrivningar att de upplevde att det var upp till 

dem själva att förmedla sin kompetens. Citatet nedan är taget ur ett resonemang kring hur 

informanten skulle kunna utveckla sitt arbete med informationssökning. 

Det kanske bli så att jag erbjuder det i sådana fall, för det är ingen som har frågat om det. 

(Bibliotekarien på skola 2) 

Citatet visar att bibliotekarien upplever det som sitt ansvar att erbjuda sin kompetens i 

informationssökning vilket kan ses som ett resultat av att lärarna inte känner till den. Skola 4 

som uttryckte det tydligaste ansvaret för undervisning i informationssökning upplevdes som 

starka och drivande personer. Eftersom de var två kan det även påverkat deras förmåga att nå 

ut med sin kompetens. Vidare resonemang kring bibliotekariens ensamma position och dess 

möjliga följder kan läsas senare i texten. 

Informant 5 som arbetar som skolbibliotekskonsulent ansåg att skolbibliotekariernas 

ansvar för undervisning i informationssökning är en självklarhet vilket utmärker sig i relation 

till övriga informanters svar. Hon framhöll dock att det tog tid att nå ut med sin kompetens 

och få övrig personal i skolan att använda den för undervisning under sin aktiva tid som 

skolbibliotekarie. Informant 5 tolkas som en mycket drivande person som aktivt valt att arbeta 

med skolbibliotekariers kompetens och på så vis utvecklat en övergripande teoretisk bild över 

hur skolbibliotek bör fungera. Denna tolkning kan ställas i relation till Alexandersson m.fl:s 
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resonemang (2007, s. 27 & 71) om olika yrkesgruppers tysta och förgivettagna förväntningar. 

Skolbibliotekskonsulenten kan dock uppfattas som särskiljande då hon i sin yrkesroll aktivt 

arbetar med att synliggöra förväntningar för att på så vis stötta skolbiblioteksverksamheten. 

Beroende på de olika sociala praktiker som utvecklas på olika skolor skiljer sig attityderna till 

skolbibliotek och informationssökning åt. Om man betraktar skolbibliotek och 

informationssökning som artefakter, enligt den tolkning som det sociokulturella perspektivet 

gör gällande så är skolbibliotekariernas känsla av ansvar förbundet med den sociala praktik de 

befinner sig i. 

Lärares förståelse av skolbibliotekariens kompetens 

Lärarnas förståelse av skolbibliotekariens kompetens är snarlik ovanstående avsnitt rörande 

vilka förväntningar som finns, men ändock ett område värt att lyfta. Den allmänna 

uppfattningen bland informanterna var att lärare i de flesta fall saknar kunskap om 

informanternas utbildning och hur de kan dra nytta av den. Upplysa lärare om sin kompetens 

framhävdes dock som ett av de områden som informanterna lade ner stort arbete på med syfte 

att utveckla biblioteksverksamheten. Det tydliga arbetet med att upplysa lärarna om deras 

kompetens för att utveckla verksamheten skiljer sig något från tidigare forskning som 

beskrivit att verksamheten fortgår, men inte utvecklas, så länge det inte framkommer några 

klagomål (Alexandersson m.fl, 2007, s. 75). Reaktionerna på informanternas arbete att 

informera om sin kompetens inom informationssökning var i allmänhet positiva. Det beskrevs 

dock som en lång process att komma från positiva reaktioner till aktiv handling där deras 

kompetens kom till nytta. På vilket sätt lärare ser på undervisning i informationssökning 

påverkar således bibliotekets pedagogiska roll. I de flesta fall upplevde informanterna att 

lärarna helt enkelt inte visste hur de skulle utnyttja biblioteket. 

På skola 4 hade lärarstuderande med sin verksamhetsförlagda utbildning förlagd på skolan 

bjudits in till biblioteket för att informeras om hur det kan utnyttjas i undervisningen eftersom 

dem tidigare inte visat någon förståelse för detta. Det faktum att lärarutbildningen inte 

förmedlar kunskap om skolbibliotek och bibliotekariernas roll för undervisningen på skolor i 

någon större utsträckning hade flera av informanterna diskuterat redan i samband med sin 

utbildning. Konstateras kan således att lärarutbildningens brist på krav om kunskap om 

skolbibliotek är en bidragande orsak till att lärare i allmänhet inte har några förväntningar på 

och dessutom saknar kunskap om skolbibliotek. Detta leder i sin tur till att 

skolbibliotekarierna inte upplever att de har några tydliga mandat att påverka undervisningen 

på skolorna med hjälp av sin specifika kompetens. 

Bibliotekariernas upplevelse av ansvar för undervisning i informationssökning skiljde sig 

således beroende på individ och skola. När ansvarskänslor kom på tal visade de sig dock 

förbundet med omgivningens förväntningar och eftersom de alla lyder under samma statliga 

lagar är det kommunala eller skolans enskilda satsningar som verkar avgörande för hur 

bibliotekariernas olika upplevelse av ansvar ter sig. Avsaknaden av ansvarskänsla kunde ses i 

relation till låga förväntningar som enligt informanterna främst verkade bero på okunskap 

kring deras kompetens. 
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Hur upplever skolbibliotekarien samarbetet med skolan vad gäller undervisning i 

informationssökning? 

Samarbetat mellan lärare och skolbibliotekarier var ett ämne som informanterna hade mycket 

att säga om med många gemensamma och återkommande diskussionsområden. Nedan 

presenteras dessa under ett antal centrala underteman. 

Gemensam planering eller lobbyverksamhet 

Under intervjuerna tillfrågades informanterna huruvida de gemensamt med lärarna planerade 

undervisning i informationssökning. Det mest genomgående svaret var att 

skolbibliotekarierna arbetade för ett sådant samarbete men upplevde många faktorer som 

påverkade samarbetet negativt. Ett exempel är som tidigare nämnts lärarnas okunskap om 

skolbibliotekariernas kompetens, vilket tvingade bibliotekarierna till att arbeta mycket bara 

med att förmedla kunskap om vad de faktiskt kan bidra med. En av informanterna svarade på 

frågan huruvida hon deltog i några möten med lärarna att ”jag har trängt mig in på deras 

personalmöten”. Det framkom att lärarna sällan tog initiativ till ett samarbete med 

bibliotekarierna och att mycket av kontakten mellan skolbibliotekarie och lärare verkade ske 

sporadiskt i utrymmen som korridoren eller matsalen. En av informanterna tyckte att detta sätt 

att försöka påverka situationen på skolan liknade någon slags lobbyverksamhet. 

Bibliotekarierna sade sig inte ha särskilt mycket insyn i vad som skedde i klassrummet 

beträffande undervisningen i informationssökning men ställde sig positiva till att vara mer 

delaktiga. Under nästa rubrik presenteras de faktorer som tydligast framkom som påverkande 

faktorer vad gällde utveckling av ett samarbete. 

Tid, personal och resurser 

Förklaringar till ovan beskrivna fenomen gällande faktorer som påverkar samarbetet mellan 

skolbibliotekarie och lärare kretsade inte endast kring lärarnas okunskap kring 

skolbibliotekariernas kompetens. Andra faktorer som informanterna pekade på var brist på tid 

och personal. Det framkom att en skolbibliotekaries heltidstjänst kan innebära ansvar för 900 

elever och att en konsekvens av detta är att möten med skolans personal i många fall 

prioriteras ned till förmån för arbetet med elevernas behov. På skola 4 hade det dock gjorts ett 

medvetet val att begränsa bibliotekets öppettider för att skapa tid för bibliotekarierna att 

planera undervisning. Bibliotekarierna på skola 4 uppgav dock att det trots det var svårt att 

planera gemensamt med lärarna då det var många scheman som skulle stämma för att de 

skulle slippa ha samma möte flera gånger. Undervisningen kunde dessutom endast ske med 

ett fåtal klasser åt gången då elevantalet på skolan var stort. Lärarnas arbetsbörda anses även 

vara en faktor som påverkar samarbetet mellan lärare och bibliotekarie: 

Tyvärr så, när jag började här så fanns biblioteksmöten, det var två varje termin, men nu har de 

blivit så tidspressat och intresset har sjunkit. Åh ja, så nu har vi inga biblioteksmöten längre. 

(Bibliotekarien på skola 2) 

Citatet visar att lärarna inte ser biblioteket som ett hjälpmedel som kan generera tid utan 

istället något som ligger utanför ramarna för den vanliga undervisningen och tar tid från 

denna. Skolbibliotekarierna upplevde sig vara i en ganska isolerad position vilket även 
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beskrevs som hämmande för utvecklingen av verksamheten eftersom det fanns få tillfällen att 

bolla idéer med andra. Detta går att sätta i relation till skola 4 där bibliotekarierna var positivt 

inställda till att arbeta tillsammans med varandra och även hade ett jämförelsevis välutvecklat 

arbete vad gällde undervisning i informationssökning. En inbördes samverkan mellan 

bibliotekarierna genererade således en positiv effekt på undervisningen i informationssökning. 

Detta kan relateras till Kühnes (1993, s. 227) resonemang om vikten av gemensamma mål för 

en fungerande verksamhet. Hon menar att en förutsättning för en fungerande 

biblioteksverksamhet är att alla inblandade så som skolledare och lärare måste sträva mot 

samma mål. Resonemanget ovan visar att ett fungerande samarbete mellan skolbibliotekarier 

kan ha inverkan på samarbetet med skolans övriga personal. 

Vad anser skolbibliotekarier att undervisning i informationssökning bör innehålla? 

Skolbibliotekariernas uppfattningar om innehållet i undervisning i informationssökning 

kommer nedan att presenteras och analyseras med utgångspunkt i de begrepp som behandlats 

i avsnittet tidigare forskning. 

Från bibliotekskunskap till informationskompetens 

Skolbibliotekariernas åsikter om vad de ansåg att undervisning i informationssökning bör 

innefatta hade sinsemellan många likheter och skillnader. En del av deras åsikter handlade om 

det specifika bibliotekets uppbyggnad, hur eleverna borde lära sig söka i ämneskataloger och 

hur böckers placeras o.s.v. Andra åsikter berörde informationssökning i betydelsen hitta, 

värdera och använda källor. Källkritik var något som alla framhöll vikten av, särskilt i 

samband med elevernas internetanvändning. 

Utifrån Kuhlthaus (2004, s. 10 f.) tredelning av undervisning i informationssökning som 

beskrivits i forskningsöversikten med hjälp av begreppen source approach, pathfinder 

approach och process approach (se, s. 7 f.) kan informanternas beskrivningar förstås som en 

progression mellan de tre delarna, från källorienterad undervisning mot den 

processorienterade. Det som i den tidigare forskningen betecknas som bibliotekskunskap 

tenderar att ta större utrymme i undervisning för elever i de lägre klasserna och arbetet med 

att hitta, värdera och använda källor uppfattades som en progression, vilket kan tolkas ur detta 

citat: 

Jag har hittills pratat om hur man kan tänka kring källor. Alltså lite olika frågor man kan ställa 

när man hittar en källa. Diskuterat hur man kan hitta information i biblioteket och sådana saker, 

alltså ja lite olika nivåer beroende på klass. För ettorna gick jag mest igenom att ja faktaböcker 

är något annat än berättelser och så. (Bibliotekarien på skola 1) 

Skola 4 hade även en arbetsplan kring hur arbetet skulle fortgå från läsår till läsår. Den 

stora skillnaden mellan skola 4 och de övriga var en snabbare progression men även mer 

varierande undervisningssätt. Utifrån det sociokulturella perspektivet har Sundin (2005, s. 

152) lagt till en kommunikativ nivå till Kuhlthaus tre nivåer för att påvisa hur 

informationssökning är relaterat till den praktik där den kommer till användning. 

Undervisningen tenderade att ske mycket individuellt, men på skola 4 genomfördes även 

grupparbeten och varierade undervisningsmetoder. Det tyder på en medvetenhet kring den 

sociala aspekten av lärande i informationssökning. Denna progression kan även appliceras på 
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Bruces (1997, s. 110 ff.) 7 kategorier skapade utifrån begreppet information literacy där den 

sociala dimensionen av begreppet är eftersträvansvärd. 

Läroplanen i undervisningen 

Ett resultat av undersökningen är att flera av de intervjuade skolbibliotekarierna har svaga 

kunskaper om vad som står i Lgr11 om informationssökning och källkritik. De uppgav att de 

hade läst läroplanen men att den inte utgjorde någon central del i deras planering av 

verksamheten. Detta med undantag för skola 4 som hade det mest utvecklade samarbetet med 

lärarna. De påpekade att den nya läroplanen hade medfört förändringar och visade sig vara 

medvetna om läroplanens formuleringar om informationssökning och källkritik. Den svaga 

inblicken i läroplanens skrivningar kring informationssökning och källkritik tolkas således 

komma som en följd av ett bristande samarbete med lärarna. Flera av informanterna uppgav 

dessutom att undervisningen de bedrev skedde isolerat från andra delar av elevernas 

undervisning. Det kan tolkas som att delar av elevernas undervisning inte är medvetet 

förankrad i skolans läroplan så länge inte samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie 

fungerar. Informanterna hade dock uppfattningen att inte heller lärarna verkade särskilt 

medvetna om undervisningen i informationssökning. Även på skola 4 där samarbetet mellan 

lärare och bibliotekarie var mest välutvecklat fanns misstankar att flera lärare inte arbetade 

aktivt med undervisning i informationssökning utan istället litade helt på den undervisning 

som bedrevs under ledning av informanterna. Detta såg bibliotekarierna på skola 4 som ett 

problem då det är lärarna som sätter betyg. De arbetade därför aktivt för att inta en mer 

handledade roll. Detta kan jämföras med Kuhlthaus (2004, s. 118) modell där den högsta 

nivån innebär att bibliotekarien tar rollen som rådgivare vilket kräver ett samarbete med övrig 

personal då informationssökningen måste ingå i ett sammanhang. 

Skolbibliotekariernas upplevelse av ansvar har i studien tolkats till största del bero på de 

förväntningar som omgivande sociala praktiker har på skolbiblioteken. Höga förväntningar 

ökar känslan av ansvar. Eftersom förväntningarna på skolbibliotekarierna är låga är 

utvecklingen av ett samarbete om undervisning i informationssökning beroende av 

bibliotekariernas förmåga att förmedla sin kompetens. Samarbetet påverkas således av 

omgivningens förståelse för skolbiblioteket som artefakt för lärprocessen i 

informationssökning. Förståelsen genererar i sin tur de möjligheter, i form av exempelvis tid 

och personal, som ges till skolbibliotek för att fungera. 

Bibliotekarierna hade olika åsikter om vad som bör ingå i undervisningen i 

informationssökning men en majoritet hade svaga kunskaper om vad som står i Lgr11. Det 

förstås utifrån Säljö (2000, s. 82) som menar att kommunikation skapar en gemensam bild och 

ett fungerande samspel. Brist på kommunikation genererar således flera uppfattningar och ett 

bristande samspel vad gäller undervisning och undervisningsinnehåll i informationssökning. 

Detta resultat kan även förstärkas med hjälp av Alexandersson m.fl.(2007, s. 27 & 71) som i 

sin rapport beskrivit just diskussion av förväntningar som avgörande för en bättre 

undervisning. 

I studiens teoretiska kapitel behandlades det sociokulturella perspektivet med särskilt fokus 

på begreppen artefakt och mediering. Skolbibliotek och informationssökning kan, med 

sociokulturella utgångspunkter, betraktas som artefakter vilka genererar lärprocesser. För att 
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åstadkomma en lärprocess krävs dock en mediering, det vill säga artefakten måste användas 

på något sätt, och det är på denna användning, eller brist på användning som studien fokuserar 

på. De olika uppfattningarna om artefakterna skolbibliotek och informationssökning, och vad 

de kan och vad de borde användas till visade sig avgörande för hur medieringen och således 

för vilka olika lärprocesser som genereras. 

Detta kan exemplifieras med skola 4 som i studien har presenterats som mönsterbildande. 

Hur skolbiblioteket används och hur undervisning i informationssökning ser ut påverkas av en 

rad olika faktorer. Medieringen av artefakterna skolbibliotek och informationssökning skiljer 

sig således åt inom olika sociala praktiker. Det är självklart en fråga om hur den enskilda 

bibliotekarien uppfattar skolbiblioteket och informationssökning men studiens resultat har 

även visat att om man vill förstå skolbibliotekens roll och användningen av dem, måste man 

sätta in biblioteksverksamheten i ett vidare perspektiv. Den uppfattning som skolledning, 

kommun och stat har kring skolbibliotek och undervisning i informationssökning påverkar i 

stor utsträckning skolbibliotekariernas utrymme att främja lärprocessen. Olika sociala 

praktikers uppfattning kring artefakterna påverkar hur medieringen av dem ser ut vilket i sin 

tur påverkar elevernas lärprocess. På skola 4 där skolledningen i större utsträckning stöttade 

verksamheten tolkas således medieringen främja lärprocesserna i större utsträckning. Det 

återgivna citatet från bibliotekarien på skola 2, "det kanske bli så att jag erbjuder det i sådana 

fall, för det är ingen som har frågat om det.” understryker till skillnad från skola 4 att lärarnas 

uppfattning av artefakten skolbibliotek inte gynnar skolbibliotekariens mediering och på så 

vis missgynnar lärprocessen. 
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur skolbibliotekarierna på de medverkande 

skolorna uppfattar undervisningen i informationssökning, samt samarbetet med lärare vad 

gäller denna. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet har skolbibliotek och 

informationssökning setts som artefakter som medierar lärprocesser. Skolbibliotekariernas 

uppfattningar handlar således om hur de ser på dessa artefakter i relation till skolans 

verksamhet. 

Resultatet av studien visar att huruvida skolbibliotekarierna ser på undervisning i 

informationssökning som sitt ansvarsområde samt i vilken utsträckning det finns ett samarbete 

med lärarna beror på omgivningens förväntningar av skolbibliotek och undervisning i 

informationssökning. Högre ställda förväntningar på undervisning i informationssökning 

genrerar större känsla av ansvar. Förväntningarna från omgivningen genererar även yttre 

faktorer så som tid och personaltäthet vilket i sin tur påverkar undervisningens möjligheter. 

Undervisning i informationssökning är enligt informanterna en process. Den så kallade 

bibliotekskunskapen med fokus på det specifika bibliotekets uppbyggnad utgör en grund och 

kritiskt tänkande, värderande och så vidare en progression. Undervisningsinnehållet var enligt 

informanterna olika mellan skolorna och inte alltid medvetet förankrat i läroplanen. Meningen 

med detta avsnitt är att diskutera presenterade resultat med hänvisning till tidigare 

forskningsresultat inom området samt studiens teoretiska utgångspunkt. Diskussionen sker 

utifrån studiens tre frågeställningar men syftar även till att belysa sambanden mellan dessa. 

Studien visar att skolbibliotekarierna upplevde undervisning i informationssökning som sitt 

ansvarsområde och det har i studien tolkats vara tätt förknippat med de förväntningar som 

ställdes från den egna skolans verksamhet, men också från högre instanser som stat och 

kommun. Det kan ses i förhållande till Alexandersson m.fl. (2007, s. 75) som beskrivit denna 

typ av förväntningar som en tyst överenskommelse. Förväntningarna är sällan uttalade men 

styr ändå vilka ansvarsområden som tilldelas och/eller utförs av bibliotekarien. En möjlig 

tolkning av detta förhållande är att människor inom olika sociala praktiker har olika 

uppfattningar vad gäller att utnyttja skolbiblioteket som en artefakt som kan generera 

lärprocesser. Den kommunikation som Säljö (2000, s. 82) menar skapar en gemensam bild 

och ett fungerande samspel visar sig brista på de skolor som ingår i undersökningen och olika 

uppfattningar bidrar till att undervisningen inte har ett gemensamt mål. Detta generarar i sin 

tur olika uppfattningar kring hur användningen av biblioteket och undervisningen i 

informationssökning bör se ut, alltså hur medieringen av artefakterna bör ske. 

I studien framkom även att förväntningarna på bibliotekarierna och deras verksamhet var 

något bibliotekarierna själva skapade. Detta sattes i analysen i relation till Alexandersson m.fl. 

(2007, s. 27 & 71) vilka skrivit att den biblioteksansvarige själv tolkar sitt uppdrag och så 

länge det inte framkommer några klagomål fortgår verksamheten utan några större 

förändringar. Resultatet av denna studie visar dock att en sådan slutsats inte är oproblematisk. 

Informanterna framhåller att en stor del av deras arbete är att skapa möjligheter att utveckla 

verksamheten trots att de inte uttryckts några klagomål. Detta kan ses som att bibliotekarien 

tolkar att utvecklingsarbete ingår i deras uppdrag. Samtidigt betonades just den långsamma 
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utvecklingen på grund av det svaga samarbetet och den ensamma positionen som ett problem. 

Detta kan även ses i relation till Kühne (1993, s. 227) som hävdar att gemensamma mål för 

verksamhetens alla inblandade är en förutsättning för att skolbibliotek ska bli en del av 

undervisningen. Ur bibliotekariernas perspektiv är gemensamma mål något eftersträvansvärt 

men svåruppnåeligt. Resultatet av denna studie och tidigare forskning ger belägg för att ett 

närmare samarbete mellan skolbibliotek och skolans övriga verksamhet skulle leda till att 

biblioteksverksamheten utvecklades i en snabbare takt. 

Det är också intressant att reflektera över hur bibliotekarien och dess anställningsvillkor 

kan påverka utvecklingen av biblioteksverksamheten. Skola 4 som hade två anställda 

bibliotekarier hade en betydligt mer utvecklad undervisning i informationssökning än övriga 

skolor. De hade inte avsevärt mycket mer undervisningstid per elev än de övriga 

bibliotekarierna då elevantalet på skolan var stort. Frågan är då om samarbetet mellan 

bibliotekarierna var avgörande för utvecklingen av verksamheten? Analysen av resultatet av 

denna studie visade att ett inbördes samarbete mellan flera skolbibliotekarier har en positiv 

inverkan på utvecklingen men på grund av studiens begränsade omfattning går det inte dra 

några direkta slutsatser. Som lärare omgiven av kollegor är det dock svårt att tänka sig en lika 

god utveckling i sin yrkesroll utan dessa. Det går inte dra några helt säkra slutsatser att fler 

anställda bibliotekarier skulle generera en bättre fungerande biblioteksverksamhet vad gäller 

undervisning i informationssökning, men av de få intervjuer som genomförts finns en tendens 

som tyder på att det ger positiva resultat. 

Informanternas upplevelse av samarbetet med skolan handlade till större delen om de 

förväntningar lärare hade på verksamheten, vilket i sin tur ledde informanterna in på 

resonemang om tid och resurser. Tid och resurser kan med fördel diskuteras i samband med 

skolbiblioteket som institution och de skrivningar som finns kring denna. De lägsta krav som 

ställs på att skolor ska organisera biblioteksverksamhet, vilket i denna studie tolkas utifrån 

skolinspektionens bedömningspunkter har visat sig leda till en verksamhet med en otydlig 

funktion vad gäller undervisning i informationssökning (Skolinspektionen, 2011, s. 3). I 

skollagens skrivningar ställs inga krav på att skolorna anställer skolbibliotekarier, än mindre 

definieras eventuella skolbibliotekariers uppdrag. Detta medför att skolbibliotekariernas roll 

för undervisning är otydlig och att deras kompetens riskerar att förbli outnyttjad. 

I denna uppsats resultatdel lyftes även fram hur kraven på skolbibliotek enligt 

bibliotekarierna på skola 4 var anpassade för att alla skolor skulle kunna uppfylla dem oavsett 

exempelvis geografisk läge. De lågt ställda kraven försämrar således möjligheterna att 

utveckla bibliotekets roll, även på de skolor som har resurser att organisera en välfungerande 

biblioteksverksamhet. I ett sådant sammanhang blir biblioteken gärna en post att spara pengar 

på. Detta kan sättas i relation till de anställningsförhållanden som informanterna har. 

Informanten på skola 1 var exempelvis endast tillgänglig på skolans bibliotek en och en halv 

dag i veckan vilket kan vara en av de orsaker som påverkar ett samarbete med skolans övriga 

verksamhet. I informanternas tjänster ingick överlag ansvar för väldigt många elever och 

informanterna tyckte att de inte räckte till eller hade tid att arbeta på det sätt de önskade. 

Samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare kan följaktligen ses som beroende av synen 

på de artefakter som förväntas generera lärprocesser men också som en ekonomisk 

konsekvens av politiska beslut. De brister som upplevdes i samarbetet kan följaktligen vara 

resultat av olika uppfattningar kring vad bibliotek och informationssökning som artefakter 
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bidrar med till lärprocessen. På grund av lågt ställda statliga krav blir satsningarna på 

biblioteken beroende av kommunen eller den fristående huvudmannens ekonomi och syn på 

skolbiblioteket. 

Skolbibliotekariernas åsikter kring vad undervisning i informationssökning bör innehålla 

blev en intressant knutpunkt mellan frågeställningarna. Med hänvisning till Kuhlthaus (2004, 

s. 10 f.) tre olika inställningar till undervisning i informationssökning tolkades informanternas 

svar som en önskan av progression mellan de olika nivåerna. Intressant är att ingen av de 

intervjuade nämnde möjligheten att med de yngre eleverna arbeta på en nivå som skulle 

kunna jämföras med Kuhlthaus process approach. De intervjuade verkade således se det som 

att det som i den tidigare forskningen kallats bibliotekskunskap är centralt i de yngre åldrarna 

och informationskompetens som efterföljande. Skola 4 som benämnts som mönsterbildande 

visade dock en större medvetenhet vad gällde progressionen i undervisningen i 

informationssökning. Deras arbetsplaner visade medvetenhet och varierande arbetssätt som 

genererar en bredare syn på vad informationssökning innebär och kan användas till. De 

använde kunskap som eleverna redan hade för att utveckla ny kunskap genom att arbeta med 

längre sammanhängande projekt baserade på läroplanen. Information växte således fram i 

relationen mellan eleverna och omgivningen, och de sociala dimensionerna av 

informationskompetens vilket Bruce (1997, s. 161) beskrev i sin uppdelning av begreppet 

blev centrala i undervisningen. Den sociala dimensionen av begreppet informationskompetens 

verkar dock inte vanligt förekommande utöver i skola 4. Utifrån de modeller som nämnts i 

den tidigare forskningen verkar den största delen av undervisning i informationssökning 

kretsa kring informationssökning som något isolerat till biblioteket och inte som något 

övergripande. Med stöd av Wilsons (1999, s. 263) övergripande modell av 

informationssökning (se, s. 7) bedrivs väldigt lite av undervisningen i den yttersta cirkeln 

benämnd information behaviour och som mer övergripande syftar till människors 

tillvägagångssätt för att lösa olika informationsproblem. 

Intressant var även att kunskaperna kring vad som stod i läroplanen visade sig vaga bland 

de intervjuade och i analysen tolkades detta vara en av de faktorer som påverkade samarbetet. 

Det kan således ses som både ett resultat av det bristande samarbetet men också en faktor som 

påverkar samarbetet negativt. De båda yrkeskategoriernas utbildning blev här en gemensam 

nämnare som diskuterades under flera intervjuer. Det kan ses i relation till Alexandersson 

m.fl. (2007, s. 74) som skriver om de olika yrkeskategoriernas syn på varandra samt hur 

förväntningarna påverkar hur undervisningen genomförs. Utifrån det ser jag hur ett samarbete 

mellan utbildningarna skulle skapa bättre förståelse för varandras kunskaper vilket skulle 

generera ett bättre fungerande samarbete med ett tydligare gemensamt mål vilket Kühne 

(1993, s. 227) beskrivit som en förutsättning för en fungerande undervisning. Detta 

resonemang kan ses i relation till skola 4 som erbjöd studenter som genomförde vfu 

(verksamhetsförlagd utbildning) på skolan information om hur ett samarbete med biblioteket 

kan se ut och på så vis arbetade med att grundlägga förväntningar. Detta kan sammanfattas 

genom vikten av att grundlägga en gemensam syn på de artefakter som förväntas mediera en 

lärprocess genom en kommunikation som syftar till att skapa gemensamma mål inom flera 

sociala praktiker. 
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Konklusion 

Föreliggande studie har tagit sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med fokus på 

skolbibliotek och informationssökning som artefakter som medierar lärprocesser. Studiens 

syfte var kortfattat att studera hur skolbibliotekarier medverkar och upplever undervisningen i 

informationssökning för elever i grundskolans tidigare år. 

Resultatet har visat att förväntningar som existerar inom olika sociala praktiker påverkar 

skolbibliotekariernas delaktighet i undervisningen samt deras upplevelse av densamma. Låga 

förväntningar tolkas generera krav på skolbibliotekarien att förmedla sin kompetens för att 

utveckla ett givande samarbete. De skolbibliotekarier som når ut med sin kompetens verkar 

således vara de som bedriver den mest fungerande verksamheten. Vad gäller undervisningens 

innehåll verkade den till stor del kretsa kring isolerad undervisning kring sökstrategier och 

källkritik som i få fall är medvetet grundad i läroplanen. För att underlätta för en fungerande 

verksamhet med likartade mål bör de båda yrkeskategorierna redan under sin utbildning få en 

ökad förståelse för varandras kompetens. Bibliotekariernas nuvarande breda akademiska 

utbildning med ingen egentlig anknytning till skolan kan upplevas som ett hinder. Valbara 

kurser inom programmet för biblioteks- och informationsvetenskap för de som vill inrikta sig 

särskilt mot skolbibliotek vore ett intressant projekt att följa. För vidare forskning vore det 

även intressant att gör en större studie där både bibliotekarier, lärare och skolledare 

medverkar i en jämförande studie vilket skulle generera en intressant och fördjupad studie 

med fler perspektiv vad gäller undervisning i informationssökning. 

I inledningen undrade jag huruvida det fanns en underutnyttjad resurs vad gäller 

undervisning i informationssökning. Efter genomförandet av denna studie ser jag tydliga 

tecken på det men för att jag som lärare ska kunna dra nytta av denna resurs krävs att jag 

arbetar för ett samarbete där undervisningsinnehållet är ett gemensamt mål. För att detta ska 

vara genomförbart bör även stat, kommuner och fristående huvudmän dela detta intresse. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor: 

Yrkesval och utbildning 

 Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

 Vad ligger till grund för att du valt att arbeta som skolbibliotekarie? 

 Har du speciell utbildning för att arbeta i skolan? 

o Hur hjälper den dig i ditt arbete? 

Undervisning i informationssökning 

 Används skolbiblioteket för undervisning i informationssökning för de yngre 

eleverna? 

o Ser du det som ditt ansvarsområde att undervisa i informationssökning? 

(Varför/varför inte? Har du alltid gjort det?) 

 Hur ser undervisningen i informationssökning ut rent praktiskt? 

o Sker undervisningen ”isolerat” eller i samband med annat skolarbete? 

o Vad påverkar utformningen av undervisningen? 

 Vet du vad som står i skolans kursplaner gällande informationssökning och källkritik? 

o Stämmer det överens med din bild över vad som bör undervisas i? 

 Vad anser du är viktig kunskap vad gäller informationssökning? 
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o Hur bidrar du till den? 

 Vilka behov ser du av undervisning i informationssökning? 

 Vilken uppfattning har du gällande lärarnas arbete med undervisning i 

informationssökning i skolan? 

Skolbibliotekariens samarbete med skolan 

 Hur ser samarbetet mellan dig och skolan ut idag? 

o Hur sköts kontakten? 

o Har ni någon gemensam planeringstid? 

 Hur länge? Vad planeras osv? 

 Finns det något samarbete kring frågor som rör informationssökning och källkritik? 

o Hur ser det ut? / Önskar du ett sådant samarbete? 

 Tänk dig ett samarbete med skolan som rör informationssökning och källkritik, hur 

skulle det kunna se ut? 

o Vilka möjligheter och begränsningar ser du med ett sådant samarbete? 

 Tid, pengar etc? 

Attityder 

 Anser du att det ges tillräckligt med utrymme för undervisning i informationssökning 

och källkritik? 

 Utnyttjas din kompetens? 

 Hur ser lärarna på din yrkesroll? 
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Attityders ursprung 

 Hur ofta läser du om skolbibliotek i media? 

 Är du medlem i någon organisation som driver skolbiblioteksfrågor? 

 Osv… 

Organisation 

Skolbibliotekets utformning 

 Kan du beskriva hur biblioteket du arbetar på ser ut? 

o Ligger biblioteket i anslutning till skolan? Hur ser materialtillgången ut? 

 På vilket sätt påverkar utformningen av biblioteket ditt arbete? 

o Om du fick bestämma, vilka förändringar skulle du göra i bibliotekets 

utformning? 

 Vad skulle krävas för att genomföra dessa förändringar? 

 Hur upplever du att skolbiblioteket används av skolan? I vilket syfte? 

o Hur ofta/länge har eleverna möjlighet att besöka biblioteket? 

o Kan du beskriva ett typiskt besök? 

 Kommer eleverna i helklass? Vad har du/läraren för roll? 


