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Title 
”SEPARATE WORLDS”. School librarians teaching in information seeking in high 
school. 
 
Abstract 
The aim of this Master’s thesis is to study how information seeking is taught in high 
school and how school librarians describe their experiences of teaching information 
seeking. Five school librarians from five different high schools (gymnasium) in Skåne 
participated in the study. The empirical data derives from five interviews and fourteen 
observations conducted over a period of three weeks. Information seeking is taught both 
in the classroom and in the school library when students turn to the librarian for help. In 
this thesis we apply, among other theories, a socio-cultural perspective on learning, a 
perspective that is characterized by the idea that learning can be divided into three 
interrelated and collaborative parts: intellectual (verbal) tools, technological tools and 
interaction between communities. 
 
The conditions in which the school librarians teach depend on a variety of factors, 
including the design and function of the school library, the school leadership’s attitude 
towards the school library and whether the school has written policies in place that 
describe the aims of the school library. It is important that the school librarians are 
given the opportunity to explore further professional development and are given access 
to new research on information seeking. One of the major findings of our study is that 
the students need support in their information seeking and in order to provide this 
support, teachers and school librarians must collaborate.  What we noted in this study is 
that this collaboration is inadequate. There should also be more teaching sessions if the 
students are to become proficient at seeking information. The school librarians could 
guide the students more effectively by using a revolving screen that allows the student 
to follow the information seeking process. Above all, the students learn best by being 
taught information seeking on a continual basis. 
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1 Inledning 

Både läroplanen för grundskolan och läroplanen för de frivilliga skolformerna uttrycker 
att elever kritiskt ska kunna granska fakta i ett stort informationsflöde och inse 
konsekvenserna av olika alternativ (Lpo 94, s. 5; Lpf 94, s. 5). Forskningslitteratur 
(Limberg, Hultgren & Jarneving 2002; Limberg & Folkesson 2006) och våra egna 
erfarenheter under utbildningen pekar på att ett stort antal elever varken söker eller 
använder information på ett sådant sätt som styrdokument uttrycker. I en metodkurs där 
vi hade som uppgift att skriva två uppsatsplaner, varav en var kvantitativ och en var 
kvalitativ, valde vi att undersöka källkritik ur gymnasieelevers synvinkel. Vi gjorde två 
pilotstudier och vid analysen av dessa fick vi en bild av elevernas tankar kring 
källkritik. De två pilotprojekten visade att de flesta elever i vår studie inte var bekanta 
med källkritik.  Under ett studiebesök på ett gymnasieskolbibliotek i Lund fick vi också 
kännedom om elevernas bristande informationskompetens. Under studiebesöket 
berättade även skolbibliotekarien att hon önskade fler undervisningstillfällen i 
informationssökning ute i klassrummet. Som det är nu är det endast ett tillfälle i början 
av höstterminen under de tre åren som eleven ska gå där. Detta väckte nyfikenhet och 
funderingar hos oss. Om elever förväntas ha en hög informationskompetens - hur ser då 
möjligheterna ut för eleverna att utveckla denna kompetens? 
 
När det gäller informationssökning på Internet är ett källkritiskt förhållningssätt 
nödvändigt för att kunna hantera den rikliga mängden av information som finns 
tillgänglig. Både informationssökning och ett källkritiskt förhållningssätt brukar 
rymmas under begreppet informationskompetens. I verkligheten är det dock så att 
elever fokuserar mer på att producera, när de gäller skolarbeten. Det vill säga att de är 
relativt okritiska när de söker och samlar information (Limberg 2003, s. 9). I detta 
sammanhang är undervisningen i informationssökning ett viktigt inslag i skolan.  
 
Vi vill veta mer om vad det är som gör att elever inte lär sig att söka på ett 
ändamålsenligt sätt och vilka utgångspunkter elever har för sitt lärande - hur ser 
undervisningen i informationssökning ut i skolorna? Vi har valt att undersöka hur 
skolbibliotekarier ser på den undervisning i informationssökning som de bedriver på 
sina skolbibliotek och hur de beskriver sitt pedagogiska arbete. Det finns inte många 
studier om bibliotekariers syn på informationssökning och undervisning i 
informationssökning (Limberg & Folkesson 2006, s. 25; Limberg, Hultgren & 
Jarneving 2002, s. 124). Att undervisa i informationssökning är en viktig del av 
skolbibliotekariers arbetsuppgifter och vi tycker att det är ett område som är intressant 
att utforska mer. Dessutom är det viktigt att ta reda på vilka förutsättningar som spelar 
roll för hur undervisningen bedrivs. Vi har som utgångspunkt att skolbibliotekariens 
undervisning inte är begränsad till klassrummet utan sker kontinuerligt i biblioteket då 
elever söker upp bibliotekarien för hjälp. Det finns planerad och oplanerad 



 7

undervisning. Den som utförs i klassrummet är alltid planerad medan den som utförs i 
biblioteket kan vara både planerad och oplanerad. Beroende av hur biblioteket med dess 
resurser är utformat ser undervisningen där olika ut. 
 
Vi har valt att utföra studien på gymnasieskolbibliotek. Anledningen till detta är att de 
flesta gymnasieskolor har skolbibliotek med fackutbildad bibliotekspersonal. Vi antar 
att eleverna använder sig av skolbiblioteket under sin utbildning. Studien är sedd från 
ett sociokulturellt perspektiv. Här ses lärande och kunskap som ett resultat av samspelet 
med den omgivande kontexten som lärandet är en del utav. I det sociokulturella 
perspektivet ges redskap eller verktyg en stor innebörd. Med verktyg menas språkliga, 
intellektuella redskap men även fysiska redskap som till exempel datorer.  
Informationssökning betonas här som en social process, där samarbete och 
kommunikation samspelar, och inte i första hand som en individuell process (Sundin 
2005, s. 152). Den ses som en del av ett större sammanhang och inte som lösryckta 
delar (Alexandersson & Limberg 2004, s. 25). 

1.1 Bakgrund 
När lärandet institutionaliserades i Europa under 1800-talet skedde en omvälvande 
förändring. Utbildning fick en ny och viktigare roll i samhället och människor 
eftersökte nya kunskaper. Eftersom en bra utbildning kunde bestämma folkets 
framtidsmöjligheter hade skolan en viktig uppgift att fylla (Säljö 2000, s. 42). Tidigare, 
och i viss mån fortfarande, handlade lärande om att memorera information. En central 
fråga idag är däremot hur denna information kan omvandlas till kunskap. Framtiden 
kommer att ställa ännu högre krav vad gäller förmågan att ha en överblick över 
information samt av att strukturera den (ibid. s. 242).  
 
I skolan förutsätter pedagogiken ett självständigt arbetssätt hos elever. Läroböcker 
ersätts allt mer med olika informationskällor. Elever ska själva söka information, 
analysera den och sedan dra slutsatser ifrån den insamlade informationen. Lärande har 
utvecklats i takt med samhällets förändringar (Limberg 2003, s. 17). Vi menar att 
skolbibliotek har möjlighet att ge elever den färdighet som behövs för ett såkallat 
livslångt lärande genom att förmedla kunskap och tankar som är viktiga i det 
informations- och kunskapssamhälle som vi lever i. Skolbibliotekarier kan hjälpa elever 
att utveckla sin informationskompetens genom förmedling av alla källor, både tryckta 
och elektroniska, och vägleda elever i deras informationssökning. I skolbibliotekariers 
arbetsuppgifter ingår även att leda läskampanjer och främja litteratur, media och kultur. 
Skolbibliotekarier är ofta ensamma i sin yrkesgrupp på skolbiblioteken, och behöver 
samarbeta med skolans personal för att biblioteket ska kunna vara integrerat med övrig 
verksamhet. 
 
Skolbibliotekets utseende har en betydande roll. Skolbiblioteken borde vara anpassade 
för lärande men det är ändå inte nödvändigt att all undervisning i informationssökning 
måste bedrivas på själva biblioteket. Om skolbiblioteket ska ha en pedagogisk funktion 
är det viktigt att lokalen förändras i takt med de förändringar som sker i samhället 
(Limberg 2003, s. 78; Limberg & Folkesson 2006, s. 98-103). 
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Skolbibliotekets kopplingar till de övergripande nationella målen samt mål på skolnivå 
kan vara betydelsefulla. De tydliggör skolbibliotekets roll inom skolan och hur det kan 
fungera som en resurs för skolans verksamhet. Dessutom kan målen användas som 
argument för resurstilldelning (Limberg 2003, s. 47). 
 
Det finns behov av ett bättre fungerande samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare 
respektive skolledning (Limberg, 2003, s. 79). Forskning har visat att elevers färdighet i 
att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik blir bättre på de skolor där 
just samarbete mellan skolbibliotekarie och övrig pedagogisk personal fungerar bra 
(Unesco 2000, s. 15). Projekt med modellbibliotek visar att elever presterar bättre i 
skolan om de har tillgång till skolbibliotek som är resursstarka (Limberg 2003, s. 41). 
Det finns olika projekt med modellbibliotek som visar att elever med utvecklade 
skolbibliotek presterar bättre än elever på skolor utan skolbibliotek.  
 
För att samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare ska kunna fungera är det viktigt 
att ha med sig ledningen i ryggen. Skolledningen kan bland annat visa sitt stöd genom 
att vara engagerad i bibliotekets verksamhet. Dessutom krävs ledningens stöd och 
samarbete för att kunna förankra bibliotekets mål i skolans verksamhet (Nilsson 2003, 
2007; Hartzell 2002). 
 
Liksom hos andra yrkesgrupper är fortbildning ett viktigt inslag i skolbibliotekariers 
kompetensutveckling. Om bibliotekarier på skolbibliotek ska undervisa i 
informationssökning så behöver de fortbildning i lärande för att kunna få bättre 
förståelse för elevernas perspektiv. De behöver också vara uppdaterade i den aktuella 
forskningen i det som de ska undervisa i (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 125). 
Det måste finnas en relation mellan forskningen i informationssökning och praktiken av 
att undervisa den (Limberg & Sundin 2006, s. 2). 
 
Det är alltså många bakomliggande förutsättningar som måste fungera på en skola för 
att underlätta för skolbibliotekariers undervisning i informationssökning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka hur skolbibliotekarier arbetar i praktiken med 
undervisning i informationssökning och hur de beskriver sina upplevelser av den. Vårt 
intresse för dessa frågor började med att vi blev uppmärksamma på att elever inte lär sig 
att söka enligt de uppsatta målen i läroplanerna. Vi funderade därför över vilka 
utgångspunkter eleverna har för sitt lärande och hur undervisningen i 
informationssökning ser ut i skolorna. Observationer och intervjuer används som metod. 
 
Denna undervisning i informationssökning sker som ovan nämnt inte enbart i 
klassrummet utan även kontinuerligt i biblioteket då elever vill ha hjälp av 
bibliotekarien. Förutsättningarna för skolbibliotekariers arbete är beroende av olika 
företeelser, bland annat av hur skolbiblioteket rent fysiskt ser ut som rum med sina olika 
funktioner – vilket är avgörande för hur undervisningen ser ut i biblioteket. Vi vill veta 
om man använder sig av dokumenterade mål för skolbibliotekets verksamhet på skolan 
och om det finns ett samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare. Ledningens 
inställning till hur skolbibliotekets roll ser ut är av stor vikt. En annan aspekt är om 
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skolbibliotekarier har möjligheter till fortbildning för att kunna utvecklas med ny 
forskning. Vi har formulerat följande forskningsfrågor: 

 
• Hur kan undervisningen i informationssökning se ut - i klassrummet och i 

biblioteket?  
 

• Vilka förutsättningar finns på skolan för skolbibliotekariens undervisning? 
 

1.3 Problemavgränsning 
Vi har varken elevers, lärares eller skolledningens perspektiv med i vår undersökning 
eftersom det inte är vårt syfte med undersökningen. Vi vill komma åt skolbibliotekariers 
beskrivningar och via den vägen få reda på vilka förutsättningar som finns för att 
bedriva undervisning i informationssökning.  
 
Vi väljer att inte undersöka ämnesområdet informationskompetens eller källkritik. Ett 
skäl är att vi vill ha ett så preciserat problem som möjligt. Därför har vi har gjort en 
avgränsning till ämnesområdet informationssökning. Det är dock omöjligt att skriva om 
informationssökning utan att vid något tillfälle komma in på nära relaterade begrepp 
såsom informationskompetens och källkritisk tänkande. Men det är inte syftet med 
undersökningen att gå närmare in på respektive ämnesområde. 

1.4 Definitioner 
Informationssökning 
Informationssökning är ett begrepp som ofta används för att beskriva sökning i 
databaser. Men i en vidare bemärkelse inkluderar det även sökning efter information i 
andra källor, såsom tryckta eller muntliga (Limberg, Hultgren, & Jarneving 2002, s. 13). 
 
Informationskompetens 
Förmågan att kunna söka, värdera och använda information i olika sammanhang med 
hjälp av olika sökredskap och informationskällor (Limberg & Sundin 2006, s. 2). Vi 
menar i vår studie att informationssökning ingår i begreppet informationskompetens. 
 
Fackutbildad gymnasieskolbibliotekarie 
Bibliotekarie som är utbildad inom biblioteks- och informationsvetenskap och är 
verksam på en gymnasieskolas skolbibliotek.  

1.5 Uppsatsens disposition 
Första kapitlet består av inledning, bakgrund och syfte som mynnar ut i frågeställningar. 
Därefter lämnas några definitioner. 
 
I kapitel två redogör vi för de teorier som vi använder oss av i vår analys.  
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I tredje kapitlet gör vi en litteraturgenomgång som är uppdelad i fem avsnitt.  I det 
första avsnittet tas styrdokument och riktlinjer upp. I andra avsnittet tar vi upp den 
litteratur som handlar om informationssökning. Tredje avsnittet handlar om 
skolbibliotek och det fjärde avsnittet innehåller litteratur om skolbibliotekets plats i 
organisationen. I det sista avsnittet behandlar vi fortbildning.  
 
I fjärde kapitlet berättar vi om den metod som vi använt oss av. Vi redogör för hur vi 
gjort vårt urval och hur vi gått tillväga med insamlandet av material. 
 
I femte kapitlet beskrivs de olika skolbiblioteken med dess resurser. Därefter redovisas 
resultaten av våra observationer av skolbibliotekariernas undervisning. 
 
I kapitel sex redovisas intervjuerna med skolbibliotekarierna. Resultaten är indelade 
efter våra två frågeställningar. 
 
I kapitel sju analyserar och diskuterar vi våra resultat från vårt insamlade material med 
utgångspunkt i litteraturgenomgången samt de teorier vi valt. I analysen sammanställs 
observationer och intervjuer. 
 
I det åttonde och sista kapitlet drar vi slutsatser och kopplar dem till syfte och 
forskningsfrågor. Vi avslutar med eftertankar.  
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2 Teori 

I detta kapitel redogör vi för de teorier vi använder när vi gör vår analys. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
En av Sveriges mest tongivande forskare inom sociokulturellt perspektiv är Roger Säljö, 
professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han är författare till Lärande i 
praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (2000), där han tar upp den betydelse som 
omvärld och kultur har på människors sätt att lära och utvecklas. I ett sociokulturellt 
perspektiv ställs det sociala och kulturella i centrum vad gäller lärande.  
 
Människor söker information när det uppstår ett informationsbehov (Limberg, Hultgren 
& Jarneving 2002, s. 23). Enligt ett sociokulturellt perspektiv är lärande inte avgränsat 
till skolmiljöer. Säljö menar att man även skaffar sig kunskap på ställen och vid 
tillfällen som inte nödvändigtvis har som syfte att förmedla kunskap, som till exempel 
hemma med familjen, med vänner eller på jobbet. Lärande sker alltså med hjälp av 
interaktion mellan människor (Säljö 2000, s. 12). ”Att studera är en social praktik som 
inbegriper att lära. Men man lär också utan att studera” (ibid. s. 237). Lärande sker även 
i skolbibliotek som är ett rum som möjliggör kunskap, men även är ett rum där elever 
”bara kan vara” utan att tänka på att studera. I skolbibliotek lär elever genom samverkan 
med varandra och skolbibliotekarien. I det sociokulturella perspektivet är ett basalt 
antagande att människor inte kan undvika att lära (ibid. s. 237). 
 
I ett sociokulturellt perspektiv har termen redskap eller verktyg en stor innebörd. Då 
menas både språkliga (intellektuella) redskap samt fysiska redskap som vi använder för 
att förstå och agera i vår omgivning. Vi lär genom interaktion med andra människor 
genom att använda dessa verktyg, samt genom att växelverka med andra i olika 
gemensamma verksamheter (ibid. s. 20–22).  
 
Säljö menar att ett sociokulturellt perspektiv på lärande går att dela upp i tre 
samarbetande företeelser: 
 

• Utveckling och användning av intellektuella (språkliga) redskap 
• Utveckling och användning av fysiska redskap  
• Kommunikation och olika tillvägagångssätt som människor har utvecklat för 

samverkan i olika gemensamma verksamheter (ibid. s. 22-23). 
 
Att människan har utvecklat språket gör att vi kan dela upplevelser och kunskap med 
varandra. Språket är ett redskap för oss som vi använder för att utbyta information, 
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erfarenheter och skickligheter i samspel med andra. Uppstår det ett problem i vardagen 
gör språket det möjligt för oss att kontakta någon vi känner för råd. Vi kan dessutom 
omvandla språkliga fenomen och begrepp till en fysisk handling. Exempel på detta är 
när vi omvandlar de råd vi får till en fysisk handling. Detta gäller även det omvända, att 
vi gör en analys av våra fysiska handlingar och diskuterar dem, vilket leder till nya 
idéer och förutsättningar så att nya aktiviteter föds. Ett exempel är ”minns du hur vi 
gjorde förra gången, då gjorde vi på det här viset”. Säljö framhäver språkets betydelse 
när det gäller att skapa och att föra kunskap vidare (ibid. s. 34-35). I den svenska 
läroplanen finns ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Limberg & Folkesson 2006, s. 
119). De verktyg vi kommer att fokusera på i vår studie är språkliga verktyg som 
kommunikation, och fysiska verktyg som datorer. Dessutom är samverkan i 
gemenskaper något som också är relevant för vår studie. Begreppen verktyg och 
redskap ges i vår uppsats samma innebörd. 

2.2 Kuhlthaus tre förhållningssätt  
Carol C. Kuhlthau är professor i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) vid 
Rutgers universitet i New Jersey i USA.  Hon ser tre förhållningssätt som har utvecklats 
inom användarundervisningen av biblioteks- och informationsfärdighet inom 
skolbibliotek och mediacenter. Dessa förhållningssätt ses som individuella, och 
benämns som: 
 

1. Källorienterat (source approach) 
2. Stigfinnarorienterat (pathfinder approach) 
3. Processorienterat (process approach) 

 
Det källorienterade förhållningssättet handlar om vägleda eleverna i att använda sig av 
sitt bibliotek och använda de källor som finns där. Det stigfinnarorienterade 
förhållningssättet fokuserar på att förmedla en sökstrategi både vad gäller i lokalen men 
också i användandet av källor. Eleverna måste lära sig i vilken ordning källorna ska 
användas, hur de olika källorna fungerar i jämförelse med varandra, och i vilket 
sammanhang de är relevanta. Det processorienterade förhållningssättet förespråkar att 
eleverna själva måste förstå att de ingår i en informationssökningsprocess som är 
meningsskapande (Kuhlthau 2004, s. 10; Limberg 2003, s. 62).  

2.3 Det fjärde förhållningssättet 
Olof Sundin är docent och universitetslektor i B&I vid Lunds universitet. Han har 
skrivit artikeln Webbaserad användarundervisning: ett forum för förhandlingar för 
bibliotekariers professionella expertis (2005) som utgår från en studie om webbaserad 
användarundervisning på universitet och högskolor. Han menar att Kuhlthaus tre steg i 
informationsförmedlingen saknar ett förhållningssätt och bygger på med ett fjärde, 
nämligen det kommunikativa.  

 
4. Kommunikativt orienterat: betonar de sociala och kommunikativa aspekterna på 

informationssökningsträningen. Kontexten/sammanhanget som lärandet ingår i 
är ytterst relevant. 
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Till skillnad mot de tre första förhållningssätten ses inte det fjärde förhållningssättet 
som individuellt, utan det ingår i ett större sammanhang. Informationssökningen ses inte 
som en individuell process, utan visar istället på värdet av socialt samspel och 
kommunikation. Det handlar om individens deltagande i gemenskaper. Denna 
inställning samspelar med det sociokulturella perspektivet (Limberg & Sundin 2006, s. 
4). 

2.4 Kuhlthaus modell för nivåer av undervisning 
Kuhlthau har också utvecklat en modell som i fem nivåer beskriver vilken sorts 
undervisande roll bibliotekarien har. Kuhlthau beskriver dem i Seeking meaning: a 
process approach to library and information services (2004).  Modellen innehåller 
beskrivningar av vad som sker på varje nivå i bibliotekariens undervisning. 
”Användaren” i modellen är i vår studie eleven som skolbibliotekarien undervisar. Vi 
kommer i vår analys att använda oss av modellen, och applicera den på de 
skolbibliotekarier som ingår i vår studie för att visa vilken nivå av undervisande roll 
som varje skolbibliotekarie har.  

 
• Nivå 1. Organisatör (Organizor). Bibliotekarien bedriver ingen 

undervisning. Bibliotekarien ansvarar för att information finns tillgänglig 
och organiserad enligt ett klassifikationssystem för att användaren ska kunna 
hitta själv i samlingen. 

• Nivå 2. Föreläsare (Lecturer). Bibliotekarien bedriver orienterande 
undervisning för att ge användaren överblick över bibliotekets tjänster och 
placering av medier. Undervisningen är inte tänkt för något specifikt 
problem, utan som en presentation för användarens framtida användning av 
biblioteket.   

• Nivå 3. Instruktör (Instructor). Bibliotekarien har undervisning i enstaka 
källor som är kopplat till ett specifikt problem eller uppgift. Enskilda 
undervisningstillfällen kan förekomma med en källa i taget, kopplat till 
problemet.  

• Nivå 4. Handledare (Tutor). Bibliotekarien har flera undervisningstillfällen i 
enskilda källor som är kopplade till ett specifikt problem eller uppgift. 
Bibliotekarien vill förmedla att det krävs en strategi i 
informationssökningen. Samarbete mellan lärare och bibliotekarie krävs, där 
läraren förmedlar ämnet/problemet, och bibliotekarien förmedlar de källor 
som kan täcka informationsbehovet till problemet. Bibliotekarien vill 
utveckla informationskompetens genom sin undervisning.  

• Nivå 5. Rådgivare (Counselor).  Bibliotekarien stödjer och uppmuntrar 
användaren genom informationssökningprocessen där undervisning i 
identifiering och tolkning av information är kopplat till ett större 
problemområde. För att utveckla användarens informationskompetens vill 
bibliotekarien förmedla och skapa en mening och förståelse för ämnet 
snarare än att hitta ”rätt svar” på problemet,. Det är av stor vikt att lärare, 
bibliotekarie och skolledning samarbetar (Kuhlthau 2004, s. 121-126). 
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2.5 Nära relation mellan forskning och praktik 
Vi använder oss även av en artikel av Louise Limberg som är professor i B&I vid 
Högskolan i Borås, och Olof Sundin: Teaching information seeking: relating 
information literacy education to theories of information behaviour (2006). Artikeln 
bygger på Limberg och Folkessons projekt Informationssökning, didaktik och lärande 
(IDOL) från 2006, och Sundins ovan nämnda artikel. Limberg och Sundin fann att 
undervisningen i informationssökning inte överensstämde med de teorier som fanns för 
undervisningen i informationssökning. Studierna visade att forskning ofta inte används i 
praktiken. De förespråkar därför att det måste finnas en nära relation mellan forskning i 
informationssökning och praktiken av att lära ut den. Limberg och Sundin menar att för 
att elever ska kunna förstå meningen med informationssökning måste det sammanhang 
som uppgiften ingår i poängteras. Informationskompetens borde stödja sig på 
förståelsen av informationssökningsprocessen, och måste sättas i samma sammanhang 
(Limberg & Sundin 2006, s. 2). 
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3 Styrdokument, forskning och erfarenheter 
från fältet 

Vår litteraturgenomgång är indelad i de olika teman vi använder oss av. Styrdokument, 
forskning, studier och erfarenhet från praktiken är samlade här eftersom vi kommer att 
använda oss av dem i vår analys. Vi börjar med att redogöra för de styrdokument och 
riktlinjer som finns för skolbibliotek för att sedan redogöra för den litteratur som 
behandlar vår första frågeställning som handlar om undervisning i informationssökning. 
Därefter kommer vi att redogöra för den litteratur som innehåller de teman som ingår i 
vår andra frågeställning. Här behandlas de bakomliggande förutsättningarna på skolan 
som påverkar skolbibliotekariers undervisning i informationssökning. 

3.1 Styrdokument och riktlinjer 
Här tar vi upp de styrdokument och riktlinjer som visar hur skolbibliotek ska och bör 
fungera för elevers lärande.  

3.1.1 Bibliotekslagen 
Bibliotekslagen utfärdades 1996 och innehåller riktlinjer för det allmänna 
biblioteksväsendet där skolbibliotek ingår. De paragrafer som handlar om skolbibliotek 
är: 
 

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att 
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av 
material för utbildningen 

 
9 § 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  

Bibliotekslagen 1996:1596 
 
Här förespråkas att skolbiblioteken ska erbjuda eleverna informationsteknik och andra 
medier som behövs för utbildningen. Skolbibliotek ska också erbjuda elever möjligheter 
att utveckla språket för att möjliggöra läsförmåga och läsförståelse. Utan dessa 
kunskaper är det svårt för elever att förstå och kunna använda sig av de medier och 
redskap som krävs för informationsökning. Skolbiblioteken möjliggör därmed 
utveckling av både läsförståelse och informationskompetens. 
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3.1.2 Skollagen och läroplaner 
Både läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 och läroplanen för frivilliga 
skolformer, Lpf 94 som gymnasieskolan ingår i, grundar sig på Skollagen (1985:1100). 
Staten anger de övergripande målen och riktlinjerna för skolverksamheten, och 
kommuner och landsting ansvarar för att de utförs. Enligt Skollagen 1 kap 2 § står det 
att: 

 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras till att inhämta kunskaper 

Skollagen 1985:1100 
 
I läroplanen formuleras de mål och riktlinjer som skolans verksamhet ska följa. Både i 
grundskolans och gymnasieskolans uppdrag ingår att: 
 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ  

Lpo 94, s. 5 
 
Det är också formulerat som att några av målen som varje elev efter genomgången 
grundskola ska uppnå är att: 
 

• ha kunskap om medier och deras roll 
• kunna använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 

lärande (ibid. s. 10). 
 
Dessa mål och riktlinjer visar på skolans uppdrag att förmedla och tillgängliggöra de 
medier och verktyg som ska utveckla elevernas informationskompetens. Vidare är det i 
läroplanen för grundskolan formulerat att: 
 

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsbildning  

ibid. s. 7 
 
Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna ska läraren se till att eleverna tillägnar 
sig bok- och bibliotekskunskap (Lpf 94, s. 12). Om elever har tillgång till skolbibliotek 
redan under grundskolan, får de bättre förutsättningar för läsförståelse och för 
utveckling av informationskompetens. Utan läsförståelse är det svårt att tillgodogöra sig 
kunskap och informationskompetens.  
 
Rektorn som har det övergripande ansvaret måste stödja och utforma skolverksamheten 
med tanke på att skolbiblioteket ska vara integrerat med skolans verksamhetsplan. Som 
pedagogisk ledare har rektorn ansvar att: 
 

skolans miljö ska utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och 
annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t ex bibliotek, datorer och andra 
hjälpmedel  

ibid. s. 16 
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Det är också av stor vikt att göra upp planer och formulera de mål man vill arbeta mot 
för att skolans personal ska kunna samarbeta mot de gemensamma målen för 
skolverksamheten. Arbetsplanen måste sedan utvärderas för att kunna ge en helhetssyn 
och skapa möjligheter för utveckling – har skolan lyckats med sina förutsättningar? Här 
menar vi att det är viktigt att skolbiblioteket finns med i arbetsplanen för att kunna vara 
verkningsfull för hela skolans verksamhet.  
 
En lokal arbetsplan skall upprättas och sedan utvärderas för att kunna följa upp skolans resultat  

Lpo 94, s. 16-17 

3.1.3 Riktlinjer 
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) är en 
organisation inom FN som verkar för samarbete mellan länderna inom utbildning, 
vetenskap, kultur, kommunikation och information. Redan 1949 gav Unesco ut ett 
manifest för folkbibliotek och Unescorådet menar att det har påverkat den positiva 
utvecklingen på folkbiblioteken. Det dröjde 45 år innan skolbiblioteken fick ett eget 
manifest 1999. Det är först och främst tänkt som ett diskussionsunderlag men kan även 
ge inspiration till bibliotek och skolor. Dessutom finns en förhoppning att 
skolbiblioteksmanifestet ska gynna skolbibliotekets utveckling på samma vis som 
folkbiblioteksmanifestet har gjort (Unesco 2000, s. 15).  
 

Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och 
kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. 
Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som 
medborgare 

Unesco 2006, s. 13 
 
Det har länge funnits en otydlighet i vilken roll skolbibliotek har. Ska det vara ett 
hjälpmedel för undervisning eller en förmedling av böcker? I skolbiblioteksmanifestet 
ryms såväl böcker som andra informationskällor i både tryckt och elektronisk form 
(ibid. s. 6). 

3.2 Informationssökning 
I detta avsnitt redogör vi för den litteratur, som behandlar vår första frågeställning, 
vilken handlar om undervisning i informationssökning. I vår litteraturgenomgång 
återkommer vi vid ett flertal tillfällen till Louise Limberg som är professor i B&I vid 
Högskolan i Borås. Hon är tongivande inom svensk forskning om informationssökning 
och lärande, och har varit involverad i en stor del av den forskning inom området som 
gjorts i Sverige.  

3.2.1 Hur undervisningen borde se ut 
Louise Limberg har tillsammans med Frances Hultgren och Bo Jarneving som är 
universitetsadjunkter vid Högskolan i Borås, gjort en forskningsöversikt över elevers 
färdigheter i informationssökning och presenterat resultaten i boken 
Informationssökning och lärande – en forskningsöversikt (2002). Författarna nämner att 
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det finns relativt lite forskning i hur elever söker information i tryckt facklitteratur. 
Däremot finns ett stort intresse bland forskare om barns informationssökning i digitala 
miljöer. Att sammanställa och jämföra resultaten från all denna forskning försvåras av 
olika faktorer som till exempel skillnad i barns åldrar och sociala bakgrunder (Limberg, 
Hultgren & Jarneving 2002, s. 33).  
 
De tycker sig se att ett viktigt element i hur elever söker information är hur 
skoluppgifterna är konstruerade. Elevers uppfattning av vad som förväntas av dem 
spelar även en viktig roll i hur de söker samt deras förståelse av olika 
informationssystem. Något som försvårar för elever är bibliotekskatalogernas ”abstrakta 
vuxenspråk”. 
 
Att söka efter ett specifikt svar är inte detsamma som att söka information för att förstå 
ett ämne. Limberg, Hultgren och Jarneving menar att de elever som var med i studierna 
till forskningen inte alltid är medvetna om denna skillnad. De har en tendens att 
använda informationssökning för att söka specifika svar. Forskare ger olika förklaringar 
på detta problem. En förklaring är att elever har fått lära sig i skolan att det är specifika 
svar som ska levereras. Forskare som studerar barns läsförmåga menar däremot att detta 
kan bero på barnens kognitiva utveckling. Det finns en konsensus bland forskare i 
översikten om nödvändigheten i att undervisa i informationssökning (ibid. s. 89-91). 
 
Limberg, Hultgren och Jarneving upplever även att det finns en enighet bland forskare 
hur undervisning i informationssökning borde se ut. Man bör med fördel fokusera 
undervisningen på att lära ut hur eleverna kan analysera, värdera och använda 
informationen samt att tänka källkritiskt. Tekniska tillvägagångssätt i att söka borde ta 
mindre plats. Till slut borde undervisningen ses ur elevernas synvinkel i stället för 
lärarens eller bibliotekariens. Forskning visar att en sådan undervisning i 
informationssökning är mer framgångsrik (ibid. s. 119). Limberg, Hultgren och 
Jarneving ser i tidigare forskning att det är en fördel om elever får systematisk hjälp 
med att reflektera över informationssökningen under den tid de löser uppgifterna, som 
med fördel görs i grupp (ibid. s.168). 

3.2.2 Att söka och förstå 
Forskningsöversikten i boken Undervisning i informationssökning som Louise Limberg 
skrivit tillsammans med Lena Folkesson, som är universitetslektor vid institutionen för 
pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, visar att undervisningen saknar 
inslag av aktiv interaktion mellan pedagoger och elever (2006, s. 33). 
 
Undervisning i informationssökning innehåller ett starkt fokus på källor, enligt deras 
forskningsöversikt. Ett exempel på detta kan vara rekommendationer om webbplatser, 
databaser men även böcker eller tidskrifter. Det är vanligt att lärare samlar på URL- 
adresser som kan gagna eleverna, till både söktjänster eller institutioner. Levande 
historia eller Utrikespolitiska institutet är exempel på dessa. Det samma gäller 
ämnesportaler som Mölndals stadsbibliotek eller länkskafferiet (ibid. s. 53-54). 
 
Limbergs och Folkessons undersökning visade att fokus låg på källor, söktekniker och 
sökvägar medan det som förväntades av eleverna handlade om att de skulle ha kunskap 
i att använda olika informationskällor när de undersöker ett nytt område. 
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Informationssökningen och värderingen av den tar mindre plats i undervisningen, men 
det är de kunskaperna som eleverna förväntas förvärva (ibid. s.111). 
 
I inledningen skriver vi om att forskning har visat att elever har problem med sin 
informationssökning. I IDOL-projektet, där man utforskat hur lärare och bibliotekarier 
ser på undervisningen i informationssökning, poängterar flera av informanterna i 
undersökningen att en förklaring kan vara brister i elevers läsförmåga. En informant 
berättar bland annat att elever ofta inte förstår det som står i Nationalencyklopedin 
förrän efter det att bibliotekarien har förklarat det för dem. Först när de förstår 
innehållet kan det användas av eleverna. En annan informant berättar att elever ofta har 
problem med att förstå vad som står i deras läroböcker (Limberg & Folkesson 2006, s. 
91-92). 
 
Syftet med undervisning i informationssökning borde vara att hjälpa elever att utveckla 
informationskompetens. Detta syfte kan inte uppnås om innehållet i undervisningen är 
för begränsat. Till exempel talar informanterna i Limberg och Folkessons undersökning 
om elevers bristfälliga kunskap i källkritik. Däremot talas det inte om källkritik som 
undervisningsobjekt. Limberg och Folkesson understryker vikten av att undervisning i 
informationssökning måste innehålla mer bredd men samtidigt vara mer specifik. Det är 
inte så viktigt att fokusera på i vilken ordning eleverna söker information utan det 
viktigaste är att elever förstår vad informationssökning går ut på och vilken användning 
man kan ha av den (ibid. s. 112). 

3.2.3 InformationsSökningsProcessen (ISP) 
Kuhlthau har i Teaching the Library Research Process (1994) skrivit om hur 
bibliotekarier och lärare praktiskt kan vägleda elever genom 
informationssökningsprocessen. Denna process menar vi är relevant för vår första 
frågeställning som handlar om hur undervisningen i informationssökning kan se ut – i 
klassrummet och i biblioteket. Vi använder oss här av den svenska översättningen från 
2006. Författaren gjorde en studie av gymnasieelever där hon genom bland annat 
observationer och intervjuer kunde följa elevernas tankar och känslor under 
informationssökningsprocessen. Eleverna i studien kände sig osäkra på vad det var de 
skulle göra för att kunna utföra sina skoluppgifter, och uttryckte ett behov av 
vägledning. Hon fann ett mönster i deras upplevelseskildringar och utformade då en 
modell som tydliggör faserna i arbetsprocessen, som bibliotekarier och lärare kan följa 
för att kunna stötta elever i informationssökningsprocessen (Kuhlthau 2006, s.13). Det 
är en grundläggande tanke att bibliotekarier och lärare måste samarbeta med varandra 
för att kunna stötta och vägleda elever tillsammans. Denna modell bygger på att 
lärandeprocessen som elever går igenom är aktiv och konstruktiv. Informationen måste 
beröra hela människans tankar, känslor och handlingar. Lärande sker inte genom 
överföring av fakta utan genom ett aktivt skapande av nya tankar, som bygger vidare på 
vad människan redan vet och förstår (ibid. s.17). Processmodellen med konkreta 
metodiska övningar är uppdelade i kapitel som vart och ett följer de olika faserna som 
eleverna genomgår i sin utvecklingsprocess. 
 

• Hur man sätter igång med en forskningsuppgift 
• Hur man väljer ett ämne 
• Hur man utforskar den tillgängliga informationen 
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• Hur man utformar ett fokus 
• Hur man samlar information 
• Hur man förbereder sig för att redovisa 
• Hur man utvärderar processen 
 

Kuhlthau menar att det är viktigt att eleverna kan lära känna och acceptera alla de olika 
känslor som förknippas med de olika stadierna i processmodellen. Det är vanligt att 
elever i början av sitt arbete känner stor osäkerhet och förvirring, men att dessa känslor 
i ett senare skede byts ut mot ökat intresse och självförtroende. Kuhlthau kallar detta för 
”osäkerhetsprincipen”. Det är nödvändigt att utveckla förmågan att formulera ett fokus 
inom ett problemområde för att kunna skaffa sig information genom olika sorters källor. 
Det är först då som elever kan göra ämnet till sitt och därmed kan börja söka 
information på ett fördjupat sätt. Sist men inte minst ska elever utvärdera sin egen 
arbetsprocess (ibid. s. 19-20). Kuhlthau menar att informationssökningsprocessen är 
individuell, till skillnad från det sociokulturella perspektivet som ser att lärandet ske 
genom gemenskaper. Vi väljer trots det att ta med Kuhlthaus 
informationssökningsprocess, eftersom vi menar att det är viktigt att skolbibliotekarier 
och lärare är medvetna om informationssökningsprocessen hos eleverna, för att bättre 
kunna stötta dem i deras lärande.  

3.2.4 Verktyg 
Enligt det sociokulturella perspektivet är språkliga verktyg såsom språk och 
kommunikation, och fysiska verktyg såsom datorer viktiga för utvecklandet av lärandet. 
 
Mikael Alexandersson som är professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid 
Göteborgs universitet, och Louise Limberg har skrivit en rapport som kallas Textflytt 
och sökslump (2004) som är en slutrapport från två olika projekt. Det ena 
dokumenterades i rapporten Tid för lärande (Myndigheten för skolutveckling). Den 
andra delen, Lärande via skolbibliotek (LÄSK) är en forskningsdel av projektet, vilken 
Alexandersson och Limberg har varit ansvariga för. Det som gör LÄSK-projektet 
intressant för vår del är att det bland annat undersöker hur elever använder 
skolbiblioteket och de redskap (datorer, texter, bilder) som finns där (Alexandersson & 
Limberg 2004, s. 9). Alexandersson och Limberg menar att elever föredrar Internet 
framför andra informationskällor som finns i skolbiblioteket. För elever är 
informationssökning detsamma som att använda datorn. Både lärare och elever utgår 
från att elever är mer informationskompetenta än vad de är. Vid ett observationstillfälle 
under en undervisning i informationssökning i Alexanderssons och Limbergs studie, 
tyckte eleverna att de redan kunde allt. Det tyder på att eleverna själva, liksom deras 
lärare, blandar ihop datorkompetens med informationssökningskompetens. (ibid. 2004, 
s. 113-114). Det sociokulturella perspektivet på lärande poängterar att lärande sker 
genom att använda redskap. 
 
Man bör med fördel fokusera undervisningen på att lära ut hur eleverna kan analysera, 
värdera och använda informationen samt att tänka källkritiskt. Tekniska 
tillvägagångssätt i att söka borde ta mindre plats. Alexandersson och Limberg ser i 
tidigare forskning att det är en fördel om elever får en systematisk hjälp med att 
reflektera över informationssökning under den tid de löser uppgifterna som med fördel 
görs i grupp (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 168). Språket är enligt det 
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sociokulturella perspektivet ett verktyg. Här ser vi också det fjärde förhållningssättet i 
undervisningen i informationssökning, som enligt Limberg och Sundin (2006) betonar 
samspel och kommunikation i en social gemenskap. För att eleverna ska kunna lära sig 
att reflektera över de val de gör måste de kommunicera med bibliotekarier, lärare, 
skolkamrater och andra gemenskaper för att lära och få nya infallsvinklar i sina 
reflektioner. 

3.3 Skolbibliotek 
Följande avsnitt handlar om biblioteket som rum och vilken betydelse det har för 
lärandet. Vi skriver om hur forskare beskrivit rummets utseende och dess funktion. 
Undervisning i informationssökning kan ske både i bibliotek och i klassrum. Det knyter 
an till vår första frågeställning som handlar om hur undervisningen kan se ut både i 
klassrummet och i biblioteket. Vi menar också att det är av stor vikt hur biblioteket är 
utformat både som lokal och resurs, och kommer att ta med de aspekterna i vår 
resultatredovisning och i vår analys. 

3.3.1 Bibliotekets rum 
I boken Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek (2004) som vi 
tidigare presenterade i avsnitt 3.2.2 diskuterar Alexandersson och Limberg biblioteket 
som rum. De menar att det fanns brister i det kollektiva samspelet på skolorna. Deras 
studie visade att bibliotekariens lånedisk verkade som en gräns mellan bibliotekariens 
arbetsutrymme och elevernas utrymme. De tillägger att även lärare utestängs av diskens 
utformning. Alexanderson och Limberg menar att nästan samtliga elever som deltog i 
deras studie, har en positiv inställning till biblioteket som fysisk miljö (Alexandersson 
& Limberg 2004, s. 102). Men författarna menar vidare att om skolbiblioteket ska vara 
en miljö för lärande där elever ska utforska frågor och utveckla kunskap, är lokalens 
utformning avgörande. Bibliotekets användare upplever lokalen efter dess design. 
Skolbibliotek är ofta utformade på ett sätt som återspeglar en syn på lärande som ett 
individuellt arbete istället för kollektivt. Det krävs en mer modern hållning till 
skolbibliotek, om dessa ska fungera enligt läroplanen. I dag ska elever ifrågasätta 
information snarare än att ta emot all information som det rätta svaret. Dessutom ska 
osäkerhet i lärandeprocessen ses som normal. Detta är ett nytt sätt att se på lärande och 
därför krävs samarbete om förändring ska kunna ske. Biblioteken bör organiseras på ett 
sätt som uppmuntrar elever till lärande och därmed höja dess kvalitet. Bilden av ett 
skolbibliotek som en lagerlokal full med böcker måste förändras och moderniseras. Den 
borde snarare vara ett rum som förutom all organiserad information, ska bjuda in till fria 
samtal och kreativt handlande (ibid. s. 115-120). 

3.3.2 Skolbibliotekets pedagogiska roll 
Louise Limberg gjorde 2003 en kunskapsöversikt om skolbibliotekets pedagogiska roll 
på uppdrag av Skolverket. Hon drar slutsatser av forskningen att skolbibliotek höjer 
kvaliteten på lärande men att denna kunskap utnyttjas endast i en liten grad. Limberg 
ser olika dimensioner i forskningen: medierna, rummet, bibliotekarien, 
informationssystemet, pedagogiken. Hon tycker att den pedagogiska rollen för 
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skolbiblioteket har ökat och bör följa de förändringar som skett i skoltraditionen 
(Limberg 2003, s. 90). 
 
Hon betonar att bibliotekslokalerna är betydelsefulla när det gäller skolbibliotekets 
pedagogiska roll. Det finns en skillnad mellan det som sker i biblioteket och i andra rum 
i skolan. Därför kan biblioteket skapa en dynamik i den pedagogiska rollen som 
klassrummen ofta saknar. Elever använder detta gränsland i större utsträckning än vad 
lärare gör. Hon menar att det finns en möjlighet att utveckla den pedagogiska rollen i 
biblioteket ännu mer (ibid. s. 78). 

3.3.3 Biblioteksrummet som gränsland 
Louise Limberg och Lena Folkesson tar i Undervisning i informationssökning (2006) 
upp biblioteksrummet som gränsland, där de utforskar hur undervisning i 
informationssökning uppfattas av lärare och bibliotekarier. Boken är en slutrapport från 
IDOL-projektet. De poängterar att skolbibliotekarierollen förändras hela tiden, och 
tycker att det är viktigt att de inte träder för långt in på lärarrollen. Elever ber ibland 
skolbibliotekarier att läsa igenom deras arbeten och att få råd innan dessa lämnas in. Det 
försvårar skolbibliotekariers roll att vara neutrala och inte bedöma eller sätta betyg.  
 
Skolbibliotek är visserligen ett rum som bör vara anpassat till lärande men det är inte 
nödvändigtvis så att undervisning i informationssökning alltid måste ske i själva 
bibliotekslokalen. Samtidigt gäller att ge utrymme för nytänkande och kunna tänja på 
professions- och rumsgränser där det passar. Exempelvis kan bibliotekarien ha sin 
undervisning i klassrummet istället för i själva biblioteket. Bibliotekarier tycker att det 
är positivt att komma ut från biblioteket och känna att de är en resurs även utanför 
bibliotekets väggar. En annan möjlighet är att skolbibliotekarier ingår i lärarnas 
arbetslag, vilket ger möjlighet för inflytande i planeringsarbetet (ibid. s. 98-103). 

3.4 Bibliotekets plats i organisationen 
I följande avsnitt kommer vi in på vår andra frågeställning som handlar om vilka 
förutsättningar som finns på skolan för skolbibliotekariens undervisning. Här ingår 
frågorna om ledningens syn på skolbibliotekets roll, om det finns dokumenterade mål på 
skolorna för bibliotekets verksamhet och om det finns samarbete mellan 
skolbibliotekarier och lärare. 

3.4.1 Betydelsen av skolledning och arbetsplaner 
Skolledare, bibliotekarier och lärare är medvetna om att skolbiblioteken har brister. 
Men trots alla möten och diskussioner, sker inga förändringar. Detta är hårda ord från 
Anette Ekström som är bibliotekschef i Gislaveds kommun och har arbetat med 
skolbiblioteksfrågor i över 20 år. Hon. Hon skriver i Arbetsplan för skolbiblioteket: 
några tankar kring betydelsen av en arbetsplan för verksamhetsutveckling (2004) att 
skolbiblioteken inte har utvecklats i takt med läroplanens utsägelser om att elever ”skall 
kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt” och ”använda olika slags texter för upplevelser och information (Lpo 
94)”. Ekström är kritisk och menar att utvecklingen går trögt och att den på vissa ställen 
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inte ens har påbörjats. Hon menar att skolbiblioteken fortfarande är som de såkallade 
”bokrummen” som förr försökte locka ungdomar med spännande nöjes- eller 
bredvidläsning (Ekström 2004, s. 2ff). 
 
Ekströms undersökning, som hon gjorde under sin tid på Skolverket i Lund, handlar om 
betydelsen av att ha en arbetsplan. Hon menar att det finns ett antal lagar och riktlinjer 
som skolbibliotekarier kan luta sig mot och hänvisa till om det exempelvis ska skrivas 
arbetsplaner på skolan. Det är viktigt att se till att dessa dokument blir levande genom 
att följa upp dem i den dagliga verksamheten. Likaså är det viktigt att utvärdera 
verksamheten med jämna mellanrum utifrån de mål som har satts upp. En av hennes 
frågor i undersökningen handlade om vad som var viktigast för att mål på skolor skulle 
uppfyllas. Resultatet visade att informanterna tyckte att samsynen var viktigast, det vill 
säga att all personal är överens och att idéerna är väl förankrade hos alla på skolan. På 
andra plats kom vikten av en engagerad och drivande skolledning som både är med i 
planering och beslut. Det som hon tyckte var anmärkningsvärt var att först på tredje 
plats kom önskan om bättre ekonomi (ibid. s. 2-7). 
 
Detta stämmer väl överens med budskapet i artikeln, Why should Principals Support 
School Libraries? som är skriven av Gary Hartzell, professor vid universitetet i 
Nebraska i USA. Han undersöker hur skolledningen kan stödja biblioteken. Hartzell 
betonar att samlingens storlek, öppettider, antal anställda, både kvalificerade och 
assistenter, visserligen har med rektorns budget att göra. Men även om pengar är viktiga 
så kan stödet inte endast räknas i kronor: 
 

As important as money is, however, it´s not the only measure of support. Equally important is the 
principal´s role in creating a school environment where the student library use and faculty/librarian 
interaction are valued and promoted 

Hartzell 2002, s. 3.  

3.4.2 Gemensam pedagogisk föreställning 
Skolledningen kan alltså visa sitt stöd genom att vara engagerad och se till att 
bibliotekets mål förankras i hela skolans verksamhet. Problematiken med planer och 
samarbete tas även upp av Monica Nilsson. Hon är skolbibliotekarie på en grundskola, 
och blev 1996 utnämnd till årets skolbibliotekarie. Hon har bland annat skrivit 
Skolbiblioteket som pedagogisk resurs (2003) samt Informationsfärdighet i praktiken. 
Skolbibliotekarie och lärare i samverkan (2007). Informationsfärdighet tolkar vi som 
informationskompetens enligt Nilssons definition i inledningen (2007, s. 5). Nilsson vill 
visa på skolbiblioteksverksamhetens utökade funktion och betydelse i skolan med 
pedagogiken i fokus. Skolbibliotek är en betydelsefull resurs som erbjuder elever 
undervisning i informationssökning och utveckling av läsförståelse (2003, s. 6). I båda 
böckerna delar hon med sig av sina erfarenheter som förmedlare av 
informationshantering, och visar på modeller och konkreta exempel som skolpersonal 
kan använda sig av för att utveckla informationskompetens hos eleverna. Hon 
konstaterar att det dessvärre många gånger saknas handfasta planer på skolor för hur 
man ska arbeta med elevernas informationskompetens. Det måste finnas en gemensam 
pedagogisk föreställning där alla samarbetar mot samma mål, nämligen att ge eleverna 
kunskaper och färdigheter i att hantera information. Nilsson pekar på att internationell 
forskning visar att välfungerande skolbiblioteksverksamhet har stor betydelse för 
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elevernas lärande och för att nå goda studieresultat. Med välfungerande skolbibliotek 
menas att nivån avseende personaltäthet, mediesamling, tekniksamling samt ett bra 
samarbete mellan lärare och bibliotekarie är hög (2007, s. 5-9). 

3.4.3 Samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare 
Samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare är ett område som mycket litteratur tar 
upp och undersöker. Brigitte Kühne, Fil.dr. är verksam vid Växjö universitet men var 
under åren 1986-1993 chef för skolbibliotekscentralen vid Kalmar kulturförvaltning. 
Hon skrev då sin avhandling Biblioteket – skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i 
det undersökande arbetssättet på grundskolan (1993) där syftet var att undersöka hur 
både skol- och folkbibliotek skulle kunna integreras med undervisningen i grundskolan. 
En aspekt som Kühne undersökte var samarbetet mellan lärare och bibliotekarie. Hon 
beskriver hur bibliotekarierna som deltog i studien blev bemötta av lärarna när de 
erbjöd sin hjälp vid undervisning. Vissa av lärarna var positiva till samarbete medan 
andra inte var det.  
 
I de klasser där lärarna hade en positiv inställning till bibliotekariens funktion som en 
pedagogisk resurs i undervisningen, blev bibliotekarien en extra resurs. Eleverna vände 
sig ofta till bibliotekarien även när det gällde icke biblioteksrelaterade frågor. Däremot 
visade eleverna en osäkerhet gentemot bibliotekarien i de klasser som hade lärare som 
ifrågasatte samarbetet med bibliotekarierna. Där visade eleverna tydligt att de inte visste 
vad de kunde få för hjälp av bibliotekarierna (Kühne 1993, s. 202-203). 
 
Kühne poängterar att det är av stor vikt att träningen i informationssökning integreras 
med övrig undervisning. Hon menar att om undervisningen i informationssökning inte 
integreras, kommer eleverna aldrig att förstå ”vilket värdefullt redskap till framtida 
kunskapssökande” de har när de i framtiden ska fortsätta söka information. Kühne 
konstaterar att om inte undervisning i informationssökning sätts i samma sammanhang 
som annan undervisning kan eleverna inte förstå vad informationssökningen går ut på 
(ibid., s. 238). För att det ska vara möjligt att integrera undervisningen i 
informationssökning i undervisningen krävs det samarbete. 
 
Limberg och Folkesson undersöker bland annat i IDOL-projektet (2006) hur viktigt det 
är att lärare och skolbibliotekarier har ett bra samarbete. Ett önskemål som framförs av 
skolbibliotekarier är att lärare meddelar skolbibliotekarien i god tid vilka projektarbeten 
som planeras. Då finns möjlighet att förbereda elevernas besök till biblioteket med 
böcker och annat material som passar projektet. Detta ger även möjligheter för 
skolbibliotekarien att visa sin professionella expertis gentemot läraren och eleverna. Det 
råder en viss osäkerhet bland lärare om skolbibliotekariens pedagogiska kunskap vilket 
resulterar i att samarbetet försvåras. Man vill inte trampa varandra på tårna, vilket leder 
till att uttalad planering och diskussion om vad som förväntas av varandra hamnar i 
skymundan (Limberg & Folkesson 2006, s. 98–99).  
 
Skolbibliotekarier tycker att det är viktigt att få delta i lärarkonferenser på skolorna. Där 
finns en möjlighet att diskutera med lärarna vad som behövs för att arbetet i biblioteket 
ska kunna bli så bra som möjligt, och vilka problem som kan uppstå om 
skolbibliotekarien inte är förberedd när elever skickas till biblioteket (ibid. s. 100). 



 25

3.5 Fortbildning 
Limberg, Hultgren & Jarneving menar i Informationssökning och lärande (2002) att för 
att förbättra undervisningen i informationssökning borde det satsas mer på 
kompetensutveckling. Ett förslag är att lärare ska lära sig detsamma i sin fortbildning 
som eleverna, det vill säga självständigt lärande där informationssökning och 
användning förekommer. Skolbibliotekarier ska fortbilda sig i hur lärande går till och få 
en djupare förståelse för de lärandes perspektiv, det vill säga elevernas. Det skulle 
kunna hjälpa bibliotekarier att planera sin undervisning så att den skulle innehålla 
mindre tekniska tillvägagångssätt. Det är en stor fördel om bibliotekarier och lärare har 
ett nära samarbete i undervisningen. Teorier och forskningsresultat från B&I respektive 
pedagogik eller didaktik kan med fördel kombineras eftersom dessa områden berikar 
varandra (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 125). 

3.5.1 Från forskning till praktik 
Ola Pilerot som är bibliotekarie vid Högskolan i Skövde, har skrivit ett paper som 
presenterades vid konferensen ”Mötesplats inför framtiden” 2007 i Borås: Från 
forskning till praktik – om att använda resultat från forskning om informationssökning i 
undervisning i informationssökning. Pilerot resonerar om hur man kan använda tidigare 
forskning i informationssökning för att uppnå bättre kvalitet i den undervisningen i 
informationssökning som bedrivs i nuläget (2007, s. 3). Han kallar kopplingen mellan 
B&I forskning och praktiskt biblioteksarbete för evidensbaserat biblioteksarbete (EBA). 
Syftet med artikeln är att visa användbarheten för all den mängd forskning som finns 
inom B&I. Han nämner att man kan dra nytta av forskningsresultat när det gäller 
undervisning i informationssökning. Denna uppfattning delar han med Limberg och 
Sundin (2006). Utöver det framhäver han sin åsikt om att verksamma bibliotekarier 
borde låta sig inspireras av och använda relevanta delar av forskning. 
 
Pilerot menar att forskning kan hjälpa till att förstärka undervisning och göra den bättre 
på tre olika sätt som överlappar och kompletterar varandra: 
 

• Utgångspunkt för ett kritiskt förhållningssätt 
• Kunskapskälla om specifika användargrupper och deras informationspraktiker 
• Utgångspunkt för medvetandegörande resonemang och diskussioner 

 
De två första punkterna riktas till bibliotekarier och handlar om hur de kan använda 
forskningsresultat i sitt arbete. Den tredje fokuserar däremot på elever och deras lärande 
när det gäller informationssökning.  
 
Forskning bidrar till att frågor besvaras men även till att de blir ställda. Då utvecklas ett 
kritiskt tankesätt som i sin tur leder till problematisering av saker och ting vilket är 
viktigt enligt Pilerot (2007, s. 4-5).  

3.5.2 Inga framsteg i undervisning 
Professor David Loertscher är verksam vid José State University School of Library and 
Information i Kalifornien, USA. Han är bland annat känd för sin uppdelning av 
samarbetet i undervisning i olika taxonomier, såkallade skolbibliotekstaxonomier. Det 
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som enligt Loertscher skapar kvalitet i undervisning är när det finns ett nära samarbete 
mellan bibliotekarie och lärare, vilket innebär att biblioteket är integrerat i 
undervisningen. (Loertscher 1988 se Limberg 2003, s. 80-81; Aronsson 2004, s. 12).  
 
Loertscher har tillsammans med sin kollega, Dr. Blanche Woolls, som är ordförande i 
The International Association of School Librarianship (IASL) publicerat artikeln The 
Information Literacy Movement of the School Library Media Field: a Preliminary 
Summary of the Research, vars innehåll överensstämmer med vad Pilerot förespråkar, 
och Limberg och Sundin uppmärksammat i sin forskning. Loertscher och Woolls har 
samarbetat kring skolbiblioteksforskning under många år. De kom bland annat fram till 
i sin artikel, att i takt med att datorutrustning i klassrummen ökar och användning av 
Internet har etablerats, ställs det högre krav på lärarna. De ansvarar för att elevernas 
lärande fortsätter att hålla hög kvalitet. Trots denna utveckling har Loertscher och 
Woolls noterat att få skolor har råd med att anställa informationsspecialister. Andra 
skolor tror inte heller att det finns tillräckligt kompetent personal som kan arbeta med 
detta, även om skolorna skulle ha råd med det (Loertscher & Woolls 1997, s. 18). Detta 
innebär att skolorna inte är medvetna om den kompetens som finns hos 
skolbibliotekarier. När artikeln skrevs 1997 visade forskning att inga större framsteg 
hade skett när det gällde att undervisa elever och lärare i att handskas med all mängd av 
information. Lärarnas undervisningsmetoder och krav på eleverna var långt ifrån 
litteraturens rekommendationer (ibid.). 

3.5.3 Tre modellbiblioteksprojekt 
Det har upprättats olika modellbibliotek som är förebilder för vad som behövs för det 
”goda” skolbiblioteket. I följande avsnitt presenterar vi tre modeller som har det 
gemensamt att de har fått goda resultat med tanke på elevernas lärande. Vi ser dem som 
inspiration till utveckling för andra bibliotek.  
 
Louise Limberg har i Skolbiblioteksmodeller - Utvärdering av ett utvecklingsprojekt i 
Örebro län (1997) redovisat processen och resultatet av ett fungerande 
utvecklingsprojekt vid skolbibliotek i Örebro län som pågick mellan 1993-1995. Carol 
Collier Kuhlthau redovisar i Student learning in the Library: What Library Power 
Librarians Say om Library Power (2004), ett projekt som initierades och finansierades 
av DeWitt-Wallace Readers Digest Fund och utfördes i 19 olika samhällen i USA 1995-
1997 (Khulthau 2004, s. 37). I Växjö kommun finns Skolbiblioteksforum som bildades 
år 2000 med uppdraget att stödja utvecklingen på Växjös grundskolors skolbibliotek. I 
Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen (2007) har frilansjournalisten 
Birgitta Stribe på uppdrag av Skolbiblioteksforum intervjuat ledning, skolbibliotekarier, 
skolpedagoger och elever och gjort en beskrivning av projektets utveckling och resultat. 
Skolbiblioteksforum är en egen enhet inom skol- och barnomsorgsverksamheten. (ibid.  
s. 19-21). 
 
Anledningen till att dessa tre projekt startade var att man upptäckt brister i 
skolbibliotekens funktioner på skolorna. Det fanns en önskan att biblioteken med sina 
resurser skulle integreras med undervisningen. Man ville skapa modellbibliotek för att 
bibliotekarier, lärare och elever tillsammans skulle kunna ”arbeta på ett undersökande, 
problemorienterat sätt” (Limberg 1997, s. 27). Konstruktivistiskt problembaserat 
lärande, som Library Power förespråkade, innebär att elever utifrån olika typer av 
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informationskällor blir vägledda genom frågor som ”Vad är det jag vill veta? Hur gör 
jag? Vad lärde jag mig?” Eleven måste reflektera över sin egen sökprocess för att 
komma vidare. Genom denna konstruktiva process lär sig eleverna att ställa frågor 
utifrån de icke föreskrivna frågorna eller färdiga lösningarna. Istället bygger eleverna 
upp ny kunskap baserat på den gamla kunskapen för att komma fram till en ny 
förståelse för det som undersöks. För att detta ska fungera som en inlärningsmetod är 
det avgörande att lärare och bibliotekarier har ett nära samarbete. Lärare måste vägleda 
eleverna så att de introduceras i processtänkandet när de ska ta itu med sina 
skoluppgifter (Kuhlthau 2004, s. 37-39). 
 
I de olika projekten visar resultaten på flera olika komponenter som är viktiga för att 
stärka och utveckla skolbiblioteken. Bland annat krävs det samarbete mellan olika 
professioner på skolan och att skolbiblioteket ses som en del av skolans 
kärnverksamheter och är integrerad med skolans undervisning. Skolbibliotekarierna 
själva upplever att samarbetet med lärarna är en av grundförutsättningarna för att det 
ska fungera med undervisningen. Om skolbibliotekarierna är insatta i lärarnas 
undervisningsplan kan de förbereda sin undervisning i informationssökning och kan 
därmed bättre hjälpa eleverna med deras skoluppgifter. Om skolbibliotekarien i god tid 
innan eleverna ska komma till skolbiblioteket får veta vilket ämne eleverna ska arbeta 
med, finns det goda förutsättningar att planera för det material som ska användas så att 
det finns material till alla. Det är också en fördel om man kan schemalägga klasserna så 
att inte alla kommer samtidigt och ska ha hjälp. Vid en utvärdering av projektet menade 
eleverna att de lärt sig att vara informationskritiska, det vill säga att de tittade på 
informationens kvalitet och aktualitet (Limberg 1997, s. 47 - 59).  På en av de skolor i 
Library Power där man inte helt anammat den problembaserade inlärningsmetoden var 
bibliotekarien respekterad men ansågs framförallt vara ansvarig för olika resurser och 
inte som en medarbetare i inlärningsprocessen. Biblioteket och bibliotekariens strävan 
efter att vara integrerat med undervisningen sågs som en extra aktivitet i ett redan 
överfullt program (Kuhlthau 2004, s. 59-62). I Växjö samarbetar alla skolbibliotekarier 
med bibliotekspedagog och lärare. Med bibliotekspedagog menas en lärare/pedagog 
som har utbildning i bibliotekspedagogik. (Stribe 2007, s. 60).  
 
Det är också gynnsamt för skolbibliotekarien och bibliotekspedagogen i deras 
utveckling och samarbete att de gemensamt går på fortbildning (ibid. s. 33-34). Det är 
också av vikt att skolbibliotekarien ingår i ett arbetslag i skolan. Det är en trygghet för 
skolbibliotekarierna att ha en egen chef som tillvaratar deras behov och intressen, och 
att de kan stödja skolbibliotekets existens med fackutbildade bibliotekarier (Stribe 2007, 
s. 29-31).  
 
Vad vi tydligt kan se i modellbiblioteken är att ledningens inställning är av stor vikt för 
hur samarbetet ska fungera. De har insett att samarbete över professionsgränserna är av 
mycket stor betydelse för en fungerande verksamhet. Skolbibliotekarierna i 
Skolbiblioteksforum betonar vikten av att ha en chef som förstår vad ett bibliotek och 
vad en bibliotekarie står för – och som arbetar på att utveckla det till det bättre. Att 
skolbibliotekarier och lärare tillsammans ska ingå i arbetslag på skolan, och även gå på 
fortbildning tillsammans ses som ytterst viktigt för att kunna utveckla en samsyn på hur 
verksamheten ska bedrivas. Detta gör att elever får mycket bättre hjälp och struktur för 
sitt lärande och kan utveckla informationskompetens. 
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4 Metod 

Vi har valt att använda oss av observationer och intervjuer. Observationerna handlar om 
att titta på skolbibliotekariens undervisning i informationssökning, som är den första av 
våra två frågeställningar. Vår andra frågeställning som handlar om vilka förutsättningar 
det finns på skolan för skolbibliotekariens undervisning, tar upp ämnen som är svåra för 
oss att observera. Dock var det så att skolbibliotekarierna delgav oss en del information 
under observationerna som även handlade om den frågeställningen. En del av den 
informationen som vi fick tillgång till under observationerna framgick inte alltid under 
intervjuerna. 

4.1 Kvalitativ ansats 
Då vi ville ta reda på skolbibliotekariers upplevelser och agerande, valde vi att använda 
oss av kvalitativ metod. Den metoden är bäst att använda då man vill förstå människors 
sätt att resonera och reagera. Olika kvalitativa metoder kan användas i samma 
undersökning och vi valde att ha med både intervjuer och observationer. Vi ville få en 
förståelse av hur skolbibliotekarierna tänker, tycker och agerar och försöka finna 
mönster i detta (Trost 2005, s. 7-14). 
 
Vi använder oss av ett sociokulturellt perspektiv i vår studie. Det sociokulturella 
perspektivet problematiserar intervjuer och det förordas att man ska vara med på plats 
och observera. Man måste vara med i händelsen och inte i beskrivningen av den. Det 
var nödvändigt för oss att se skolbibliotekarierna i de situationer som vi är intresserade 
av och vill beskriva, det vill säga: i mötet med gymnasieeleverna när de vill ha hjälp 
med informationssökning. Vad som är värdefullt med observationer är att vi som 
undersöker får tillträde till det sociala samspelet och de sociala processer som sker, som 
man genom intervjuer endast kan komma åt som en indirekt kunskap. Vi väljer också att 
ha en öppen observation, det vill säga att vi har informerat skolbibliotekarierna om vad 
som kommer att studeras. För att även få tillgång till skolbibliotekariernas åsikter och 
upplevelser kompletteras observationerna med intervjuer. I en intervju är det svårt att 
komma åt hur informanten ”gör på riktigt”, då man ofta glömmer och förenklar sitt eget 
handlande.  Det finns också en risk med att informanten vill förmedla en önskad 
självbild (Repstad 1999, s. 23-28). Därför tycker vi att intervjuer i kombination med 
observationer borde ge en mer heltäckande bild av hur skolbibliotekariernas 
undervisning i informationssökning på gymnasieskolor upplevs, och hur den kan se ut. 
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4.2 Observationer 
Den mest kända metoden inom kvalitativ forskning är deltagande observation där 
forskarens syfte är att få en djupgående bild av det som forskaren vill studera genom att 
under lång tid ägna sig åt till exempel en grupp, eller olika personer som ingår i 
studierna (Bryman 1997, s. 57). Alan Bryman förklarar deltagande observation med att 
man som forskare engagerar sig i den sociala miljön och försöker få en bild av hur 
individerna i denna miljö beter sig - och hur individerna själva definierar sitt beteende 
och sin miljö (Bryman 2002, s. 176). Det innebär att man som forskare är tillsammans 
med de människor man vill studera och deltar i deras vardagliga samspel, samtidigt som 
man iakttar och observerar hur de agerar utifrån de situationer man har fokus på. Då har 
man en bra utgångspunkt för vidare samtal om hur situationen har uppfattats av de 
studerade (Fangen 2005, s. 29). Till att börja med måste man få formellt eller informellt 
tillstånd till att vara i den miljö som man ska observera. Det är ett stort förtroende att få 
tillträde till den efterfrågade miljön, och som forskare är det viktigt att visa respekt för 
deltagarnas rutiner, vara följsam och visa intresse för vad som händer (Merriam 1994, s. 
105). Som deltagande observatör måste man samspela både som människa och forskare 
med de människor som studeras. Man kan inte ställa sig bredvid och agera som 
åskådare eftersom deltagarna då kan känna sig som objekt och inte kan agera som de 
brukar göra. Detta innebär inte att observatören måste delta i samma aktiviteter eller 
måste utföra samma handlingar som dem, utan att man deltar i det sociala samspelet på 
ett naturligt sätt som inte stör de studerade och miljön för mycket (Fangen 2005, s. 31). 
 
Om man undersöker en mindre arbetsplats, till exempel en skola, får man tillfälle att 
iaktta de relationer som råder mellan olika instanser och olika personer på arbetsplatsen. 
Dessa uppgifter kan vara svåra att komma åt under en intervju, men utgör värdefull 
information för forskarens förståelse för sammanhangen. På samma sätt som man har en 
viss struktur i intervjuer för att komma åt den information man är ute efter, måste man 
ha en viss struktur i sina observationer. Vad man ska titta på styrs av den frågeställning 
man som forskare har. Det kan vara konstruktivt att i förväg bestämma sig för vilka 
situationer, händelser och handlingar man vill titta på. Vissa faktorer som man bör ta 
hänsyn till är: 
 

• Miljön. Hur ser den fysiska miljön ut? Vilka slags beteenden förväntas man ha 
och inte ha?  

• Deltagarna. Vilka personer är närvarande? Vad har fört dem samman? Vilka 
roller intar de? 

• Aktivitet och samspel. Vad är det som händer här? Följer aktiviteten en viss 
ordningsföljd? Hur samspelar människorna med varandra?  

• Frekvens och varaktighet. När började aktiviteten, och hur länge håller den på? 
Är det en regelbunden eller ovanlig situation? Vilka omständigheter framkallar 
situationen? Är det en typisk situation? 

• Svårfångade faktorer. Mindre uppenbara situationer som till exempel: 
oplanerade och informella aktiviteter, ”självklara” faktorer i miljön, vad som 
inte händer när det borde ha skett något (Merriam 1994, s. 102-105). 

 
Det finns olika roller man som forskare kan ha under deltagande observation. Ett 
schema för detta är Golds klassifikation av de dimensionerna av engagemang i 
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medlemmarna av den sociala miljön man observerar, vilka Bryman redogör för. Den 
första rollen visar på högt engagemang, och de efterföljande går neråt i graden av 
distans. Följande fyra roller definieras: 
 

• Fullständig deltagare. Forskaren är en fullvärdig medlem av den sociala miljö 
som undersöks och forskarens riktiga identitet är inte känd för medlemmarna. 
Detta innebär att det är en dold observation.  

• Deltagare som observatör. Medlemmarna i den sociala miljön är medvetna om 
forskarens roll som forskare.  

• Observatör som deltagare. Forskaren fungerar framförallt som intervjuare. 
Observationer förekommer men det handlar inte så mycket om delaktighet. 

• Fullständig observatör. Studien påverkar inte medlemmarna. Forskaren och 
medlemmarna samspelar inte alls i miljön (Bryman 2002, s. 286-287). 

 
Man måste föra anteckningar utifrån sina observationer för att kunna analysera dem i ett 
senare skede. Det är viktigt att skriva ner sina intryck så fort som möjligt efter det att 
man sett eller hört något som kan vara relevant för det som studeras. Dessa 
anteckningar är inte avsedda att läsas av någon annan än forskaren själv, och ligger till 
grund för den slutliga analys som presenteras i ett senare skede där forskaren själv inte 
är synlig i texten (Bryman 2002, s. 293-295). Mycket av det som observeras vid 
deltagande observation ger forskaren en bra bakgrund till deltagarnas vardag, som inte 
hade framkommit vid intervjuer. Att kombinera deltagande observation med andra 
kvalitativa metoder är vanligt, och ger en mer heltäckande bild av det forskaren vill få 
fram. Det ger också forskaren tillfälle till att jämföra det som sker med det som uttalas 
(Fangen 2005, s. 31-32). 
 
Kritik mot deltagande observation baseras på att forskaren inte kan undgå att påverka 
miljön och deltagarna, och bli påverkad själv av dessa – samspelet mellan dessa faktorer 
kan göra att utsagan av observationerna blir snedvriden (Merriam 1994, s. 116).  
 
I vår studie har vi valt att kombinera deltagande observation med intervjuer. Genom att 
kombinera observationer och intervjuer kan man hänvisa till saker man har sett under 
observationen. Det kan ge forskaren en bredare översikt och förståelse, men kan också 
skapa en trygghet hos deltagarna av att forskaren vet vad de pratar om under intervjun, 
eftersom forskaren deltagit i deltagarens vardag. I vårt fall handlar det om 
gymnasieskolbibliotekarier i deras möte med eleverna när eleverna behöver hjälp i 
skolbiblioteket, vilket innebär att vi i studien har varit tillsammans med 
skolbibliotekarier under några av deras arbetsdagar i skolbiblioteket. I vår studie har vi 
använt oss framförallt av rollen som deltagande observatör men även som observatör 
som deltagare. 

4.3 Intervjuer 
En forskningsintervju är ett professionellt samtal, samtidigt som den till viss del är ett 
vardagligt samtal som både har struktur och syfte (Kvale 1997, s. 13). Om man som 
forskare har tydligt fokus med specifika frågeställningar är det bra att använda sig av 
semi-strukturerade intervjuer. Om man dessutom har flera olika intervjuer som ingår i 
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en undersökning måste man ha ett visst mått av struktur för att det ska vara möjligt att 
kunna jämföra svaren med varandra. Våra intervjuer har en låg grad av standardisering, 
det vill säga att frågorna i intervjumallen ger skolbibliotekarierna utrymme för att svara 
med egna ord (Patel & Davidsson 2003, s. 78). Att känna till den miljön som 
intervjupersonen ska berätta om underlättar förståelsen och tolkningen av vad som 
berättas, vilket också är fallet med vår studie.  Det gör att intervjupersonen inte behöver 
förklara miljön för intervjuaren, eftersom båda vet hur den ser ut. En annan viktig 
aspekt är man ska ha tillgång till ett tyst och stilla utrymme så att man kan spela in 
intervjun utan att störande ljud eller incidenter kan inträffa. Dels för själva 
inspelningskvaliteten men också för att intervjupersonen ska kunna känna sig trygg med 
att ingen annan kan höra vad som sägs. Vi blev i vår studie endast avbrutna under en 
intervju då det vid två tillfällen kom in skolpersonal i rummet. Vi fick avbryta intervjun 
och inspelningen en kort stund för att sedan fortsatta igen. Flera av våra informanter 
uttryckte att det var jobbigt att bli inspelade, men poängterade att det var nyttigt att 
tänka igenom och formulera hur deras arbetsdagar ser ut.   
 
När man utformar intervjuguiden kan man anordna frågorna på ett följsamt sätt efter de 
teman man har, både för att underlätta struktureringen av svaren vid analysen, men 
också för att den som intervjuas lätt ska kunna frågornas röda tråd. Under intervjun 
måste den som intervjuar vara följsam och kunna ändra frågornas ordningsföljd. 
Eftersom samtalet kan ta andra vändningar än vad man planerade i intervjuguiden måste 
man kunna följa med i det och ändå få med alla frågorna (Bryman 2002, s. 305-306). De 
tematiska forskningsfrågorna måste brytas ner till intervjufrågor och ges en mer 
talspråklig form. En enda forskningsfråga kan brytas ner till flera frågor. Frågorna bör 
vara korta och lättförståeliga (se bilaga/ intervjuguide). Kvale menar att man i intervjun 
bör formulera de viktigaste frågorna i beskrivande form för att få fram 
intervjupersonernas spontana beskrivningar, i motsats till deras egna funderingar till 
varför saker och ting förhåller sig som de gör. Intervjun ses som ett sorts vardagligt 
professionellt samtal med struktur och syfte, dock inte mellan likställda parter eftersom 
forskaren definierar situationen. Det är forskaren som har fastställt ämnet, och som 
följer upp intervjupersonens svar på frågorna (Kvale 1997, s. 13,123). 
 
Vid utskriften struktureras intervjun för att kunna analyseras. Hur utskriften ska utföras 
beror på vilket syfte man har med den (ibid. s. 156).  

4.4 Urval 
Vi har varit ute på fem kommunala gymnasieskolor med teoretisk samhällsinriktning i 
södra Skåne, som har skolbibliotek med utbildade bibliotekarier anställda som 
skolbibliotekarier. Anledningen till att vi valt kommunala gymnasieskolor och inte 
privata är att de privata gymnasieskolorna oftast inte har skolbibliotek. Vi ville ha 
samma utgångspunkter för alla skolbiblioteken och valde därför endast de kommunala. 
Teoretisk samhällsinriktning finns på de flesta stora gymnasieskolor som har 
skolbibliotek, och gav oss även i detta val en gemensam utgångspunkt.  
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4.5 Tillvägagångssätt och insamling av material 
Vi började med att kontakta rektorer på åtta gymnasieskolor i södra Skåne via e-post 
(Se bilaga 1). Det var nödvändigt att få deras samtycke för att kunna bedriva en 
undersökning på skolbiblioteket på deras skola. I brevet berättade vi kortfattat syftet 
med vår undersökning. 
 
När vi hade fått svar från tillräckligt många, tog vi kontakt med skolbibliotekarierna och 
skickade en mer utförlig beskrivning av vår studie via e-post till dem (Se bilaga 2). 
Några dagar senare kontaktade vi dem per telefon. Vi blev positivt bemötta när vi 
ringde och de flesta tyckte att vår undersökning lät intressant. Dock undrade några 
bibliotekarier varför vi valde just deras bibliotek. De var oroliga för att vi kanske inte 
skulle få så mycket ut av att undersöka deras arbetsplats, eftersom det sällan eller i vissa 
tillfällen till och med aldrig bedrevs planerad undervisning där. Vi förklarade med att 
vår definition av undervisning i informationssökning även gällde de oplanerade 
tillfällena dvs. när eleven spontant ber bibliotekarien om hjälp. Vi förväntade oss inte 
att det skulle bedrivas planerad undervisning under våra observationer. Vi var noga med 
att påpeka att vi skulle hålla oss i bakgrunden, och att vi inte skulle störa dem i deras 
arbete. 
 
Tre skolbibliotekarier kunde av olika anledningar inte delta i vår studie. Vi hade fått 
samtycke från fem skolbibliotekarier och därmed uppnått våra mål, som var att ha 
mellan fyra och fem bibliotek med i studien. I snitt var vi tre halvdagar på varje skola 
som vi avslutade med en intervju som vi spelade in.  
 
Vi planerade hur observationerna skulle genomföras. Vi skrev ner vad det var som var 
viktigt för oss att titta på, såsom miljön, deltagarna, samspelet dem emellan och vilka 
aktiviteter som utfördes. Vi iordningsställde varsin liten anteckningsbok där vi 
utformade kolumner för varje perspektiv vi skulle observera. Sedan utformade vi vår 
intervjuguide (Se bilaga 3). I intervjuguiden hade vi förberett frågor över de områden vi 
ville fånga upp i intervjun, samt i vilken ordning vi ville diskutera dessa. Tanken var att 
intervjun skulle vara som ett strukturerat samtal där följdfrågor kunde ställas i den mån 
det var nödvändigt.  
 
Vi bestämde oss för att alla deltagande skolbibliotek skulle få veta vilka andra skolor 
som var med. Detta var något som alla skolbibliotekarier var intresserade av och 
frågade oss om. För övrigt är det endast vi och vår handledare som har tillgång till vilka 
skolor som medverkade i vår studie. Det är endast vi som har tillgång till våra 
insamlade uppgifter, både vad gäller ljudupptagning och utskrifter. 

4.6 Genomförande av observationer  
Samtliga observationer började med ett samtal med skolbibliotekarierna, där de 
berättade om biblioteket och verksamheten. Vi blev väl mottagna på alla skolbibliotek. 
På ett bibliotek hände det dock att skolbibliotekarien inte var förberedd på vårt besök. 
Detta berodde möjligtvis på att vi skickade förslag med de tider vi skulle vara ute på 
biblioteken under sportlovet då några bibliotekarier var lediga. På detta skolbibliotek 
hade skolbibliotekarien en stor mängd med e-post att gå igenom efter lovet och 
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troligtvis har bibliotekarien läst förbi vårt meddelande om när vi skulle dyka upp. 
Eftersom vi redan var där tyckte skolbibliotekarien att vi kunde genomföra våra 
observationer ändå.  
 
Under första observationstillfället upptäckte vi att vi inte hade tänkt på var vi skulle 
befinna oss under själva observationen. Detta visade sig vara ganska viktigt. Vi ville 
inte vara i vägen, men ändå vara nära för att kunna fånga upp samtal mellan elever och 
skolbibliotekarie. Vi ansåg att för att kunna observera skulle vi behöva vara bredvid 
eller bakom disken för att kunna höra och se vad som pågick under samtalen. Detta 
löste vi på olika sätt på de olika skolorna. På några skolor satt vi på varsin stol inne 
bakom infodisken, och på en annan satt vi i fönstret bredvid infodisken. Vi skrev 
anteckningar, beskrivning av lokal samt allt som hade med undervisning i 
informationssökning att göra. Även andra händelser, som exempelvis när en hel klass 
stormade in i lokalen, hamnade i våra anteckningsblock. Efter observationerna skrev vi 
gemensamma sammanfattningar av våra anteckningar.  
 
Observationerna gav oss och vår studie mycket. Det gav en bild av hur en normal dag 
kan se ut på skolbibliotek och vi märkte hur olika det var på olika skolor. Viktigt var att 
vi kunde följa samtalen mellan skolbibliotekarie och elev och beakta vilka verktyg 
skolbibliotekarien använde. Observationsmaterialet var ett viktigt underlag för vår 
resultatredovisning och för vår analys, och har även gett oss en bakgrundinsikt som har 
gagnat oss vid intervjuerna. 

4.7 Genomförande av intervjuer  
Intervjuerna var mellan 45 och 60 minuter långa och spelades in på en bandspelare. 
Skolbibliotekarierna valde lokal där vi kunde sitta ostörda. Detta kunde vara 
skolbibliotekariens eller elevernas arbetsrum. Vi bestämde att det vid samtliga 
intervjutillfällen skulle vara en av oss som skulle ställa frågorna, och den andra hade 
som uppgift att ha en överblick över intervjun för att kunna följa upp det som inte 
framkom tydligt. Vi följde ordningen på frågorna i intervjuguiden, vilket underlättade 
vårt analysarbete. Det ställdes dock flera följdfrågor under intervjuerna, för att kunna 
förtydliga och följa upp informantens resonemang. Vi lyckades bra med att hålla 
intervjun strukturerad, men samtidigt samtalsliknande. 
 
Vi valde att skriva ut intervjuerna ordagrant, med upprepningar och emotionella uttryck 
som suckar och skratt. Anledningen till att vi ville ha med de emotionella uttrycken var 
att det skulle underlätta för oss vid textanalysen att komma ihåg intervjuerna och ”höra 
dem” vid genomläsning. Vi har utfört 2-3 intervjuutskrifter var. Utskrifterna är endast 
avsedda för vår analys, och är inte menade att läsas av någon annan part. Under arbetet 
med uppsatsen har vi omstrukturerat våra fyra frågeställningar som vi använde oss av 
när vi utformade vår intervjuguide. Vi har sedan sammanställt frågeställning ett och två 
till vår första frågeställning, och frågeställning tre och fyra till vår andra frågeställning. 
Vi har valt att analysera intervjuerna enligt meningskategorisering, som innebär att vi 
presenterar informanternas långa uttalanden mer koncentrerat (Kvale 1997, s. 174). Vi 
har dock valt att citera en del av informanternas uttalanden ordagrant i resultatdelen, för 
att tydligt visa vad skolbibliotekarierna upplever och har förmedlat. 
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5 Resultat av observationer 

Vi börjar med att presentera varje skolbibliotek var för sig, med hur många 
skolbibliotekarier samt biblioteksassistenter det finns anställda på skolbiblioteket. Vi tar 
också upp antalet elever och lärare. Vi beskriver de olika skolbiblioteken som fysiska 
lokaler med dess olika resurser. Detta gör biblioteken tydliga som lokal, men det är 
också relevant för hur biblioteket fungerar i skolan och hur undervisningen bedrivs 
vilka resurser de har. Även var biblioteket ligger i förhållande till andra resurser på 
skolan är relevant. Vi har också valt att presentera om det finns elevcafé eller liknande 
på skolan eller om biblioteket är ensamt om att vara ”ett rum att vara i” för eleverna. Vi 
benämner skolbibliotekarierna som antingen bibliotekarien eller skolbibliotekarien för 
att skapa variation. Samma gäller för skolbiblioteken som ibland kallas skola eller 
skolbibliotek. Skolbiblioteken presenteras som skola 1-5. Skolbibliotekarierna 
presenteras som skolbibliotekarie A – E. 
 
Vi redovisar efter varje skolbeskrivning våra observationer av undervisningen i 
informationssökning på den skolan. Våra observationer handlar om att se 
skolbibliotekarierna i deras möte med eleverna när eleverna vill ha hjälp med att söka 
och finna information, vilket knyter an till vår första frågeställning som handlar om 
undervisningen i informationssökning. Den andra frågeställningen kunde inte besvaras 
med hjälp av observationer, men eftersom skolbibliotekarierna frikostigt delade med sig 
av sina erfarenheter och tankar om sitt arbete fick vi ändå tillgång till en del information 
som berörde den. Vår tanke var att hålla oss i bakgrunden och inte störa eller påverka 
skolbibliotekarierna i deras arbete, men när skolbibliotekarierna inte var upptagna med 
elever eller andra arbetsuppgifter berättade de om och reflekterade över sitt arbete och 
sin undervisning. Ibland berättade skolbibliotekarierna något under våra observationer 
som de inte alls nämnde under intervjuerna. Därför redogör vi för vissa samtal i 
följande observationsavsnitt. 
 
Våra informanter, det vill säga skolbibliotekarierna, är fyra kvinnor och en man. För att 
inte peka ut någon kommer vi att hänvisa till dem alla som ”hon”.  

5.2 Skola 1 
Det finns två bibliotekarier anställda, båda på heltid. Skolan har ca 850 elever och ca 70 
lärare. Gymnasieskolans bibliotek ligger på andra våningen mitt i skolans byggnad. Det 
finns två ingångar till det ljusa och luftiga biblioteket. Den ena leder in till bibliotekets 
första rum där den öppna höj- och sänkbara informationsdisken med skolbibliotekarie 
står. Här finns också en sökdator i ståhöjd och fyra datorer, en kopiator och en skrivare. 
En sökdator är en dator som endast har tillgång till alla skolbibliotekens katalog med 
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resurser och stadsbibliotekets resurser inom kommunen. Här finns de databaser som 
skolan har köpt in - till exempel ArtikelSök för eleverna att hitta relevanta aktuella 
artiklar till skoluppgifter - eller Alex som är en databas med information om författare 
och deras verk. Utlåningsmaskinen står här. Den har inte fungerat på ett tag, vilket gör 
att eleverna vänder sig till skolbibliotekarien vid utlån. Återlämning av lånade böcker är 
också något de vänder sig till skolbibliotekarien med, men det finns två olika lådor för 
eleverna att lägga böcker i om de vill. Här finns också böcker samt en tidskriftshörna 
med fåtöljer. I anslutning till detta rum ligger skolbibliotekariernas arbetsrum till höger. 
Om man fortsätter till vänster ligger fler rum på rad som innehåller två datorer, böcker, 
fåtöljer, studieplatser med bord och stolar. I rummet på gaveln kan man enkelt förändra 
möbleringen för att kunna bedriva undervisning då det finns tillgång till datakanon, och 
skolbibliotekarierna har sin undervisning härinne. Fortsätter man har man kommit in i 
den avlånga korridoren som bibliotekets andra ingång leder in i. Här finns många 
studieplatser i form av småbord med stolar runtom, och tillgång till ett studierum. Förut 
kunde eleverna välja att sitta i ett tyst läsrum som finns i anslutning till korridoren, men 
på grund av platsbrist bokas nu detta läsrum av lärare till undervisning. Därför används 
och bokas även de resurser som biblioteket tillhandahåller i form av studierum och 
grupprum för elevernas räkning, av lärare till lektioner. Eleverna har ett datarum på 
skolan som inte ligger i anslutning till skolbiblioteket. Vid en ombyggnad som kommer 
att ske inom en snar framtid planeras datarummet att förflyttas till våningen och 
rummen ovanpå biblioteket, vilket skolbibliotekarierna inte ser någon vinst med för 
deras undervisning eftersom det ändå blir för långt mellan skolbiblioteket och 
datarummet. Det finns också ett elevcafé på skolan som eleverna kan vistas i på raster.  

5.2.1  Skolbibliotekariens undervisning skola 1 
De två bibliotekarierna delar på tiden i infodisken enligt ett schema, när den ena är ute i 
skolbiblioteket arbetar den andra inne på arbetsrummet. Det finns alltid en bibliotekarie 
ute i biblioteket. Skolbibliotekarien återvänder alltid till infodisken när hon har hjälpt en 
elev ute i biblioteket, vilket gör att informationsdisken så gott som alltid är bemannad. 
Eleverna samlas först och främst i smågrupper vid borden eller datorerna, där de i 
många fall skriver skolarbeten. Vid någon enstaka dator kollar man till exempel blogg-
sidor. När det är rast blir det fullt på biblioteket och mellan tjugo och trettio elever 
samlas vid datorerna och skrivaren. När elever frågar om en bok i informationsdisken 
följer skolbibliotekarien oftast med eleven ut i biblioteket för att hitta den. Ett exempel 
på det var när en elev frågade om en bok ”typ statistiska centralbyrån” och visade med 
händerna storleken på boken för att förklara för skolbibliotekarien vilken bok hon hade 
tagit fram till henne förra gången hon var där. Då kom bibliotekarien på vilken bok det 
var och följde med eleven för att hämta den. 
 
Vi får berättat för oss om ett projekt som skolbibliotekarien har haft med en lärare och 
hans klass, som handlade om intelligent design. Vi får se den PowerPoint presentation 
som de hade använt för att få igång en diskussion som bland annat innehöll resonemang 
om källkritik. Skolbibliotekarier och lärare har märkt att eleverna inte tänker på att det 
finns ett budskap bakom den information de använder sig av, och ville därför diskutera 
detta med eleverna. 
 
Skolbibliotekarien berättar om en fortbildning de haft med lärare. Där diskuterades 
dilemmat att ungdomar ska vara så duktiga på datorer och ny teknik, och menar att det 
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finns ett glapp mellan elevers färdigheter med datorer och deras färdigheter i 
informationssökning. I dag är det nya förutsättningar och det är ett fritt flöde av 
information. Skolbibliotekarien upplever att elever vill ha ren fakta och hitta svaret på 
ett ställe. De är så vana vid läroböcker och att få kunskap förmedlat i ett paket. De vill 
gärna höra svar som ”I den och den boken, sidan 92-100 finns svaret.” Hon fortsätter 
med att säga att informationssökning för elever är det samma som att ”googla”. En bra 
källa för elever är en källa som har lagom mycket text och är lätt att förstå. Visionen är 
att prata mer om informationskällor och att lärarna utmanar eleverna i deras val av 
källor. 
 
Detta bibliotek har en vridbar dataskärm på informationsdisken. När elever ställde 
frågor i disken riktade bibliotekarien skärmen mot eleverna så att de kunde följa 
skolbibliotekariens sökstrategi. Eleverna såg med andra ord varje steg i bibliotekariens 
informationssökning. Det var svårt att höra bibliotekariens och elevernas samtal, dels på 
grund av ljudnivån i biblioteket, dels för att bibliotekarien pratade ganska tyst. Hon 
berättade att hon använder sig av sin vridbara dataskärm och ”bjuder in” eleven till ett 
”eget rum” som skapas med hjälp av skärmen, bibliotekarien och eleven. Detta gör hon 
för att det ska bli ett enskilt samtal och samtidigt ett undervisningstillfälle. 
 
En lärare kom till skolbiblioteket för att följa sina elever i deras arbete med en 
sökuppgift de hade fått. En av hans elever sökte hjälp vid informationsdisken. Det 
visade sig att hon vill ha information om ”Marshmallow-modellen”. Skolbibliotekarien 
frågar om hon vet hur hon ska göra när hon ska söka. ”Ja, googla!” (fniss) blir hennes 
svar. Skolbibliotekarien säger att det finns andra sätt, och visar henne var de böcker 
finns som hon kan slå upp i. Eleven verkar osäker på både att söka och på vad hon ska 
göra i biblioteket. 
 
Det kommer flera grupper samtidigt och vill ha hjälp med olika uppgifter. Detta hade 
lärarna inte informerat skolbibliotekarien om i förväg. Många vill ha hjälp med franska 
revolutionen, några om träning och några om Alzheimers. Bibliotekarierna delar ut 
material till eleverna och använder bland annat uppslagsverk. Skolbibliotekarien menar 
att hon inte känner sig så pedagogisk i dessa lägen då hon inte kunnat förbereda sig, 
utan att hon mest servar eleverna. 
 
Det märks att bibliotekarien har ett bra samarbete med de lärare som kommer till 
skolbiblioteket. De kommer ofta in och pratar med skolbibliotekarien eller slår sig ner 
för att bläddra i tidningar. Men skolbibliotekarien berättar att det inte finns ett 
samarbete med alla lärare på skolan. 

5.3 Skola 2 
Det finns en skolbibliotekarie anställd på heltid, två biblioteksassistenter anställda varav 
en på heltid samt en på deltid (75 %). Dessutom är en plusjobbare anställd som sitter i 
datasalen som ligger i anslutning till skolbiblioteket, samt en ”alltiallo” som är anställd 
på skolan, och är i skolbiblioteket på förmiddagarna och utför olika sysslor vid behov. 
Det är ca 2100 elever på skolan och 170 lärare. Skolbiblioteket ligger på andra våningen 
mitt i en av skolans stora byggnader. När man kommer in i biblioteket står man på ett 
sorts halvplan där man kan välja att gå till höger – då kommer man in i ett av 
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bibliotekets rum som via en trappa leder en in i datasalen en våning upp. Går man till 
vänster kommer man till tidskriftsavdelningen där det finns studieplatser med bord och 
stolar, samt två studierum. Om man går rakt fram när man kommit in i biblioteket måste 
man gå ner för några trappsteg, och där breder skolbibliotekets rum med bokhyllor och 
böcker ut sig. Lokalen är ljus och har många fönster. Till höger finns 
informationsdisken som har en hög del ut mot eleverna, och en låg del på insidan där 
bibliotekspersonalen sitter ner. Innanför den finns bibliotekspersonalens 
arbetsutrymmen som består av bibliotekariens arbetsrum och de två 
biblioteksassistenternas gemensamma arbetsrum. Där finns också två små rum med 
magasinerade tidskrifter där det ena rummet även innehåller en kopiator som eleverna 
har tillgång till. Till vänster om infodisken finns en sökdator i ståhöjd. Sedan står fem 
datorer längs med fönstret, där eleverna kan sitta och arbeta. Bibliotekets 
utlåningsapparat finns vid infodisken, vilken eleverna använder sig av. Det finns lådor 
till återlämnade böcker, men eleverna kommer ofta fram och lämnar till personalen. 
Bland böckerna och bokhyllorna finns det flera studieplatser med bord och stolar. Det 
finns två öppna datatorg i en annan byggnad på skolan, som eleverna har tillgång till, 
samt ett mindre elevcafé i en av skolans andra byggnader.  

5.3.1  Skolbibliotekariens undervisning skola 2 
Bibliotekarien menar att det kan vara användbart med vissa sidor på Internet och 
nämner att Google kan vara användbart som redskap när det gäller informationssökning. 
Hon berättar att vissa lärare är skeptiska mot sidor som Wikipedia. Informanten visade 
oss ett exempel när en elev ville ha information om kvinnor med guldhalskragar. Då 
använde bibliotekarien Google och visningsalternativet ”bilder” och hittade snabbt en 
bild av ”gold neck women”. Därifrån kunde man söka sig vidare och de fann att detta är 
en tradition som härstammar från Thailand. Då kunde de fortsätta till Asien-hyllan för 
att hitta fler böcker, eller tidskrifter som eventuellt kunde ge ytterligare information. 
Problemet menar skolbibliotekarien är att eleverna ofta stannar där, att de nöjer sig med 
det de får fram på Google. 
 
Skolbiblioteket har valt att prioritera informationssökning och skolbibliotekarien 
experimenterar med upplägget av denna. Senast samlades elever i aulan och 
skolbibliotekarien presenterade bland annat webbsidor. Nya elever på skolan fick en 
presentation av biblioteket i form av en tipsrunda. De skulle hitta svaren till uppgifterna 
i biblioteket i uppslagsböcker, böcker och databaser. Det händer att elever söker upp 
skolbibliotekarien och refererar till undervisningen med frågor om ”hur det nu var man 
skulle göra”. Biblioteksassistenter och bibliotekarien gör ungefär samma 
arbetsuppgifter, undantaget undervisning. Skolbibliotekarien poängterar utan att vi 
frågar hur viktigt det är med ledningens stöd för bibliotekets arbete. 
 
Bibliotekets personal lägger in mycket ämnesord i bibliotekskatalogen för att täcka in så 
många aspekter som möjligt med tanke på elevernas informationssökning. 
Skolbibliotekarien visar, förklarar och följer med eleverna ut i biblioteket för att hjälpa 
dem. Bibliotekspersonalen har inget schema för hur infodisken ska bemannas, utan de 
samsas om att sitta där efter samråd med varandra. Ibland finns ingen personal alls i 
infodisken, utan bibliotekspersonalen sitter på sina arbetsrum med andra 
arbetsuppgifter. Bibliotekarien berättar att hon har uppsyn över bibliotekets ingång och 
ser när någon kommer in i biblioteket. 
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Eleverna frågar oftast efter böcker. Det ska vara snabbt och enkelt. De vill leverera det 
som lärarna efterfrågat, utan någon vidare reflektion. När skolbibliotekarien har 
undervisning, både planerad och oplanerad, utgår hon från hemsidan som hon sköter 
själv. Eleverna ska lära sig att följa en viss ordningsföljd när de ska söka information, 
där de rekommenderas att börja med uppslagsverk och inte använda Wikipedia förrän 
till sist. Skolbibliotekarien poängterar att eleverna ska vara försiktiga när det gäller just 
Wikipedia men att det kan vara användbart tillsammans med annan litteratur eftersom 
språket där ofta är enklare än på NE. Elever får undervisning i olika databaser beroende 
på vilket gymnasieprogram de går. Bibliotekarien berättar att elever ofta vill ha färdiga 
paket. De har en uppgift och vill göra den snabbt och inte göra mer än nödvändigt. Alla 
kurser på skolan har mål och eleverna vill bara följa dem och inte göra något extra 
arbete. 
 
En elev frågar efter en artikel och biblioteksassistenten hittar relevanta artiklar, en i 
Google och en i ArtikelSök. Kort därefter kommer en lärare in i biblioteket för att leta 
efter en elev. Nästa elev vill ha böcker om Kina. Skolbibliotekarien ger eleven ”Länder 
i fickformat” som är små kompakta böcker med information om olika länder, och följer 
därefter eleven ut i biblioteket för att komplettera med mer material. Här görs inga 
sökningar i katalogen utan skolbibliotekarien vet var det finns information om Kina. 
Efteråt berättar skolbibliotekarien att det vore önskvärt att eleverna skulle lära sig 
sökstrategi men det är svårt eftersom eleverna inte frågar efter hur man söker. De vill 
bara ha en bestämd bok som innehåller det de behöver.  
 
En elev frågar efter statistik om medlemsavgifter till EU. Skolbibliotekarien söker i 
katalogen och använder sig av datorn i informationsdisken. Eleven kan inte se hur 
skolbibliotekarien söker eftersom datorn är bakom en ”halv vägg” i informationsdisken. 
Skolbibliotekarien följer med eleven ut till EU-hyllan. Därefter visar skolbibliotekarien 
eleven i sökdatorn som står bredvid informationsdisken EU-upplysningen.se och 
poängterar att det är en sida gjord av Sveriges riksdag. 
 
”Hur söker man böcker här?” frågar en elev. En av bibliotekspersonalen går fram till 
sökdatorn och visar bibliotekskatalogen. Eleven söker och frågar en stund senare: ”hur 
vet man att det är bra böcker? Titeln säger ingenting?” Eleven får rådet att gå till hyllan 
för att se själva boken. En annan av de anställda i biblioteket går fram till sökdatorn, 
berättar kort om några författare och följer med eleven ut till hyllorna. 
 
Varje sommar arbetar bibliotekspersonalen med att förbättra möbleringen på 
biblioteket. De är begränsade på grund av pelare i rummet samt lampor som är lägre än 
bibliotekshyllorna. De har tagit bort fåtöljerna eftersom många elever samlades där och 
skapade hög ljudvolym, och därmed störde de elever som ville sitta och läsa eller göra 
läxor. Det står ett par bokvagnar med ihopsamlat material till lärare och deras klasser 
enligt önskemål från lärare. Skolbibliotekarien berättar att lärare alltid informeras i 
början av terminen om vad biblioteket kan hjälpa till med och vilka resurser som finns 
där. Dessutom blir då lärarna upplysta om att de ska informera om projekt i förväg så att 
skolbibliotekets personal kan förbereda sig inför elevernas ankomst. Detta fungerar bra i 
början av terminen för att sedan dala kraftigt.  
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När vi gick en rundvandring runt skolan fick vi se de öppna datatorgen som är 
tillgängliga för alla skolans elever. De inbjuder till grupparbete och används flitigt. Där 
behöver eleverna inte sitta tysta som i biblioteket. 

5.4 Skola 3  
Här finns en skolbibliotekarie samt en biblioteksassistent, båda anställda på heltid. Det 
är 1500 elever på skolan, och cirka 100 lärare. Skolbiblioteket ligger centralt på andra 
våningen i en tillbyggnad från slutet av 90-talet. Först kommer man in i ett mindre 
tidskriftsrum med bänkar, bord och stolar. När man fortsätter rakt fram kommer man in 
i själva biblioteket, där man på vänster sida möter en av bibliotekets personal bakom 
den midjehöga informationsdisken. Det är en ljus luftig lokal med högt i tak och en 
speciell planlösning. Plan två är utformat som balkonger med studieplatser längs med 
väggarna - med utsikt ner i det stora biblioteksrummet. Innanför infodisken finns 
bibliotekspersonalens gemensamma arbetsrum, ett tyst läsrum och ett studierum. Till 
höger om infodisken finns elevernas kopiator och skrivare, samt utlånings- och 
återlämningsmaskinen. Sökdatorn i ståhöjd står en bit bort bakom trappan på grund av 
platsbrist, samt tekniska problem med att ansluta sökdatorn vid infodisken. Att ha 
sökdatorn nära infodisken är den ultimata placeringen och bibliotekspersonalen arbetar 
på att det ska förverkligas. Bredvid trappan finns det fyra arbetsdatorer i ståhöjd. 
Bokhyllorna i rummet är placerade så att de bildar små rum där det finns bord och stolar 
i mitten. Det finns även soffor och fåtöljer utplacerade längs med rummets utkanter vid 
fönstren. På bibliotekets andra plan finns fler studieplatser med småbord, och även ett 
mindre öppet datatorg där eleverna kan utföra skoluppgifter. På våningen ovanför finns 
ett stort datatorg med femtio datorer som är tillgängliga för skolans elever. Detta 
utrymme är också uppbokat ibland, på grund av platsbristen på skolan. För att komma 
till datatorget måste man gå en lång omväg, vilket innebär att datatorget inte är en 
resurs som används i anslutning till skolbiblioteket. Det finns inga elevcaféer eller 
rasthallar på skolan, därför är det många elever som använder lokalen som ett ”ställe att 
vara på”. 

5.4.1  Skolbibliotekariens undervisning skola 3 
Liksom andra informanter i vår studie påpekar hon att man många gånger servar 
eleverna med det hon som bibliotekarie kan i huvudet. Då visar man inte eleverna hur 
de kan hitta en ingång och söka själv. ”Eleverna vill inte ha undervisning när de frågar 
efter hjälp, utan det ska gå på tre sekunder” Skolbibliotekarien menar att eleverna 
lämnas ensamma i sitt arbete, de får en uppgift av lärare och ska sedan lämna in ett 
färdigt resultat. Hon menar att hon som skolbibliotekarie endast är med en bit in i början 
av processen, sedan får eleverna klara sig själva. Vad som sedan sker har hon ingen 
möjlighet att ta del av.  
 
Elever frågar väldigt brett och det är ofta svårt att veta vad det är de egentligen vill veta. 
Skolbibliotekarien får ibland fråga eleven vilket ämne det handlar om eller hur 
uppgiften ser ut. Det är relevant för skolbibliotekarien att veta till exempel om eleven 
behöver material för en stor eller liten uppgift, om det är ett projekt eller fem minuters 
redovisning. Detta vet hon inte när eleverna frågar. När det gäller faktainriktade frågor 
som till exempel när någon är född, rekommenderar skolbibliotekarien eleverna att 
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använda NE. Hon menar att NE är en bra källa när det gäller fakta om personer men kan 
vara svårt när det är någon som vill ha ”något om upplysningen”. Hon berättar att elever 
”klipper och klistrar” mycket. Bibliotekarien menar att det saknas en gemensam policy 
på skolan angående detta. Det är en bra ingång att börja med att slå i uppslagsverk, 
tycker skolbibliotekarien 
 
Skolbibliotekarien är emot att man ger eleverna svaret utan att visa dem hur man 
genomför sökningen. Men det går inte att göra det varje gång. Eleverna har inte tålamod 
och risken är att man ”skrämmer bort” dem. Hon är orolig för att eleverna då inte ska 
komma och fråga alls, om de upplever att det är för krångligt eller tar för lång tid att få 
hjälp. Därför menar hon att det vore optimalt med planerad undervisning i 
informationssökning.  
 
En elev behöver en bok omgående som han behöver använda dagen efter. Bibliotekarien 
ser i katalogen att hon inte har den boken inne, men tror att en lärare har. Hon kan inte 
se det eftersom böcker som står utanför biblioteket inte registreras i katalogen. Då kan 
hon inte hjälpa eleven hela vägen utan de får fråga sina lärare, berättar hon. När det 
kommer en annan elev och frågar ”Har du nått om upplysningen?” går hon direkt till 
hyllan eftersom hon visste var boken fanns. Det var onödigt att söka i katalogen menade 
hon. Bibliotekarien poängterar att om hon vill visa (undervisa) eleven hur man kan göra 
en sökning, får eleven komma bakom disken där hon står. Sökdatorn är placerad så pass 
långt från disken att det är enklare om eleven tar ett par steg för att kunna se på 
bibliotekariens skärm. Dessutom är skärmen inte vridbar (det är den endast på en skola). 
 
Bibliotekarien och biblioteksassistenten har tillsammans gjort upp ett schema med hur 
de turas om att sitta i informationsdisken. När den ena personalen är ute i 
informationsdisken arbetar den andra inne på arbetsrummet. Skolbibliotekarien 
berättade att det är viktigt att visa biblioteket som en trevlig plats. Hon arbetar mycket 
med att få eleverna att känna förtroende och att få dem till att vilja samtala med 
bibliotekspersonalen. Hon vill inte se upptagen ut när hon sitter i informationsdisken, 
utan eleverna ska känna att de inte stör henne. Annars är det bara de ”modiga” som 
frågar. Skolbibliotekarien berättar att eleverna vill att bibliotekspersonalen ska vara i 
informationsdisken. De känner sig övervakade när bibliotekspersonalen rör sig ute i 
biblioteket.  
 
Det är många elever i biblioteket. Bibliotekarien menar att det genast märks i 
biblioteket när datatorget är stängt, eftersom det då blir en högre andel av elever i 
biblioteket än annars. 

5.5 Skola 4 
Här är en skolbibliotekarie anställd på heltid, samt en biblioteksassistent som har en 
heltidstjänst, men arbetar halvtid på andra gymnasieskolbibliotek vid behov. Detta är 
nytt, förut arbetade hon heltid på skolans bibliotek. Vid behov har bibliotekarien timvis 
hjälp av elevassistenter som är anställda på skolan. Det finns omkring 1100 elever på 
skolan, och cirka 140 lärare. Skolbiblioteket ligger längst ut på höger sida i skolans 
lokaler. Man kommer till biblioteket via en lång korridor. I anslutning till biblioteket 
finns undervisningslokaler som man bara når genom att passera biblioteket. 
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Skolbiblioteket har utökats med den del som nu används som tidskriftsavdelning och 
dataavdelning med 13 datorer. Sedan hösten kan bibliotekarien ha planerad 
undervisning i själva bibliotekslokalen i och med att biblioteket hade blivit större efter 
renoveringen. Här finns stora fönster som släpper in ljus, medan det i den andra delen 
endast finns små fönster under taknocken vilket gör att det är lite mörkt i mittdelen av 
biblioteket. Informationsdisken är till vänster och har fungerat, och gör så fortfarande 
emellanåt, som arbetsrum för bibliotekspersonalen – och är uppbyggd med en hög 
”vägg” närmast in/utgången för att skapa en känsla av enskilt rum. En del av 
informationsdisken är höj- och sänkbar. Fortsätter man förbi informationsdisken breder 
rummet ut sig till vänster, och här står utlåningsmaskinen. Här finns bokhyllor och 
småbord med stolar till studieplatser, och ett studierum. I denna del finns också en 
sökdator samt sju arbetsdatorer i ståhöjd. Eleverna har inte tillgång till någon öppen 
datasal på skolan. Bibliotekspersonalens arbetsrum finns bakom studierummet som de 
delar med en annan lärare. Det finns ett elevcafé på skolan. 

5.5.1 Skolbibliotekariens undervisning skola 4 
Som flera av våra informanter reflekterade bibliotekarien över att det är svårt att veta 
vad eleverna egentligen vill ha för information. Hon gav ett exempel på när det kom två 
klasser samma dag, där eleverna ville ha bok om barn eller sorg. Bibliotekarien hade 
hämtat fram allt hon hittade, men såg att eleverna inte var riktigt nöjda. Hon fick ställa 
många frågor innan hon fick reda på att det skulle vara böcker om barn som sörjer, som 
riktas till barn. 
 
Alla förstaårselever får ungefär en halvtimmes presentation av biblioteket och dess 
resurser. Ibland blir presentationen lite längre men det beror på läraren. Då visar 
skolbibliotekarien databaser och några exempel på sökningar. Bibliotekarien berättade 
att hon önskade att det fanns mer strukturerad undervisning för ettorna.  
 
Det kom in tre elever som ville ha fakta om Shakespeare och renässansen. 
Bibliotekarien följde med eleverna till hyllan där boken Hamlet står. Därefter gick hon 
till historiehyllan som rymmer historiska uppslagsverk och bläddrade i registret för att 
vara säker på att det de sökte fanns med i just det uppslagsverket. Eleverna blev otåliga 
när de såg att bibliotekarien började bläddra i registret och undrade om man inte bara 
kunde ”hitta det på nätet”. Bibliotekarien visade då eleverna hur de kunde söka artiklar 
om Shakespeare i databasen Alex. Eleverna verkade inte riktigt förstå varför de inte 
bara kunde googla fram informationen. Bibliotekarien förklarade att de kunde de 
visserligen göra men att i detta fall kunde det gå fortare att få fram en faktaartikel om 
Shakespeare genom att använda Alex. 
 
Skolbibliotekarien följde ofta med eleverna ut till sökdatorn som stod ett par steg från 
informationsdisken. Då kunde eleverna se hur hon sökte, som de inte skulle kunna ha 
gjort om hon suttit kvar i disken, då skärmen inte var vridbar.  
 
Vad gäller samarbete med lärare på skolan, menade hon att det är viktigt att hitta lärare 
som är intresserade av informationssökning och nämnde datakunskapslärarna som 
exempel. ”Alla lärare är positiva till biblioteket men ändå händer det aldrig något”, sa 
hon. Organisationen på denna skola är platt och allt är delegerat. Biblioteket hade gjort 
en plan för undervisningen i informationssökning, men rektorn visade inget intresse för 
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detta. Det kommer inte mycket direktiv från ledningen, utan det är upp till var och en, 
varje ämnesområde ansvarar över sig själva, berättar bibliotekarien. Skolbiblioteket har 
inte heller någon styrning utan sköter sig själv.  
 
Bibliotekarien berättade att det brukade vara mest elever mellan 11 och 12.30. Det 
verkade stämma för att vid 11.30 tiden var biblioteket fullt och alla datorer upptagna. 
En elev frågade efter pärm med låtar. Bibliotekarien gick direkt fram till sökdatorn och 
frågade eleven om det var en speciell låt han ville ha, vilket han ville. Bibliotekarien 
hittade låten snabbt, vilket visar betydelsen av att lägga in ämnesord i katalogen. Lärare 
brukar inte ge mycket tips, vilket bibliotekarien gärna skulle vilja. Men just den dagen 
vi var där fick bibliotekarien tips om noter från musikläraren. 
 
Gemensamt med de andra skolbiblioteken, tyckte skolbibliotekarien att det ställs 
mycket frågor av praktisk karaktär såsom ”har du en penna? Kan jag låna en linjal? 
Kopiatorn krånglar” Hon tyckte att hon ofta fungerade som en servicepersonal. Hon 
menade dessutom att det var bara de mest studiemotiverade som kommer till biblioteket 
i syfte att be om hjälp. De andra kommer sällan. 
 
Bibliotekspersonalen har förut delat på tiden i infodisken, men eftersom bibliotekarien 
är ensam ibland på grund av biblioteksassistentens ändrade arbetstid på skolan, måste 
bibliotekarien utföra mycket av det inre arbetet ute i informationsdisken för att 
samtidigt kunna vara tillgänglig för eleverna. När båda två är där delar de på tiden i 
infodisken. 
 
Skolbiblioteket var välbesökt under tiden vi var där. Eleverna samlades vid datorerna 
som står i den nya avdelningen på biblioteket. Ofta var det fler än en som satt vid 
samma dator och gjorde arbeten. Även de som inte gjorde skolarbeten satt ofta 
gruppvis. Dessa datorer syns inte från informationsdisken vilket kan förklara den höga 
ljudnivån som ibland var där. Det fanns några skyltar med uppmaningen att det ska vara 
tyst i biblioteket, vilka skolbibliotekarien ville ta bort. Bibliotekarien poängterade att 
det inte går att ha som målsättning att det ska vara tyst i biblioteket, men att 
ljudvolymen ska vara låg. 
 
Bibliotekarien menar att det är i de informella mötena som möjligheten att 
kommunicera med lärarna finns. Under fikapauser finns möjligheten att träffa kollegor 
på skolan. Detta stämmer överens med det skolbibliotekarie A berättade i sin intervju. 
Skolbibliotekarie D nämner även hur viktigt det är med bokprat. Det sköter 
bibliotekarien ofta själv och hon menar att det har stor effekt. Alla vill låna den bok hon 
pratat om efteråt. Det är flera av våra informanter som har liknande erfarenheter och 
delar uppfattningen om vikten av bokprat.  

5.6 Skola 5 
På denna skola finns en skolbibliotekarie anställd på heltid. Hon har för tillfället hjälp 
av en plus-jobbare som är anställd på skolan som elevvärd, och som har sin bas i 
biblioteket. Skolan har cirka 600 elever och 50 lärare. Biblioteket ligger på andra 
våningen mitt i skolans lokaler. Det är en ljus, luftig lokal med många fönster, och 
färgglada gardiner och möbler. Vid ingången finns tre Internetuppkopplade datorer i 



 43

ståhöjd som är de enda datorerna i biblioteket, det finns ingen enskild sökdator. Till 
vänster finns bokhyllor med klassuppsättningar av engelsk och svensk skönlitteratur. 
Därefter kommer tidskriftsavdelningen med sittplatser med fåtöljer. Om man går till 
höger finns informationsdisken där, med skolbibliotekariens arbetsrum precis bakom. 
Till vänster om informationsdisken finns ett bord som använd till utställningar, men det 
finns också ett glasskåp vid ingången som används till detta.  Bibliotekets rum breder ut 
sig med alla bokhyllor, fåtöljer och sittplatser med småbord, och längst ner i lokalen 
finns läromedel som eleverna använder sig av och måste låna i biblioteket. I bakgrunden 
spelas det lugn musik på låg ljudnivå. Skolan har många öppna datasalar som eleverna 
använder sig av. Det finns också tillgång till små studierum som eleverna kan använda 
vid behov. Det finns ett elevcafé på skolan. 

5.6.1 Skolbibliotekariens undervisning skola 5 
Bibliotekarien menar att det är tungt att vara ensam i rollen som skolbibliotekarie, att 
man behöver klappa sig själv på axeln. Det är viktigt att vara lyhörd för de behov som 
finns och vara medveten om vilket uppdrag biblioteket har. Hon menar att man i 
biblioteket kan fånga upp de elever som behöver hjälp på olika sätt. Skolbiblioteket är 
ett rum där elever inte blir bedömda eller betygsatta. Bibliotekarien är ofta med på 
lärarnas möten, och vill veta vad som händer för att kunna vara med och agera och 
samverka. Hon ingår i en kvalitetsgrupp där det bland annat reflekteras över vad 
eleverna ska kunna när de tar studenten, och hur de ska uppnå det. Eleverna på skolan 
erbjuds också ”workshops”, där de kan komma och få hjälp i sin informationssökning 
av skolbibliotekarien när de startar sina projektarbeten. Eleverna är dock inte duktiga på 
att boka in detta, utan kommer till biblioteket och vill ha hjälp omedelbart. Liksom på 
de andra skolbiblioteken vill eleverna att det ska gå snabbt. Enligt bibliotekarien söker 
de gärna efter information på Internet genom att googla fram den. De använder sällan 
böcker i sin informationssökning. Det får helt enkelt inte ta för lång tid.  
 
Bibliotekarien finns inte alltid tillgänglig i informationsdisken, och menar att det är en 
omöjlighet med tanke på att hon är ensam personal där. Istället låser hon sitt arbetsrum 
men lämnar biblioteket öppet, och lägger fram en pärm på infodisken för eleverna att 
anteckna i om de lånar något material när hon inte är där. Dessutom ingår inget 
administrativt bland hennes arbetsuppgifter, utan försenade lån och fakturor sköts av en 
sekreterare på skolan. Eleverna kan inhandla pennor, skrivblock, suddgummi, linjaler 
och liknande i biblioteket, 
 
Vi frågade bibliotekarien om eleverna själva söker efter information när de kommer till 
biblioteket, det vill säga att de ställer sig vid en sökdator istället för att fråga 
bibliotekarien om hjälp. Det var lite både och tyckte bibliotekarien. Hon menade att 
eleverna gärna söker på Google där de kan skriva in en hel sökfråga i ett sökfält. Om de 
ska söka i databaser är de tvungna att tänka på ett annat sätt, de måste bryta ner sin 
fråga och fundera mer över vad det är de vill veta, vilket eleverna tycker är svårt. Hon 
tyckte även att det var svårt ibland att veta vad eleverna egentligen ville ha. Detta 
överensstämmer med det vi har hört på de andra skolorna. Vi såg ett exempel på detta 
när det kom två elever som ville ha en bok om flygplan. ”Har du en bok om flygplan?” 
Bibliotekarien fick fråga flera gånger innan hon kunde veta vad de ville ha för 
information om flygplan. Det visade sig att de egentligen ville ha information om 
flygets historia. Bibliotekarien påpekade att flygets historia inte är det samma som 
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flygplan. Eleverna skrattade och instämde. Bibliotekarien följde med eleverna till hyllan 
med uppslagsböcker. Hon menade att det var bra att börja där. Hon berättade för 
eleverna att man kunde slå upp i NE i bokform, men att man självklart kunde trycka ut 
det från NE på Internet också. Hon hittade en artikel om flygets historia. Efter att ha 
funderat lite går bibliotekarien till en annan hylla och tar fram en bok om uppfinningar. 
Det visar sig att där fanns det ett kapitel med många bilder av hur flygplan har 
förändrats genom tiderna samt en text. Detta var en bok som nästan såg ut att vara 
riktad till barn och bibliotekarien poängterade att dessa faktiskt kunde vara en bra 
kombination med artiklar från uppslagsverk. De förklarade saker och ting på ett enkelt 
sätt och ofta innehöll mycket bilder.  
 
Skolbibliotekarien poängterar att skolbiblioteket är elevernas bibliotek som ska 
användas av elever och lärare. Skolbibliotekarien köper in böcker och tidskrifter som 
lärarna efterfrågar. Det är lärarna och eleverna som skapar biblioteket och det är de som 
använder det i sin undervisning. Detta är också ett bra sätt att få lärarna att använda 
skolbiblioteket. Även elevernas önskemål köps in, liksom på de andra biblioteken som 
är med i vår studie. Skolbiblioteket är integrerat som en central del av skolan och 
skolans organisation. Under våra observationer ser vi flera lärare som använder sig av 
biblioteket och går bakom informationsdisken. Det är tydligt att de känner sig hemma i 
biblioteket. 
 
Alla förstaårselever är bjudna på rundvisning första dagen. Då aktiveras alla elev- och 
lånekort av bibliotekarien. Alla elever måste få sina kort aktiverade för att kunna låna 
läromedel som finns i biblioteket. På rundvandringen är bibliotekarien tydlig med att 
poängtera att det är deras bibliotek och att det finns där för dem. Senare på terminen är 
det en undervisning inne på biblioteket. Då utgår bibliotekarien från den guide som 
kommunens gymnasieskolor använder sig av för informationssökning på Internet. Där 
får eleverna göra övningar där de ska redovisa för hur och var de har hittat svaren. 
 
Bibliotekarien säger att hon inte alls jobbar med källkritik. Det menar hon att lärarna tar 
upp mycket med eleverna. Efter en diskussion om hur hon undervisar i 
informationssökning tycker vi dock att hon verkar ta upp källkritik i sin undervisning, 
även om det inte är i någon stor utsträckning. 
 
På skolan håller man på att utarbeta ett system där informationskompetens ingår. 
Eleverna måste ha klarat en del i sin uppgift och fått den signerad för att kunna gå 
vidare till nästa steg. Ibland är skolbibliotekarien ombedd att komma till klassrum med 
tips för ett arbete. Hon berättade att hon försöker att inte ta med för mycket utan tar helt 
enkelt några böcker och tipsar om några få länkar där eleverna kan tänkas hitta lämplig 
information. Ännu en gång fick vi höra att det inte är bra att ge eleverna för mycket 
information i taget, att det inte får bli för mycket för eleverna. 
 
Under vår observation kom det två elever in i biblioteket. Bibliotekarien sitter i 
arbetsrummet vid datorn och elevvärden står i arbetsrummet. ”Var är den där 
idrottsboken” frågar eleverna. Elevvärden vet var den efterfrågade boken står och går ut 
i biblioteket för att hämta den. När de kommer tillbaka frågar bibliotekarien eleverna 
varför de inte frågade henne om boken. När de svarade att hon såg så upptagen ut, 
menade hon att det inte var anledningen. Hon menade att de frågade elevvärden 
eftersom de visste att han skulle gå direkt ut till biblioteket och hämta boken åt dem. 
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Skulle de ha frågat henne hade hon berättat för eleverna var boken står, som de själva 
hade fått hämta. Hon menade att många elever kommer sällan till biblioteket och om 
hon skulle själv gå in i biblioteket för att hämta fram material, skulle eleverna kanske 
missa möjligheten att upptäcka vad som finns bland hyllorna. Det är inte ovanligt att 
bibliotekarien möter elever som säger att de aldrig har läst en skönlitterär bok. 
Bibliotekarien upplever att få elever läser skönlitteratur och att det är allmänt lite 
läslust.  
 
 
Skolbibliotekarien berättade att det kan vara en konflikt huruvida bibliotekarien 
tillhörde den administrativa personalen eller den pedagogiska. Själv tyckte hon att hon 
hade en pedagogisk roll. 

5.7 De fem skolbiblioteken 
Det finns både likheter och olikheter mellan de fem skolbiblioteken. Av alla 
skolbibliotek i vår studie är det skola 5 som inköper skolans alla läromedel, vilket de 
andra inte gör. På samma skola finns också tillgång till öppna studierum som eleverna 
kan använda vid behov, utan att behöva boka dem. På skola 2 har eleverna också 
tillgång till öppna studierum, men på de andra skolorna hålls studierummen låsta och 
öppnas för de elever som har bokat det. Flera av de skolor vi har varit ute på är 
överbelagda med i snitt 500 elever per skola vilket innebär att studierummen bokas av 
lärare till lektioner. 
 
På skolbibliotek 5 finns det också försäljning av pennor, block och annat skolmaterial, 
medan andra skolor har det till utlån till eleverna i biblioteket. Värt att nämna är att 
denna skola är mindre till omfattning och elevantal än de andra skolorna. Alla 
skolbibliotek utom skola 5 har skyltar som talar om att varken mat, dryck eller 
mobiltelefoner får medtagas i biblioteket. På skolbibliotek 3 råder det undantag från den 
regeln i tidskriftsrummet men inte inne i bibliotekets stora rum. Därinne finns många 
förbudsskyltar med uppmaningen att man ska tänka på att inte vara högljudd. På grund 
av den öppna lokalen är där problem med hög ljudvolym. Bibliotekarien förklarar att 
det endast är besökare på skolan som ser skyltarna och att eleverna inte bryr sig om dem 
– men de ska finnas där för att kunna pekas på om eleverna ifrågasätter reglerna. På 
skolbibliotek 5 tillåts eleverna att ta med mat och dryck, men förväntas också att torka 
upp efter sig och plocka undan. Alla skolbibliotek har glasskåp där skolans elever kan 
ordna egna utställningar, till exempel med tavlor som de själva målat, eller boktips. På 
alla skolbibliotek finns det nära tillgång till toaletter, förutom på skola 1 där eleverna får 
gå en våning ner.  
 
På skola 1 tyckte vi att eleverna i högre utsträckning än på de andra biblioteken, ofta 
gick själva till sökdatorerna för att söka i bibliotekskatalogen. Alla skolbibliotekarier 
berättar att de lägger in ämnesord i bibliotekskatalogen när de katalogiserar, för att 
underlätta för eleverna när de ska söka information. Skolbibliotekarierna berättade att 
när elever ber om hjälp har de ofta svårt att uttrycka vilken information de vill ha. Vid 
referensfrågor är det snabba svar som gäller och tar det för lång tid blir eleverna otåliga. 
Informationssökning är för många elever detsamma som att googla. Detta såg vi flera 
exempel på. Ett problem som förekom på samtliga skolor var att fler elever idag jämfört 
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med för några år sedan säger att de aldrig har läst en bok. Flera bibliotekarier berättade 
att det var vanligt att det kom elever till biblioteken som aldrig hade läst en bok för 
nöjes skull. Samtliga skolbibliotekarier utom en tyckte att man skulle söka i tur och 
ordning: lexikon och uppslagsverk, böcker, databaser och sist Wikipedia. Något som 
alla bibliotekarier tog upp var att elever tänker mycket på betygen i samband med 
skolarbete och informationssökning. På samtliga bibliotek kom elever ofta till 
informationsdisken för att låna om böcker.  
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6 Resultat av intervjuer 

I detta kapitel redogör vi för alla intervjuer som vi har gjort med skolbibliotekarierna i 
vår studie. Kapitlet är indelat efter våra två frågeställningar.  

6.1 Undervisning i informationssökning  
Detta avsnitt handlar om vår första frågeställning, hur kan undervisningen i 
informationssökning se ut – i klassrum och biblioteket? Beroende på hur skolbiblioteket 
är utformat kan inte alltid planerad undervisning bedrivas där, och skolbibliotekarien 
undervisar då i klassrummet istället. Det är även relevant vilka verktyg 
skolbibliotekarier och elever använder sig av i undervisningen i informationssökning.  
 
Det är viktigt för oss att ta reda på hur skolbibliotekarierna beskriver begreppet 
informationssökning eftersom det är informationssökning som ligger som grund i våra 
frågeställningar. I intervjuerna med skolbibliotekarierna var alla mycket kortfattade när 
det gällde frågan hur de beskriver informationssökning. För att tydligt visa deras 
definition med sina egna ord har vi valt att redovisa vad varje skolbibliotekarie sade.  
 

Vad vi kan göra är att den lilla biten som handlar om hur man kan hitta information. Att från början 
ställa rätt frågor till materialet och så vidare, och sedan i andra änden förhålla sig till det man hittar 
och ställa rätt frågor till materialet. Vi har ingen möjlighet att vara med i hela den processen. 
Förutom källkritiskt tänkande då. Utan vad det kan ligga nån rimlighet i är väl att vi då kan hjälpa 
dem med hur de ska hitta. Men inte isolerat utan det måste vara i samarbete med lärarna. Så att den 
delen i informationssökning är ett ganska vitt begrepp för mig. Eller vi har börjat kalla det 
informationshantering, säger vi ofta nu. Och då ser jag en ganska lång och stor process för eleven. 
Där vi måste använda oss att vi har olika kompetenser, som lärare… för att hjälpa eleverna igenom 
det…. hanteringen. Men vi kan inte göra allt, utan vi är specialister på att hjälpa dem hur de kan 
utnyttja de olika verktygen som finns för att hitta information. [...] Men vi kan inte ensamma lära 
dem om informationssökning, så ser jag det. Utan det måste vara ett samarbete.  

Skolbibliotekarie A 
 

Det är vägen in, färdigheterna för att hitta det man behöver och värdera det för att kunna använda 
det.  

Skolbibliotekarie B 
 

det är hur man, om man har en fråga - hur närmar man sig insamlandet av information inför arbetet, 
det är det som är informationssökning för mig, ja. 

Skolbibliotekarie C 
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Att de vet mer om var de kan hitta information och hur de ska göra när de ska hitta den här 
informationen, förbereda innan de ska leta efter information.  Ja, och så naturligtvis att det finns en 
massa källor att leta i och rent tekniskt hur man söker, och källkritiken är ju viktig också.  

Skolbibliotekarie D 
 

Att söka information, det är ju ingen konst. Googla kan ju vem som helst alltså, och leta information. 
Men är det relevant information? Kan jag omvärdera den till kunskap? Kan jag använda den till 
nånting? Och kan jag sedan förmedla den vidare? Och sedan också få den förmågan att hitta rätt 
information, alltså rätt kanal för min informationssökning? Att söka telefonnummer är inga problem, 
men att söka telefonnummer till rätt person, till rätt ställe – det är nästa steg. Informationssökning är 
en liten bit av det hela, det är inte det stora begreppet, utan det ingår i informationskompetensen.  

Skolbibliotekarie E 
 
Alla beskriver på olika sätt att informationssökning för dem är att lära elever hur de ska 
söka efter information i olika typer av medier, men också att lära eleverna att vara 
kritiska till den information de hittar, och kunna se om den är relevant för den uppgift 
de arbetar med. Samtliga skolbibliotekarier beskriver därmed informationssökningen 
som en del av informationskompetens. 

6.1.1 Planerad undervisning  
Presentationen av biblioteket är obligatorisk för alla nya elever i årskurs 1 på alla 
skolbiblioteken. Det första steget i mötet med de nya eleverna är att alla 
skolbibliotekarier har introduktion och presentation av skolbiblioteket med dess resurser 
– alla böcker, medier och databaser. På alla skolbibliotek finns även undervisning till de 
projekt som eleverna har i årskurs 2-3 på gymnasiet. På alla skolor har skolbiblioteken 
en egen hemsida där bibliotekets katalog och databaser finns tillgängliga. De flesta av 
databaserna kan inte nås hemifrån utan bara från skolan. Bibliotekets hemsida används 
som ingång vid elevernas sökningar efter information.  

6.1.2 Oplanerad undervisning 
Den oplanerade undervisningen består framförallt av de tillfällen då elever söker upp 
bibliotekarien i skolbiblioteket när de behöver hjälp. Häri ingår även de 
undervisningstillfällen då lärare eftersöker skolbibliotekariers undervisning en eller 
flera dagar i förväg, eftersom de inte är schemalagda. Hur ofta det sker på de fem 
skolbiblioteken är olika, och är beroende av i vilken utsträckning skolbibliotekarien och 
lärarna samarbetar. Men den oplanerade undervisningen är den undervisning som 
bedrivs i högre grad än den planerade på alla skolbibliotek i vår studie.  

6.1.3 Undervisning i bibliotek eller klassrum 
Gemensamt för alla skolbibliotekarier är att de har undervisning och presentation av 
bibliotekets medier och resurser för de nya eleverna i årskurs 1 i biblioteket, så att de 
ska kunna hitta de medier, böcker och teknisk utrustning som de behöver i sitt 
skolarbete. Skolbibliotekarie B börjar med denna presentation i klassrum eller aula, där 
hon presenterar och beskriver skolbibliotekets hemsida med ingången till de databaser 
som finns där. Sedan förflyttar sig skolbibliotekarien med eleverna till skolbiblioteket 
och har en rundvisning av hur böckerna är placerade, men visar också var kopiator och 
skrivare finns. På alla de andra skolbiblioteken kommer skolklasserna till 
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skolbiblioteket och träffar skolbibliotekarien där. Alla skolbibliotekarier menar att det 
är bra att eleverna kommer till skolbiblioteket så att de får en praktisk redovisning av 
bibliotekets resurser.  
 
Hur undervisningen i informationssökning ser ur är mycket olika på varje skola. Varje 
skolbibliotek har olika förutsättningar för hur undervisningen ska bedrivas. På 
skolbibliotek 2, 4 och 5 har skolbibliotekarierna undervisning i informationssökning i 
klassrum, då de visar genomgång i olika databaser, jämför olika webbsidor och 
diskuterar med eleverna. På två av de tre skolbibliotek där undervisning bedrivs i 
klassrum har eleverna tillgång till datorer, men inte på den tredje skolan. De 
skolbibliotekarierna kan inte ha undervisning i biblioteket eftersom skolbiblioteket inte 
är anpassat till undervisning av många elever samtidigt. På skola 4 finns det sedan 
nyligen tillgång till 13 datorer i en egen avdelning i skolbiblioteket, skolbibliotekarien 
vill gärna ha undervisning i informationssökning där, och har sagt till lärarna om det – 
men det har ännu inte kommit igång.  
 
Skolbibliotek 1 och 3 har undervisning i informationssökning i biblioteket. Det är 
endast skola 1 som har ett eget undervisningsrum i biblioteket. På skola 3 används det 
studierum som ligger i anslutning till skolbiblioteket. 

6.1.4 Skolbibliotekarie A 
Den planerade undervisningen i informationssökning sker i princip alltid i biblioteket. 
Det finns tillgång till ett stort rum i biblioteket som kan användas till undervisning, där 
information kan presenteras med hjälp av dator och datakanon på väggen.  
 

Ja, det känns rätt att de kommer hit, då kan jag stå och peka liksom. Tänk på att de skyltarna… där 
har ni den hyllan. Annars skulle det bli så konstruerat. För att sen fortsätter de direkt ut till 
biblioteket, och sedan följer jag och läraren med och sedan gör vi det som vi har pratat om. Och vi 
har bokat de här fyra datorerna som finns som man kan boka. Då bokar vi de till den klassen. Så att 
de direkt kan gå ut och jobba sen. 

Skolbibliotekarie A 
 
Eleverna har dock ingen tillgång till datorer i undervisningsrummet. Här har 
skolbibliotekarien all sin undervisning. Skolbiblioteket har en handlingsplan i 
informationssökning planerad med skolledningen som ingår i hela skolans 
handlingsplan. Där ingår det även att lärare och bibliotekarier ska samarbeta med 
varandra inför projektarbeten. Trots det fungerar det inte alltid, vilket vi också såg 
under observationen. ”Ännu mer kommunikation är önskvärt.” säger skolbibliotekarie 
A. Obligatoriskt och inarbetat moment är: presentation av biblioteket i ettan, samt 
projektarbete på 100 poäng i början av tvåan som ska vara färdigt i trean. ”Det är 
väldigt mycket upp till läraren med samarbete, det går ut erbjudanden, vi tar det den 
vägen så att säga.” 
 
Skolbibliotekarien förbereder sig före ett undervisningstillfälle genom att tillsammans 
med läraren gå igenom vad som förväntas av eleverna och få veta hur mycket tid de har 
på sig till uppgiften. Hon gör sökningar så att hon har konkreta exempel att visa 
eleverna, och försöker täcka in flera ämnesområden så att eleverna ska kunna hitta 
något som passar just dem. Allt visas på duken i undervisningsrummet med hjälp av 
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datakanon. De går igenom det tryckta och det digitala NE. De pratar om skillnaden 
mellan NE och Wikipedia. Hur man ska söka böcker i bibliotekskatalogen och artiklar i 
ArtikelSök, och hur det fungerar med olika sätt att söka på. Dessutom visar hon upp 
tidskrifter och böcker i biblioteket för att vara tydlig och konkret, och för att det ska 
vara intressant och ”hända någonting”. Hon pratar mycket med eleverna för att få dem 
aktiva i handledningen.  Det är lite olika vilka digitala resurser som visas beroende på 
klass och uppgift – med det är viktigt att inte ta med för många valmöjligheter för då 
blir det för stort och för mycket för eleverna.  
 
Det är inte mycket undervisning i informationssökning i årskurs 1, utan då är de mest 
inriktade på att ge eleverna en bra och positiv känsla för biblioteket.. Det är framförallt i 
tvåan när eleverna börjar med sina projektarbeten – då träffar skolbibliotekarierna 
eleverna gruppvis i biblioteket när eleverna redan har sin problemformulering färdig. 
Då är läraren oftast med vid genomgången.  
 
När skolbibliotekarien ska beskriva hur mycket oplanerad undervisning som bedrivs 
jämfört med planerad undervisning menar hon att det ser olika ut dag för dag, men att 
det absolut förekommer mer av den oplanerade undervisningen. Samtidigt menar hon 
att hon inte ser det som undervisning då det är många elever på en gång som vill ha 
hjälp, utan mer som en knagglig handledning, då man också servar för mycket eftersom 
det ska gå snabbt att hitta material till alla på en gång.  

 
När vi inte vet att de ska komma, och alla kommer på en gång. Då blir det ingen pedagogik. Då blir 
det liksom bara att slänga ut, så att alla blir försedda. 

Skolbibliotekarie A  
 
Om skolbibliotekarien i förväg får veta vad eleverna ska arbeta med kan de förbereda 
sig och leta fram det material som finns och är relevant, och som räcker till alla elever. 
Till exempel när skolbibliotekarien frågar eleven vilken lärare de har i ämnet – vid ett 
samarbete vet då bibliotekarien på en gång vad det är eleverna ska arbeta med och vad 
som förväntas av dem.” Så är jag på banan med en gång”. Bibliotekarien menar att hon 
vill förmedla att hon vill ha ett samarbete, men att lärarna ofta tror att de stör: 

 
ja, men du har så mycket att göra, så jag vill inte störa (säger lärarna), medan det istället är så att om 
vi inte samarbetar får jag mycket mer att göra, och då kan vi inte finnas till på samma sätt för 
eleverna. Så jag känner att jag jobbar mer professionellt gentemot eleverna om jag vet vad som 
förväntas av dem.  

Skolbibliotekarie A 
 
Men det kan också vara så att skolbibliotekarien och läraren tillsammans har 
undervisning, och kompletterar varandra. Det viktiga med undervisningen är egentligen 
att lära eleverna att ha ett kritiskt förhållningssätt till den information de hittar:  

 
För att de hittar alltid information. Bättre eller sämre. Snabbare eller långsammare. Men att ha med 
sig ett förhållningssätt, det är inte alltid så glasklart. Så jag tycker nog att det ska prioriteras... 

Skolbibliotekarie A 
 
Men eleverna är många gånger inte medvetna om biblioteket och skolbibliotekarierna 
som informationssökningsresurser, menar skolbibliotekarie A och berättar att det var 
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efter en utvärdering med elever som haft handledning i informationssökning, som 
handlingsplanen i informationssökning kom till. Eleverna menade att det var bra och till 
stor hjälp, ”Vi vill ha mer och vi vill ha det tidigare”. Med jämna mellanrum görs 
utvärderingar av undervisningen med eleverna där gensvaret är så pass positivt att 
skolbibliotekarierna känner att de är på rätt väg och ska fortsätta med undervisningen. 
Det görs även enkäter med lärarna en gång om året, då de ska svara på om de tycker att 
undervisningen gör någon skillnad, vilket lärarna tycker att de gör.  

6.1.5 Skolbibliotekarie B 
Skolbibliotekarie B går ut till alla nya klasser i början av höstterminerna och berättar 
om skolbiblioteket och om vad de kan hjälpa till med. Hon har prövat på lite olika sätt 
att framföra informationen på, från att gå in till respektive klasser i deras klassrum till 
att samla elever i aulan och presentera inför många klasser samtidigt. Det blir 4-5 
undervisningstillfällen per veckan i terminens början, för att senare mattas av under 
terminens gång. Även metoderna med hur presentationen går till är olika - ibland är det 
endast via whiteboardtavlan och overhead, och ibland är det med datakanon på vägg. 
Eleverna har inte tillgång till datorer vid undervisningen. Hon rekommenderar eleverna 
att söka i en viss ordning – uppslagsverk, böcker, tidskriftsartiklar, databaser och sen 
vidare ut på nätet.  Hon visar också skolans webbsidor där bibliotekets resurser visas i 
den ordning som är rekommenderat att söka i. Denna genomgång tar ungefär 20-25 
minuter. 

 
Och då går jag inte in och visar i detalj, utan plockar bara upp, visar vår katalog, gör en sökning, 
såhär ser det ut… och då gör jag något exempel i en artikeldatabas, någon ämnesdatabas, visar 
kanske NE.se, eventuellt visar jag någon länksamling eller något sådant. Men inte mer än det!   

Skolbibliotekarie B 
 
Hon menar att man inte kan föra ut för mycket ny information i undervisningen, 
eleverna kan inte ta in allt på en gång. Därefter får eleverna en rundvandring i 
biblioteket där de går igenom alla resurser. 

 
Jag visar dem basala saker som ” här lånar ni”, ”här frågar ni”, ”här finns kopiatorn”, ”här är 
datasalen”. Det ingår också två minuters prat om hur man beter sig i en såhär öppen och social miljö, 
så att säga. Och det är inte det att vi kommer med en massa pekpinnar och förmaningar utan vi 
trycker på att det är en öppen och social miljö, man kommer och går som man vill, alla måste ta 
ansvar för sig själva, att inte ta in läsk och godis och sådana saker. Vi håller inte på med såna här 
grejer ”nu måste ni vara tysta”, ”ni får inte göra det eller det”.  

Skolbibliotekarie B 
 
Det finns inga dokumenterade mål på skolan för undervisningen i informationssökning, 
utan det är skolbibliotekarien som har tagit initiativet till den. Skolledningen stöttar den 
inriktningen, men anser det inte nödvändigt att ha dokumenterade mål. Samarbetet med 
lärarna fungerar ganska bra, men kunde fungera mycket bättre, menar 
skolbibliotekarien, och pekar på att det ofta kommer klassvis med elever till 
skolbiblioteket som skolbibliotekarien inte fått någon information om i förväg. 
Undervisningen utvecklas undan för undan, menar skolbibliotekarien. När hon 
undervisar en klass i tvåan får eleverna en snabb men lite djupare genomgång.  
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Ofta när jag kommer tillbaka så är det för att de ska göra ett specifikt projekt, och då går jag in 
ganska mycket i detalj på det här, har valt ut några möjliga vägar. Visar några särskilda sökningar 
med särskilda sökord, som jag redan har tagit upp, jag serverar lite åt dem.  

Skolbibliotekarie B 
 
När skolbibliotekarien ska beskriva ett oplanerat undervisningstillfälle i biblioteket 
säger hon att det är svårt att generalisera men berättar att de flesta elever förknippar 
biblioteket med enbart böcker: 

 
Alltså, de ser inte de andra resurserna trots att vi alla pekar på det. Och så säger de sitt ämne, ofta 
lite oklart formulerat… ”Har ni böcker om genmanipulering?” eller ”Har ni böcker om befolkning?” 
eller ännu värre ”Har ni böcker om Sverige?” De frågar alltid ”Har ni böcker om…? Vilket vi får 
tolka om till ” Har ni material om…?” Jag lägger inte så stor vikt vid det egentligen, jag bara ser det 
som ett sätt att formulera sig. […] Ofta tror jag inte att eleverna förstår bibliotekets roll, heller, 
ibland nämns vi i källförteckningar och sådär ofta med en formulering ”ja, de var väldigt snälla och 
hjälpte mig”. Men det hade man ju inte skrivit om lärarna, den hjälpen. Och många som har den 
attityden av att ”Jamen vi ska inte störa dig!” men då får man verkligen lägga på: ”Nä men ni ska 
störa mig! Det är meningen!”  

Skolbibliotekarie B 
 
Är det många elever som kommer samtidigt så hänvisar hon en elev till katalogen i 
sökdatorn medan hon hjälper andra elever under tiden med att titta i lexikon och titta 
vidare i annan litteratur i ämnet. 

 
Ibland fuskar jag och använder mitt minne och inte katalogen, och vet ungefär vad det finns att 
hämta, så arbetar vi oss fram och blir det inte bra så eller om vi vill ha mer så går vi till databaserna, 
och till slut går vi ut på nätet. Ofta gör jag så att jag sätter igång dem och sen går jag lite fram och 
tillbaka och tittar till dem.  

Skolbibliotekarie B 
 
Om det är ett ämne som skolbibliotekarien vet av erfarenhet att det är svårt att hitta 
material om brukar hon berätta det och leda dem till den resurs som hon vet fungerar 
bäst. Hon menar att hon skulle kunna leda eleverna hela den svåra vägen fram till den 
relevanta resursen för att få eleverna att reflektera själva – men att  

 
det blir en sådan uppförsbacke hela tiden, och det orkar vare sig vi eller eleverna med! Så jag tror 
mer på den praktiska omedelbara vinsten, liksom. Annars blir det så mycket av det här…ja ni vet, 
åh, vad jobbigt det måste vara, de orkar inte, de går till datasalen och bara tar Wikipedia och bryr sig 
inte mera. Det ska gå snabbt och enkelt. […] Men ofta märker man att om någon ska skriva en bok 
om gatubarn i Bolivia, och inte hittar den på hyllan med ”gatubarn i Bolivia”, så finns det ingenting! 
Jag har varit med om elever som har stått med NE och hävdat att här finns ingenting om franska 
revolutionen! För de har inte hittat den ingången, liksom.   

Skolbibliotekarie B 
 
Skolbibliotekarie B menar att det är mycket vunnet med att visa upp resurserna så att 
eleverna kan känna igen dem. Hon berättar att när man visat elever flera gånger hur man 
ska söka så lär de sig det och ställer sig vid sökdatorn i biblioteket på en gång. De 
hjälpmedel hon har i biblioteket är uppslagsverk och tidskrifter, skolkatalogen, och de 
olika databaserna. Man googlar också väldigt mycket . Skolbibliotekarien berättar att 
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hon vill visa eleverna att man kan googla som en ingång i ett ämne, både med hjälp av 
bilder och med text, för att sen kunna söka sig vidare.  

6.1.6 Skolbibliotekarie C 
Skolbibliotekarie C har introduktion och presentation av biblioteket med dess resurser 
för alla nya elever på skolan. Det finns ett studierum vid biblioteket där en halvklass får 
plats. Undervisningen bedrivs alltid i biblioteket, skolbibliotekarien går aldrig ut till 
klassrummen. Oftast är det inga lärare med vid dessa tillfällen. Hon berättar om 
bibliotekets hemsida med alla databaser, och vad man ska tänka på vid 
informationssökning. Vid information om skolans resurser och informationssökning har 
varken skolbibliotekarien eller eleverna tillgång till dator. ”Jag har inga tekniska 
hjälpmedel utan det är bara jag – take it or leave it!” Ibland använder skolbibliotekarien 
whiteboardtavlan. Hon berättar att hon försöker föra en diskussion med eleverna om hur 
de ska tänka när de ska söka information till sina skolarbeten. Det finns inte heller några 
dokumenterade mål för skolbibliotekets räkning, vilket skolbibliotekarien gärna vill ha. 
Hon påpekar att rektorn på skolan är positiv till biblioteket, men kanske inte förstår 
vilka möjligheter det finns att utveckla det. Samarbetet mellan henne och lärarna är inte 
stort. Någon gång per vecka händer det att en lärare vill att hon ska ta sig tid med en 
klass i biblioteket. 

 
Om man menar den mer organiserade formen så är det kanske någon gång i veckan, att det är någon 
lärare som säger att vi kommer i veckan, kan du ta dig extra tid och så… 

Skolbibliotekarie C 
 
Annars är det vid projekt som hon undervisar, alltid på initiativ från läraren. Det finns 
ingen progression i undervisningen. Hon vet oftast inte vad det är eleverna arbetar med, 
och måste fråga eleverna mycket när de behöver hjälp, för att få en uppfattning om vad 
det är de behöver information om.  
 
Skolbibliotekarie C menar att det är bra att presentera bibliotekets resurser för att så ett 
frö hos eleverna. Hon uppmuntrar eleverna till att komma till biblioteket och till henne 
när de behöver hjälp med skolarbete och att hitta information. Dessutom tycker hon att 
det är svårare för eleverna att förstå informationssökningstanken om det inte finns ett 
konkret problem eller ämne att titta närmare på. När de kommer tillbaka kommer många 
elever ihåg vad skolbibliotekarien har sagt och kan fråga mer om det – då tar 
skolbibliotekarien tillfället i akt och försöker visa dem hur de ska tänka och göra. Då 
har hon tillgång till informationsdiskens dator, och ibland hjälper hon eleverna vid 
någon annan dator i biblioteket. Att vara lite i ”bakgrunden-hjälp” och samtidigt kunna 
övervaka processen tycker hon är bra. Men det är svårt för henne att följa upp hur det 
går för eleverna, vilket hon tycker är synd, eftersom eleverna ofta försvinner till skolans 
datatorg som ligger på en annan våning. Det hade varit bra med en återkoppling, menar 
hon. 
 
Skolbibliotekarie C menar att hon försöker undervisa eleverna i olika hög grad varje 
gång de kommer - att man alltid överför något till dem, som till exempel hur skolans 
katalog kan användas. Samtidigt vill eleverna att det ska gå fort att hitta material. 
Skolbibliotekarien menar att det är en avvägning från gång till gång och beroende på 
eleven som hon kan förklara närmare hur de ska gå tillväga.  Hon vill inte skrämma bort 
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eleverna med att vara omständlig och påstridig. Då kanske eleverna inte vill komma till 
biblioteket, och inte fråga henne om hjälp fler gånger heller.  

 
Eleverna vill inte ha undervisning när de frågar efter hjälp, utan det ska gå på tre sekunder. 

Skolbibliotekarie C 
 
Hon är mån om att eleverna ska känna sig välkomna i biblioteket och tycka att det är 
trevligt att vara där, och att hon själv ska vara en tillgänglig person som eleverna känner 
att de kan fråga om hjälp. Om samarbetet med lärarna berättar hon: 

 
Problemet är ju lite att lärarna inte riktigt är engagerade i elevernas informationssökningsprocess, 
vilket gör att de tycker att biblioteket är någonting, precis som deras klassrumssituation är någonting 
mellan dem och eleverna, så är det här i biblioteket någonting mellan oss som jobbar på biblioteket 
och eleverna, så det är liksom lite den synen de har… så de tycker nog att de gör eleverna en tjänst. 
Men det är väl bra att det finns, det tycker de. Det finns ju ingen konflikt kring det alls, utan det 
känns naturligt.  

Skolbibliotekarie C 

6.1.7 Skolbibliotekarie D 
Skolbibliotekarie D har, förutom presentationen av biblioteket med resurser, 
datakunskap med alla ettor under en dubbellektion ute i klassrum, i samarbete med 
datakunskapslärarna. Men hon menar själv att presentationen av skolbiblioteket inte är 
undervisning, utan information. Då går hon igenom olika databaser och har lite 
övningar med eleverna, och eleverna har då tillgång till datorer. Hon visar skolans 
hemsida med ingången till de databaser som skolan har tillgång till. Hon tar också upp 
olika webbsidor, och för en diskussion med eleverna om källkritik. I biblioteket finns 
datorer, och skolbibliotekarien vill gärna att man ska kunna ha handledning i 
informationssökning där, men det har hittills inte fungerat tillfredsställande eftersom det 
inte har varit så stor efterfrågan på den formen av undervisning. Det är den planerade 
undervisningen som finns på skolbiblioteket Hur mycket undervisning som förekommer 
är upp till lärarna, menar hon. Ibland förekommer det att någon lärare vill ha 
undervisning i informationssökning i något ämne till eleverna – då går skolbibliotekarie 
D ut i klassrummet och berättar under 20 minuter om böcker, tidskrifter, databaser och 
sökningar i Google. Men denna undervisning är inte planerad i förväg utan är 
efterfrågad någon dag eller några dagar innan själva undervisningstillfället. Lärarna 
tycker att det är viktigt med biblioteket och information, och att eleverna ska lära känna 
biblioteket. 

 
Men många tror att då kan jag ju liksom lära dem (eleverna) allt om Internetsökning på de 30 
minuterna de har här…och de får de ju inte. Men så säger de ”ja, men de har ni väl lärt er på 
bibblan.” Men det har de ju inte riktigt. Så att lärarna tror kanske att de lär sig mer än vad de gör, på 
den biblioteksinformationen som de har. 

Skolbibliotekarie D 
 
Skolbibliotekarien har efterlyst att hon vill ha en påbyggnadslektion med eleverna, men 
det har inte fungerat än. Hon upplever att lärarna har svårt att få sin egen tid att räcka 
till, och inte ”har tid” att skicka iväg eleverna mer än en gång till biblioteket för 
undervisning. Därför är undervisningen inför projektarbetet en viktig komponent – ”för 
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där passar det ju in”. Skolbibliotekarien vill kunna undervisa eleverna i 
informationssökning genom Workshops – där tanken är att elever kan boka in sig hos 
skolbibliotekarien, och att eleverna kommer till skolbiblioteket och tillsammans med 
skolbibliotekarien går igenom olika databaser och sökningar, som är relevanta för 
elevernas projektarbeten. 
 

För de få gånger när det kommer en grupp ner, då sitter vi ju tillsammans. Då bokar vi en dator, så 
sätter vi oss ner tillsammans och går igenom. Man kan söka på… alltså, vi kan gå in på Karolinska 
institutet och såna här saker och kollar runt, och där är det ju ofta länkar på ett annat sätt än vad vi 
har på ett gymnasiebibliotek eller vad folkbibliotek har. Och så går vi in på universitetsbibliotek där 
de har lite mer kvalificerade länksamlingar. Och så sitter de ju med en när man går igenom, och det 
är ju roligt, jättekul är det. Så det är synd att inte fler nappar på det, för då blir det lite mer 
kvalificerat… det känns meningsfullt.  

Skolbibliotekarie D 
 
Det är oftast i helklasser som hon presenterar och undervisar. Förut var det mer i 
halvklass, men på grund av tidsbrist finns det inte lika stora möjligheter till det idag. 
Skolbibliotekarie D är lite kluven när det gäller det, eftersom hon egentligen tycker att 
det fungerar bättre att undervisa i halvklass. Man får bättre kontakt med eleverna och de 
hinner gå igenom en del övningar med informationssökningsuppgifter – vilket inte 
hinns med i helklass.  

6.1.8 Skolbibliotekarie E  
Skolbibliotekarie E har förutom presentationen av biblioteket också undervisning med 
övningar i att söka i databaser med eleverna i ettan under en dubbellektion i antingen 
svenska, mediekunskap eller datakunskap. Det förekommer ingen undervisning i själva 
biblioteket eftersom det varken finns plats eller datorer nog till det. Men det finns 
tillgång till flera öppna datasalar på skolan och det är här undervisningen sker, vilket 
innebär att skolbibliotekarien och eleverna har tillgång till datorer under 
undervisningen. I trean erbjuds eleverna att komma och boka bibliotekarien till 
projektarbete. Det är den planerade undervisningen som finns på skolan. Hon berättar 
också att hon inte informerar eller pratar om källkritik – det ämnet ansvarar lärarna för 
på skolan. När hon bedriver undervisning i ett klassrum brukar hon ta med sig cirka 5 
stycken böcker i det ämnet som eleverna ska skriva om. Hur skolbibliotekarien 
förmedlar undervisningen är beroende av hur klassrummet ser ut. Ibland skriver hon på 
tavlan, ibland lämnar hon ut lappar med nedskrivna länkar på, ibland använder hon 
videokanon för att visa på olika sökingångar. Sedan visar hon de länkar som eleverna 
kan använda sig av på skolan. De diskuterar skillnaden mellan att söka i Google och i 
en databas som till exempel Landguiden. Hon berättar också att det är svårt att 
undervisa om det inte är knutet till något specifikt ämne och eleverna frågar om allt 
möjligt. Det är enklare att visa eleverna när de har samma utgångspunkt. Samtidigt vill 
hon inte visa för många olika saker – inte för många böcker, inte för många databaser 
eller länkar – det blir för stort och för mycket för eleverna att ta in på en gång. Det 
viktigaste är att visa vilka möjligheter som finns i sökvägar. 

 
Mycket hellre att klassrumssituationen blir öppnande för dem, tillåtande. Ingenting är konstigt att 
fråga om, kom och fråga så snart ni fastnar så hjälper vi er vidare och så.  Att sträcka ut den handen, 
så att säga.  
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Skolbibliotekarie E 

 
Annars har skolbibliotekarien sagt till lärarna att de kan be henne om hjälp när det 
behövs, vilket också sker då och då med olika lång varsel i förväg. Men det är inte 
skrivet i någon planering någonstans. Hur mycket oplanerad undervisning hon har är 
väldigt olika från dag till dag. Hon menar att hon inte alltid berättar allt hon gör när hon 
söker när hon hjälper eleverna, men att de kanske ändå reflekterar över vad det är hon 
gör ”Hur gjorde hon, när hon gjorde det där? Hur tänkte hon?” Men ibland ”tänker hon 
högt” när hon visar eleverna för att de ska förstå hur de ska göra själva. Hon tycker att 
det fungerar bra som det är nu, men hade önskat att få vara med i klassrummet när 
lärare och elever startar upp projekt – då blir hon involverad från början och vet vad 
eleverna ska arbeta med. Nu fungerar det ofta såhär: 

 
Jag måste sno pappret när de (eleverna) kommer in med uppgiften (i biblioteket), och börja läsa 
”Alltså, vad är det du ska göra, ett ögonblick ska jag titta här”. Jag ska ju inte lösa uppgiften åt dem 
och jag ska inte ta fram grejerna åt dem, utan jag ska ha tittat liksom. För att ibland upptäcker man 
när de har varit och frågat och man har tittat och sedan när de har gått så kommer man på ”javisst, 
det var det här de skulle ha”. Det är inte alltid att polletten trillar ner bara de kommer in genom 
dörren. 

Skolbibliotekarie E 

 
Samtidigt undrar hon hur det skulle vara möjligt att hinna med att vara med på lektioner 
och undervisa. Hon har ett fysiskt rum med material och medier som kräver tillsyn och 
skötsel. Men hon menar att lärarna blir bättre och bättre på att ”tänka bibliotek”, och 
involverar bibliotekarien och biblioteket mer i undervisningen än förut. Som exempel 
tar hon ett projekt som eleverna arbetade med som utvecklades till att de gjorde en 
utställning i biblioteket, där skolbibliotekarien var en pådrivande faktor. När hon ska 
beskriva sin egen oplanerade undervisning i biblioteket berättar hon att hon frågar 
eleverna mycket för att få fram vad de är ute efter.  

 
De slänger ut frågan till mig precis som de gör på Internet. ”Jag ska ha nånting om psykopater, eller 
”Jag ska ha nånting om antiken.” Vadå , vad tänker du för någonting? 

Skolbibliotekarie E 

 
Hon försöker ringa in vad det är eleverna vill ha och hur stort arbetet ska vara. Hon ser 
det samtidigt som en pedagogisk träning för eleverna att faktiskt uttrycka vad de vill. 
Dessutom tycker skolbibliotekarien att eleverna ska göra uppgiften till sin egen. 
Eleverna kommer med en uppgift som någon annan har hittat på och de tycker att det är 
inte deras ansvar – men att de då kan göra uppgiften till sin egen genom att plocka ut 
det som intresserar dem. När de har påbörjat sökandet efter information, oftast i lexikon, 
brukar hon lämna eleverna en stund så att de får leta lite själv. Efter en stund fångar hon 
upp dem igen för att se om de hittat vad de behövde.  

 
Jaha, hittade du det du ville ha? Nähä? Men varför inte det? Då får vi titta vidare. 

Skolbibliotekarie E 

 
Skolbibliotekarien kan föreslå för eleverna att de ska gå in i skolans katalog och visar 
hur de ska söka där, men låter eleverna söka själva. Men om eleverna kommer och 
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frågar om något ämne brukar hon inte börja med att slå i katalogen, utan går direkt till 
hyllan och tittar tillsammans med eleven. 

 
För att dels vet man inte om böckerna är inne och dels så tycker jag att det är lättare att svepa över 
dem, att bläddra i dem och sådär. Det är lite grann att jag är ute efter att de ska ta i böckerna också. 
Att inte bara jag står där och slår i katalogen och säger ”nä, jag har inget.” Men också att man 
lämnar (informations)disken och kanske hittar något annat på vägen. För det märker jag ofta med 
dem att de inte har helt koll på vad de ska ha när de börjar, utan det händer saker under resan.  

Skolbibliotekarie E 

 
Hon tycker inte att det finns någon progression med undervisningen. Möjligtvis kan 
man bygga vidare på vad enstaka elever lärt sig, men det finns ingen större utveckling. 
Hon berättar: 

 
De gör så olika saker och glömmer. Tycker jag att det verkar som. Det är bättre att upprepa det. Jag 
får ju inte svaret ”ja, men herre gud, det vet jag väl redan.” Det har jag aldrig fått. Det är aldrig 
någon som sagt ”kan du sluta tjata om detta.” 

Skolbibliotekarie E 

6.1.9 De fem skolbibliotekarierna 
Samtliga skolbibliotekarier menar att det fungerar på skolbiblioteken med den planerade 
och oplanerade undervisningen i informationssökning, men alla önskar ett bättre 
samarbete och kommunikation med lärarna för att kunna vara förberedda på vad 
eleverna arbetar med och vilken hjälp de då behöver. Skolbibliotekarie C vill arbeta mer 
med undervisning i informationssökning, och få elever att förstå sökprocessen. Hon vill 
se biblioteket som en integrerad del av skolans verksamhet, vilket det inte är idag. 
Många skolbibliotekarier önskar också fler planerade undervisningstillfällen med 
eleverna och att kunna vara med från början i elevernas skolarbeten, men inser 
samtidigt att det är svårt för dem rent tidsmässigt att räcka till i den utsträckningen, 
eftersom de oftast arbetar ensamma som skolbibliotekarier. Flera av 
skolbibliotekarierna menar som skolbibliotekarie A att det ideala sättet att lära ut 
informationssökning borde vara att i ett tidigt skede presentera bibliotekets resurser och 
hur man söker mer ”basic”, för att i ett lite senare skede gruppvis ha ytterligare 
handledning – då har eleverna hört informationen två gånger innan de ska börja arbeta 
med informationssökningen till projektarbetet, vilket gör det lättare för eleverna att 
komma ihåg vad de fått lära sig.  Alla skolbibliotekarier berättar att för mycket ny 
information på en gång gör det svårt för eleverna att ta till sig allt och kunna använda 
sig av det. Det mest eftersträvansvärda är att skapa en sådan relation med lärarna att de 
söker upp skolbibliotekarierna i god tid inför ett projektarbete och tillsammans pratar 
om hur man kan samarbeta - att det underlättar väldigt mycket för eleverna för vad man 
kan hitta för information. Skolbibliotekarie B önskar att det fanns en skolbibliotekarie 
till på skolbiblioteket, och pekar på en rekommendation om en skolbibliotekarie per 500 
elever från biblioteksföreningar. 
 

Men jag tror att vi hade kunnat göra mycket om vi bara hade fått en bibliotekarie till! Bara det hade 
hjälp upp det väldigt mycket, en kvalitet som är liksom högre än en dubblering av antalet 
arbetstimmar, det är jag säker på!  

Skolbibliotekarie B 
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6.2 Förutsättningar för skolbibliotekariens undervisning 
Detta avsnitt utgår från vår andra frågeställning som handlar om vilka förutsättningar 
det finns på skolan för skolbibliotekariens undervisning i informationssökning. De 
förutsättningar som vi utgår ifrån och vill veta mera om är rum, mål, samverkan, 
ledning och fortbildning.  

6.2.1 Rum 
När vi ställde frågan om vilka funktioner biblioteket har på skolan, svarade samtliga 
skolbibliotekarier att skolbiblioteket fungerade som en samlingsplats. Bibliotekarie A 
poängterade att biblioteket ska stödja eleven i dess lärande och främja läslust, vilket 
överensstämmer med det som står i skolans plan. Bibliotekarie D tyckte att bibliotekets 
roll, utöver det som står i deras plan, var en samlingspunkt och mötesplats och till och 
med fritidsgård. Eleverna på den skolan samlas hellre på biblioteket än i elevernas café. 
Efter en kort paus lade hon till att biblioteket har en servicefunktion i form av 
kopiering, klister, sax, pennor, papper och miniräknare: 

 
… en liten resursenhet till allt möjligt ibland. Kanske lite mer än vad vi hade tänkt oss. Även om det 
är väldigt trevligt, så från början var det ju tänkt att det skulle vara en ren, liksom studiemiljö. Det är 
därför vi bara har hårda stolar. Inget myspys.” 

Skolbibliotekarie D 
 
Bibliotekarie E tyckte att biblioteket på hennes skola hade många funktioner: 
 

”Det har funktioner att vara en oas, det är lugnt och stilla där inne. Ljust. Att man kan dra sig undan. 
Plus att det är en kunskapsbank för dem. Det finns mycket där. Både läromedel och annat och 
kameror och en central är det ju väldigt mycket för dem. Tycker jag. Det kan vara många funktioner 
faktiskt.  

Skolbibliotekarie E 
 
Skolbibliotekarie B menade att bibliotekets funktion var studieplats, sökplats och 
informationssökningsplats, utan någon särskild ordning. Det kommer även de som lånar 
för nöjes skull. Hittar eleverna inte det de vill ha så har personalen uppmuntrat eleverna 
att lämna inköpsförslag på både böcker och tidskrifter.  
 
Bibliotekarie C menar att skolbiblioteket även är ett bibliotek i traditionell mening, det 
vill säga att där finns böcker och att man kan låna skönlitteratur. Biblioteket är en 
”social station” och ger exempel på det att elever kan komma en gång bara för att sitta i 
hörnet eller till och med sova men nästa gång komma för att be om hjälp. Bibliotekarien 
nämner även de tekniska verktyg som eleverna har tillgång till, som till exempel 
skrivare och datorer. Biblioteket används också som studieplats. Just därför poängterade 
bibliotekarien att det kan krocka ibland. 

 
… Vi har många olika roller. Man borde egentligen fråga eleverna - men det är helt klart en social 
institution för de kommer ofta in och söker efter sina kompisar, en samlingspunkt för skolans elever. 
Men de frågar ju också mycket. Kopiering är också en stor sak ju, alla de tekniska grejerna, skrivare 
och sånt, datorerna. De sitter även här och studerar väldigt mycket. Det krockar ju ibland, det 
kommer grupper som har grupparbete eller de som inte har nån annanstans att vara och de som sitter 
här och studerar, som man skulle ha tänkt på det, när man planerade biblioteket, att man separerar 
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lite. Men det är ju tjusigt och trevligt på alla sätt och väldigt socialt, men det hämmar lite grand det 
här att sitta och studera eftersom det gärna blir lite högljutt. 

Skolbibliotekarie C 

6.2.2 Mål 
Vi undrade om det fanns gemensamma mål för hela skolans verksamhet, eller om 
skolbiblioteket ligger som en egen resurs, med egna mål. Finns det uppsatta mål för 
skolbiblioteket? Det var väldigt olika hur skolbibliotekarierna svarade på frågorna om 
det fanns dokumenterade mål för skolbibliotekets syfte och vilken roll bibliotekarien 
och biblioteket hade enligt dessa. För att underlätta för läsaren redovisas varje 
bibliotekaries svar för sig. 
 
Skola A hade en strategisk plan för biblioteket, samt en arbetsplan som dessutom sitter 
tillsammans med hela skolans arbetsplan, vilken revideras varje år. Målen i den 
strategiska planen får liv genom att man varje år plockar upp några mål i arbetsplanen. 
Det är alltså olika mål som tas upp mellan åren, medan vissa mål med central funktion 
återkommer varje år. Ett exempel på detta är informationssökning som enligt 
skolbibliotekarie A är ”number one”: 

 
Men det är ju i arbetsplanen som det [målen] får liv, kan jag känna. Och sedan är det ju arbetsplanen 
som är grunden till utvärderingen av verksamheten… som är kvalitetsredovisning som görs varje 
sommar… som sedan skickas till förvaltningen. För per automatik så blir alltså verksamheten 
utvärderad. 

Skolbibliotekarie A 
 
Bibliotekarie A berättar att bibliotekets personal har samma mål som resten av 
personalen på skolan, nämligen att främja elevens lärande. Hon menar att bibliotekets 
personal ses som en del av den pedagogiska personalen. De har inte hand om utlåning 
av läromedel vilket skulle ta mycket tid. Hon fortsätter med att berätta att de står 
mycket på de tre benen: 
 

• Handledning i informationssökning 
• Arbete med lässtimulering 
• Den yttre dagliga verksamheten ute i biblioteket, med handledning av elever 

(den oplanerade undervisningen). 
 
På skola B fanns det däremot inga mål, utan enbart en arbetsbeskrivning i kommunen 
för gymnasieskolbibliotekarier och biblioteksassistenter, men att de i princip bara säger 
hur man ska sköta biblioteket. Skolbibliotekarie B som arbetar på denna skola, önskade 
att det fanns kvalitetsmål för biblioteksverksamheten inklusive undervisning, med några 
kvantifierbara punkter att sträva efter som t ex antal undervisningstillfällen per klass. 
Dock inte för detaljstyrt dvs. att biblioteket inte har för många ”skall” och ”skall inte” 
som på vissa skolor. Eftersom det inte finns några mål är undervisningen inte heller 
formaliserad: 
 

Ja, det är inte formaliserat på något sätt, vare sig hos skolledningen och i ämnesgrupper, utan det 
bygger helt på lärarnas inbjudan, och därför har jag pratat så mycket med er, som jag har gjort, om 
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PR mot lärarna, visa sig mot lärarna, visa bibliotekets mervärde, att sälja biblioteket… i och med att 
det inte är formaliserat så får man göra det den vägen. 

Skolbibliotekarie B 
 
Skolbibliotekarie B köper även in pedagogiskt material, skönlitteratur och deckare för 
att locka lärarna till biblioteket. ”PR-värdet är ovärderligt, alltså” (Skolbibliotekarie B). 
 
Skolbibliotekarie C arbetar, liksom bibliotekarie B, också på en skola där det inte finns 
några mål för skolbibliotekets roll. Men när vi undrar vilken roll skolbiblioteket och 
skolbibliotekarien ändå förväntas ha, svarar hon: 
 

Förväntningarna är öppet 8-16 och tillgänglig för eleverna och serva dem som kommer. Alltså ett 
mera passivt kan man säga, inställning. Bibliotekarien är någonting som finns i biblioteket och håller 
öppet… Man kan inte vara borta för mycket, man får inte stänga, man kan inte stänga för att ha 
undervisning någon annanstans[…] Det är så fokuserat just på lokalen. 

Skolbibliotekarie C 

 
Hon menar att förväntningarna på biblioteket fokuseras mycket på lokalen, att 
bibliotekarien skulle hålla öppettider samt vara på plats för att serva eleverna. Att 
skolbibliotekarien skulle lämna lokalen för att undervisa i ett klassrum såg man inte 
som en möjlighet. 
 
På skola D finns det mål för skolbiblioteket. När vi frågar vilken roll skolbibliotekarien 
och skolbiblioteket har enligt målen svarar hon: 
 

Ja, skolbiblioteket ska vara en resurs för eleverna, utöver klassrumsmiljön och läromedlen som de 
får från sina lärare. Och vi ska även vara en resurs för personalen och lärarna. Så det är väl det vi 
förväntas vara av ledningen. Alltså det är därför vi finns. 

Skolbibliotekarie D 
 
På skolan där skolbibliotekarie E arbetar på ingår skolbiblioteket i skolans mål. Det 
finns alltså inga mål för själva biblioteket. 

 
Skolbiblioteket ingår i kvalitetssäkringen, varje år. Och där står ju vad vi gör och vad vi ska gå 
vidare med eller vad vi ska satsa på. Det finns inget övergripande papper skrivet att detta är 
skolbibliotekets roll. Det har jag inte skrivit något. Jag är lite motståndare till att sitta och skriva 
sådan själv. Jag vill att vi ska ingå i de allmänna målen. Det står nog någonstans i något sådant där 
allmänt övergripande, men det var länge sedan vi skrev det. Men annars återkommer skolbiblioteket 
alltid i kvalitetssäkringen varje år… i det dokumentet som skrivs och som går vidare upp till 
utbildningsförvaltningen. Där skriver man ju också in vad det är vi ska fortsätta att satsa på och 
sådana grejor. 

Skolbibliotekarie E 
 
När vi frågar om det är gemensamt för hela skolan, fortsätter hon: 
 

Ja, det är det. Och jag vill att det ska ingå. Jag vill inte att det ska finnas en sådan plan för sig för 
biblioteket. För att det ska vara i det allmänna tycker jag. Annars har man ju krisplan och 
mobbningsplan och sånt, varför ska man ha biblioteksplan, alltså det ska ju ingå i den allmänna… 
tycker jag. 
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Skolbibliotekarie E 
 
På denna skola ser man på skolbibliotekariens roll som en utvecklande roll, som ska 
arbeta för att fylla elevernas mål. 
 
Sammanfattningsvis för de fem skolorna, var det alltså på skola 2 och 3 som 
skolbiblioteket inte ingick i några mål alls. En skola hade både en egen strategisk plan 
samt en arbetsplan som även sitter tillsammans med skolans arbetsplan. På den fjärde 
skolan fanns det mål, men vi fick ingen förklaring av hur dessa mål såg ut. Till sist var 
det skola 5, där skolbiblioteket ingick i hela skolans kvalitetssäkring men hade inga 
egna mål. 

6.2.3 Samverkan 
Vi var intresserade av att veta om det fanns arbetslag på skolorna och om 
skolbibliotekarierna i så fall ingick i dem. På tre gymnasieskolor fanns det arbetslag. 
 
Skolbibliotekarie A berättar att en bibliotekarie på skolbiblioteket är med i arbetslag 
medan hon själv valde att hoppa av på grund av ett annat samarbete med ett par lärare. 
Denna informant tycker att det fungerar ”både och” med arbetslagen. Det pratas inte 
pedagogik och hur man kan inkludera biblioteket i arbetslaget utan det är så mycket 
annat som behöver diskuteras och tar plats på mötena. Samtidigt tycker bibliotekarien 
att det är positivt att komma så nära verkligheten och verksamheten som man gör när 
man sitter med i ett arbetslag  
 

Så jag tycker ändå att man har väldigt stor nytta av det för att förstå lärarnas verklighet, elevernas 
verklighet och alltså inte liksom sitta i skilda världar. Så att på så sätt är det väldigt positivt. Sen 
kanske man ibland… i mörka stunder kan man känna att det här samarbetet som vi nu skulle ha, vad 
blev det av, liksom? 

Skolbibliotekarie A 
 
Bibliotekarien upplever att samarbete ofta uppkommer spontant. Att man någonstans 
hittar varandra, till exempel när man pratar i kafferummet och där märker att man har 
samma synsätt. Idéerna till samarbete föds i de mötena. När man däremot sitter i ett 
arbetslag, blir det en konstruerad situation: ”Nu ska vi samarbeta!” 
 
Där skolbibliotekarie B arbetar finns det både ämnesgrupper och arbetslag. Men 
skolbibliotekarien får inte vara med i dem. Arbetslagen är ämnesövergripande och 
består endast av lärare och skolledare. Skolbibliotekarien är däremot med i skolans IT-
grupp och språkutvecklingsgrupp. Den senare gruppen består förutom 
skolbibliotekarien av specialpedagoger, språklärare och några matte- och fysiklärare 
och gruppen har fött idén till läsecirklar och skrivarverkstad. Ibland är 
skolbibliotekarien med i till exempel den svenska ämnesgruppen men inte så ofta. 
Skolbibliotekarien bestämmer själv om och när hon är med men har funnit att det 
diskuteras sådant där som inte är relevant för biblioteket att ta del av. Därför går 
skolbibliotekarien dit om hon vill informera om eller diskutera någonting. Denna 
informant tycker inte att samarbetet mellan bibliotekarien och lärare är tillräckligt i och 
med att det hela tiden kommer frågor som biblioteket inte har blivit förvarnade om. Men 
förutom det fungerar samarbetet bra. 



 62

 
Skolbibliotekarie E har själv valt att inte vara med i arbetslag, fast hon planerar att göra 
det i framtiden. Men hon är med i en kvalitetsgrupp som jobbar för att kvalitetssäkra 
skolan. Bibliotekarien menar att hon kan gå på arbetslagsmötena när hon vill. Dessa är 
alltid vid samma tidpunkt varje vecka och att det fungerar så att hon är välkommen dit 
när hon vill. Både hon och bibliotekarie A poängterar att de tycker att det som 
diskuteras på dessa arbetslagsmöten inte är så intressant för bibliotekarier och därför 
väljer de att inte vara med. Men de är välkomna att vara med om de vill. 
 
Både bibliotekarie B och E nämner tidsbrist som en av anledningarna för att de inte 
deltar i arbetslagen. De menar att deras tid kan användas bättre inne på själva 
biblioteket. 
 
På skolorna där bibliotekarierna C och D arbetar, finns det inga arbetslag. Dessa skolor 
är mer traditionella och organiseras efter ämne. Skolbibliotekarierna erbjuds inte att 
vara med i någon grupp, fastän de önskar det. 
 

Jag tycker att det är svårt att ta mig in i ämneskonferenserna… Jag vet inte när de har 
ämneskonferenser riktigt… Och då kommer det in någon utifrån som inte riktigt kan deras område. 
Och då blir det lite svårare. De är liksom inte vana vid att det kommer folk utifrån. Och kommer jag 
in på ämneskonferens så tycker de bara att jag ska komma in och säga mitt och så gå. Medan jag 
tycker att jag kan nog höra vad som händer här… i den här sektorn. Men det är inte alltid så 
poppis… Ibland känner man sig lite påträngande, eftersom man i vissa tider kanske håller på lite 
mycket att fråga om man kan få vara med här…  

Skolbibliotekarie D 
 
En enda gång har denna bibliotekarie blivit inbjuden till att vara med på ett 
ämneskonferensmöte, då var det prat om ungdomsböcker. 
 
Den andra skolbibliotekarien tycker att det är ”dumt” att hon inte ingår i någon grupp. 
Hon menar att det skulle gynna eleverna om hon hade varit mer förberedd: 
 

… dönar det in en klass här och ska ha vad det nu är, kan ha med historia eller antiken att göra, är 
jag ju inte förberedd på vad de egentligen ska göra… vad är det för typ av arbete… de kommer 
många, de har kanske femton olika frågor. Hade läraren bara som en så enkel sak lämnat in ett 
papper eller mejlat mig att detta är igång… och det händer ju i och för sig, jag ska inte säga att det 
aldrig händer, men det är mera vanligt att det inte är så. Men så att jag har sett frågeställningarna, jag 
vet vilken typ av arbete de ska göra… jag kan kolla igenom lite var man kan hitta det här och så, så 
hade de fått mycket mycket bättre hjälp. Det här är ju sånt som jag försöker säga då i olika 
sammanhang, men det är lite svårt att få in.  

Skolbibliotekarie C 
 
Hon menar att det är viktigt att vara förberedd. Dels hade eleverna fått bättre hjälp, dels 
hade det blivit bättre resultat på elevernas arbeten. 
 
Vi undrade även om biblioteket med dess resurser användes av fler än eleverna och i så 
fall av vem och hur? Samtliga skolbibliotekarier menade att förutom eleverna, så 
används skolbiblioteket av lärare. Tre av informanterna poängterar att det är framför allt 
vissa lärare som återkommer till biblioteket för att använda det för undervisning. 
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Skolbibliotekarie A poängterar att det finns ett ”ganska tight” samarbete med vissa 
lärare och skolbibliotekarie B säger att vissa lärare ber skolbibliotekarien ibland att 
ordna bokvagnar med ett bestämt ämne. Skolbibliotekarie C ger ett exempel på hur 
lärare använder skolbiblioteket för undervisning: 

 
Lärarna tar engelskspråkiga tidskrifter till sin undervisning, det är nog mer än vad man tror. Det 
frågar ju mycket. Många ser nog biblioteket som en resurs som tillhandahållandet av material, och 
en del frågar efter rena databassökningar ibland och då hjälper vi till, men det kunde säkert vara 
mer”. 

Skolbibliotekarie C 
 
Skolbibliotekarie D ger ett liknande svar men att det inte sker så ofta:  

 
Artiklar kan vi plocka fram ibland till lärare. Det används ju då och då… beställa från andra skolor 
och ArtikelSök. Även att vi visar ibland vilka databassökningar och så, hur det fungerar. Och det 
borde ju också utvecklas, att vi har mer, att vi visar lärare mer. 

Skolbibliotekarie D 
 
Alla skolbibliotekarier berättar att deras verksamhet först och främst riktas till eleverna 
men att det dessutom används av lärare. Det skiljer sig dock åt hur. Skolbibliotekarie A 
menar att skolbibliotekets innehåll ska spegla det som sker i klassrummet, dvs. vilket 
arbetssätt lärarna väljer att ha. Därför finns det inte så mycket material som riktar sig till 
lärarna som till exempel böcker om pedagogik. 
 
Skolbibliotekarie E menar att lärarna lånar böcker där, dels för egen läsning, dels för sin 
egen fortbildning eller sin utbildning. Det finns ett önskemål på den skolan att 
biblioteket ska stå för all bredvid- och fortbildningslitteratur för personalen. 
Anledningen är att man vill undvika att det byggs ”subbibliotek”. När bibliotekarien 
köper in för de olika ämnena, registreras detta i katalogen. Det gör att man enkelt kan 
lokalisera var de står. På den skola skolbibliotekarie D arbetar på, fungerar det tvärtom. 
Institutionerna köper ofta själva in material, vilket hon tycker är synd, eftersom att 
böckerna då ställs upp på olika ställen. Så sker även på skola C.  
 
Skolbibliotekarie C berättar att alla personalgrupper på skolan använder biblioteket och 
nämner som exempel städerskor, vaktmästare, lärare och studie- och yrkesvägledare. De 
lånar ofta inför lov och det är ganska vanligt att lärare kommer för att ta en titt på 
”snurran” för att se om det har kommit något nytt. Skolbibliotekarie B berättar att även 
på ”hennes” skolbibliotek lånar lärare böcker inför lov. Populärast är skönlitteraturen 
och deckarna. Bibliotekarie B köper dessutom in pedagogiskt material specifikt för att 
locka dit lärare. 

6.2.4 Fortbildning 
I den sista frågeställningen i vår undersökning ingår frågan om skolbibliotekarier har 
möjlighet till fortbildning. Det vi ville komma åt med att fråga om fortbildning var om 
skolbibliotekarien har tillgång till forskning som finns inom B&I eftersom det är 
förutsättningen för att forskning ska kunna användas i praktiken. 
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Samtliga skolbibliotekarier i vår undersökning har en bra möjlighet till fortbildning. De 
får själva bestämma vilken utbildning de går på och i de allra flesta fall får de 
ledningens samtycke att gå på den fortbildning de önskar. Bibliotekarierna har själva 
ansvar att hålla reda på vad det finns för fortbildning och komma med förslag till 
ledningen.  
 
Två bibliotekarier nämner att det finns en budgetram för fortbildning, men att det ändå 
blir mer än den bestämda summan möjliggör. En bibliotekarie får tillgång till extra 
pengar via andra projekt som hon deltar i. En annan bibliotekarie kan hålla kostnader 
nere genom att till exempel bo hos släktingar när det gäller fortbildning i vissa städer. 
Resterande bibliotekarier nämner ingen speciell summa utan man vet sin gräns helt 
enkelt. Många nämner Bok- och biblioteksmässan med glimten i ögat: 

 
Vi åker till Bok- och biblioteksmässan varje år och det känns som att det är någon slags 
övergripande humaniora… (skrattar)… fortbildning man får där. Och känner av lite vad vindarna 
blåser någonstans… 

Skolbibliotekarie A 
  
Mycket av den fortbildning som skolbibliotekarierna går på kostar inget. Detta kan vara 
kurser eller föreläsningar på länsbiblioteket eller stadsbiblioteken och därutöver finns 
det öppna kurser. 
 
Skolbibliotekarie C berättar att:  

 
Jag tycker att det är lite svårt, jag tycker att man ska strama upp det, jag tycker att det ingår i det här 
som jag sa att du har ett skolbibliotek och att du gör en plan, och i den ska fortbildningen ligga. I 
mitt fall är det mycket upp till mig själv, och det är klart att det är ju på sätt och vis bekvämt… men 
det hade varit roligare att göra en plan tillsammans med sin chef och att man kan se att det här är jag 
inte så bra på och då försöker vi hitta en kurs i det så att det är mer strukturerat. Men jag är inte 
missnöjd, jag får ju gå på det jag vill och så, men det är ju det att det inte hänger samman med 
biblioteksplanen som är nackdelen, utan att det blir mer utifrån mitt eget huvud. 

Skolbibliotekarie C 
 
Skolbibliotekarien beskriver att hon vill ha en struktur som samspelar med en 
biblioteksplan, men det finns ingen sådan på hennes skolbibliotek. Flera av 
skolbibliotekarierna är överens om att skolledningen är öppen och positiv för att 
personalen fortbildar sig så länge det inte går ut över bibliotekets öppettider. En 
bibliotekarie önskade att ledningen skulle engagera sig mer i fortbildningsfrågan. Som 
det ser ut nu så lämnar bibliotekarien en lapp med förslag till rektorn som skriver 
”beviljas” på den: 

 
Biblioteket är mitt och mitt ansvar och det är upp till mig att avgöra. Och sen får det inte stängas 
heller, vilket gör det ganska svårt… Han [rektorn] är försiktigt positiv, men han engagerar sig inte. 

Skolbibliotekarie C 
 
Fortbildning som har direkt med informationssökning eller informationskompetens att 
göra, är bara en liten del av all fortbildning som skolbibliotekarierna går på. På grund av 
problematiken med öppettiderna passar bibliotekarierna ofta på att fortbilda sig när det 
är skollov. Skolbibliotekarie D gick en tre- dagars kurs som handlade om hur man söker 
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på Internet som en IT-pedagog höll i. Där lärde man sig från grunden vilket 
bibliotekarien tyckte var bra. Skolbibliotekarie A har gått på en konkret kurs i hur man 
blir vassare på att söka information och skulle iväg på en tvådagarskurs om hur man blir 
duktigare att jobba med eleverna med källkritik. Det är flera bibliotekarier som just tar 
upp ämnet källkritik, när det gäller fortbildning som handlar om informationssökning. 
 
Skolbibliotekarie A, D och E poängterar att de tycker att det är positivt att gå på 
fortbildning tillsammans med lärarna, vilket dock förekommer ganska sällan. Dessutom 
har bibliotekarie B varit med i en pedagogisk diskussionsgrupp tillsammans med 
lärarna. Skolbibliotekarie E instämmer i att det är viktigt att bibliotekarie och lärare går 
tillsammans på fortbildning och tillägger att det är en bra möjlighet att:  
 

… tänka på att det här gör vi tillsammans. Ofta när man kommer iväg och bort ifrån vardagen så 
uppstår det väldigt mycket samtal, man planerar hur man skulle kunna göra. 

Skolbibliotekarie E 

 
Skolbibliotekarie A tycker att det är ganska svårt att föra ut det som man har fått lära sig 
om man inte går tillsammans med lärarna på fortbildning:  

 
Alltså att gå på egen kurs, hur ska jag förmedla det? Det är lite bakvänt tycker jag. Jag vill hellre gå 
med de andra, även om inte vi jobbar precis med samma sak. Men vi har ju eleverna ihop. 

Skolbibliotekarie A 
 
Skolbibliotekarie C berättar detsamma under en observation, det vill säga att hon tyckte 
att det skulle vara en fördel att lärare och bibliotekarien skulle gå tillsammans på 
fortbildning. 
 
Att mötas över gränser tycker skolbibliotekarie A är viktigt. Då menar hon att träffa 
skolbibliotekarier som arbetar på universitet och högskola eller de som arbetar med 
yngre barn. Då kan man förstå sammanhanget och utbyta tankar. Hon fick möjligheten 
att träffa kollegor från högskolor och universitet då hon var på en femdagarskonferens 
som handlade om informationshantering som riktade sig till universitet och högskolor. 
Innan hon åkte dit tillsammans med sin kollega var de oroliga. 

 
”Nä, men nu sitter de där och kommer från universitet… och de har så mycket resurser… och de är 
så många. Så kommer vi här med våra saxar och kopieringsuppdrag. Men när vi åkte därifrån så 
hade vi en helt annorlunda känsla, för att de tyckte att det var så fantastiskt att vi var så nära våra 
lärare, att vi hade så bra samarbete. För att de kunde uppleva att det var så tungrott och att det var så 
stora organisationer. Så att när vi åkte därifrån, så kände vi oss stärkta och tyckte att vi kanske hade 
kommit längre än vad de hade gjort.”  

Skolbibliotekarie A 
 
Samtliga bibliotekarier framhäver vikten av att ligga i framkanten av vad som händer, 
vilket uppnås genom fortbildning. Det är viktigt att hänga med när det gäller litteratur 
också. 
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7 Analys och diskussion 

I detta kapitel för vi samman resultat från våra observationer och intervjuer vid de olika 
skolbiblioteken och analyserar dem med de teoretiska verktyg vi presenterat. Vårt syfte 
är att undersöka hur skolbibliotekarier arbetar i praktiken med undervisning i 
informationssökning och hur de beskriver sina upplevelser av den.  
 
Vi utgår från våra två frågeställningar när vi analyserar vårt material.  

• Hur kan undervisningen i informationssökning se ut – i klassrummet och i 
biblioteket?  

• Vilka förutsättningar finns på skolan för skolbibliotekariers undervisning?  
 
I kapitlet diskuterar vi också våra resultat och gör återkopplingar till litteratur från vår 
litteraturgenomgång.  

7.1 Undervisning i informationssökning  
Denna frågeställning tar upp den centrala frågan för vår studie: Hur kan undervisningen 
i informationssökning se ut – i klassrummet och i biblioteket? Vi inleder med 
skolbibliotekariernas beskrivning av hur de ser på informationssökning. Det bedrivs 
både planerad och oplanerad undervisning på skolbiblioteken. Hur bibliotekets rum är 
utformat är grundläggande för hur och om den planerade undervisningen kan bedrivas i 
biblioteket. Oplanerad undervisning sker alltid i skolbibliotekets rum, men kan även 
ske i klassrummet. För vår analys kommer vi i detta avsnitt att använda oss av de 
teorier vi har presenterat i kapitel 2.  

7.1.1 Begreppet informationssökning 
Alla skolbibliotekarier i vår studie beskriver på olika sätt vilka faktorer de tänker på när 
det gäller informationssökning. En skolbibliotekarie formulerar att det ingår i 
informationskompetens, vilket de andra inte gör. Men vi tolkar deras beskrivningar av 
begreppet från intervjun, vilka vi redovisat, som att de menar att informationssökning är 
ett begrepp som ingår i det övergripande begreppet informationskompetens. 
Observationerna styrker detta.  Samtliga skolbibliotekarier vill att eleverna ska värdera 
och vara kritiska till den information som de hittar. Vi ser att skolbibliotekarierna 
strävar efter att eleverna ”utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Lpo 94, s. 5; Lpf 94, s. 
5).  
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7.1.2  Undervisning 
Planerad undervisning är presentation av skolbiblioteket med dess resurser för skolans 
nya elever i årskurs ett. I den undervisningen ingår information av de medier som 
skolbiblioteket har tillgång till. Skolbibliotekarie D menar att presentationen inte är 
undervisning, utan information. Alla skolbibliotekarier berättar att det är viktigt att möta 
eleverna och förmedla en bild av skolbiblioteket och sig själva som en positiv 
informationsresurs för deras lärande. Flera skolbibliotekarier tycker också att det är bra 
att eleverna kommer till biblioteket istället för att skolbibliotekarierna går ut i 
klassrummen, eftersom man kan visa de fysiska resurserna direkt och förklara hur de 
fungerar. Det blir mer abstrakt ute i klassrummet.  
 
Hur undervisningen sedan ser ut på skolbiblioteken är mycket olika. Några 
skolbibliotek har planerad undervisning i informationssökning, medan något 
skolbibliotek inte har det alls. Alla skolbibliotekarier har oplanerad undervisning, vilket 
är när elever söker upp bibliotekarien i biblioteket för att få hjälp till att söka och finna 
information. Det är den undervisning som bedrivs mest på alla skolbibliotek i vår 
studie.  
 
Skolbibliotekarie A menar att det inte är undervisning när klassvis med elever kommer 
samtidigt, utan mer en form av handledning som dessutom har stora brister. Eftersom 
det är många elever som vill ha hjälp samtidigt finns det ingen tid för förklaringar och 
reflektioner, det ”skalas bort”. De andra skolbibliotekarierna berättar om samma 
problematik, men ser det ändå som undervisning. Det finns inte alltid tid för reflektion i 
den oplanerade undervisningen av informationssökning, eleverna vill att det ska gå 
snabbt, och när det är många elever i biblioteket är det svårt för skolbibliotekarierna att 
hinna med några längre samtal. 
 

Eleverna vill inte ha undervisning när de frågar efter hjälp, utan det ska gå på tre sekunder. 

Skolbibliotekarie C  
 
Skolbibliotekarierna har mycket information ”i huvudet”, vilket innebar att de inte alltid 
gjorde informationssökningar som var tydliga för eleverna, utan de gick direkt till 
källan utan att visa eleven hur de skulle kunna söka själva. Vi såg det under 
observationerna och skolbibliotekarierna reflekterade själva över detta.  
 

Ibland fuskar jag och använder mitt minne och inte katalogen, och vet ungefär vad det finns att 
hämta, så arbetar vi oss fram och blir det inte bra så eller om vi vill ha mer så går vi till databaserna, 
och till slut går vi ut på nätet.  

Skolbibliotekarie B 
 
I läroplanen för frivilliga skolformer, Lpo 94 står det att rektorn ansvarar för att 
 

skolans miljö ska utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och 
annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t ex bibliotek, datorer och andra 
hjälpmedel  

Lpf 94 s. 16 
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För att elever ska kunna få det stöd till att själva kunna söka och utveckla kunskaper i 
informationssökning vore det optimala att ha flera planerade undervisningstillfällen i 
det ämnet, för att eleverna ska kunna lära sig hur de ska gå tillväga vid 
informationssökning. Detta är något som alla skolbibliotekarier också önskar.  
 
Skolbibliotekarierna i vår studie menade att den bästa undervisningen är när elever kan 
återkoppla till ett konkret problem som skolbibliotekarier och elever kan utgå ifrån. Det 
är svårt för eleverna att relatera till undervisningens innehåll och sätta det i ett 
sammanhang, om undervisningen är abstrakt och inte har ett tydligt problem. Kühne 
(1993) menar att undervisningen i informationssökning måste integreras med den övriga 
undervisningen, så att eleverna förstår meningen med informationssökning. För att 
integreringen ska vara möjlig krävs samarbete med lärarpersonal. Skolbibliotekarierna i 
vår studie menar att man inte kan fylla en undervisning med för mycket information, 
många elever har till exempel ingen aning om vad databaser är. Man måste börja med 
lite information och sakta arbeta sig framåt och bygga på. Dessutom poängterar de 
vikten av att elever borde lära sig reflektera över sin sökprocess när de söker 
information. Samtliga skolbibliotekarier berättar också att det händer att elever söker 
upp dem i biblioteket och hänvisar till något som de hört av bibliotekarien under 
presentation eller undervisning ”Vad var det nu... du sa att man kunde leta efter artiklar 
där?” Detta såg vi också under observationerna. Dessa exempel visar tydligt att lärandet 
sker genom interaktion mellan människor i sociala gemenskaper.  

7.1.3 Redskapen i lärandet 
Det sociokulturella perspektivet menar att människan använder olika företeelser som 
samverkar när det gäller lärande. Dessa är användning och utveckling av språkliga 
redskap som kommunikation, fysiska redskap som datorer samt samverkan i 
gemenskaper. För att det ska kunna bedrivas planerad undervisning i biblioteket måste 
de olika fysiska verktygen finnas till hands, antingen i själva skolbiblioteket eller i nära 
anknytning.  
 
När det gäller planerad undervisning var det fyra skolbibliotekarier som använde sig av 
datorer i sin undervisning. Skola 4 och 5 hade även datorer till eleverna vid 
undervisning, Det är endast på skolbibliotek 3 som skolbibliotekarien och eleverna inte 
har tillgång till datorer vid undervisning. Hon använder ibland whiteboardtavla, men 
berättar att ”det är bara jag – take it or leave it!” Hon försöker framförallt föra en 
diskussion med eleverna och hur de ska tänka när de närmar sig insamlandet av 
information. På skolbibliotek 1 och 4 var biblioteken utformade på ett sådant sätt att det 
var möjligt att bedriva undervisning där. Dessutom hade de tillgång till verktyg i 
biblioteket, så som datakanon, både för att kunna visa eleverna hur en 
informationssökning kan gå till, eller för att visa en PowerPoint-presentation. Men 
undervisningen på skolbibliotek 4 sker mestadels i klassrum eller datorsalar. Vi 
förtydligar vilka verktyg som används i undervisningen med en tabell. 
 
Dessa verktyg används under undervisningen: 

• Skola 1 – Skolbibliotekarien använder datakanon. Eleverna har inga datorer.  
• Skola 2 – Skolbibliotekarien använder dator/whiteboard. Eleverna har inga 

datorer.  
• Skola 3 – Skolbibliotekarien använder whiteboard. Eleverna har inga datorer. 
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• Skola 4 – Skolbibliotekarien använder dator. Eleverna använder datorer. 
• Skola 5 – Skolbibliotekarien använder dator. Eleverna använder datorer. 

 
När det gäller oplanerad undervisning underlättar det om redskapen finns till hands i 
biblioteket. I vår studie var det mycket tydligt hur kommunikationen mellan 
skolbibliotekarier och elever påverkades av de verktyg som användes. Sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv är de verktyg som bibliotekarien använder vitala när det gäller 
den oplanerade undervisningen. Dessa verktyg kan till exempel vara dataskärmen eller 
informationsdisken. Vi märkte under våra observationer hur viktiga dessa två verktyg 
kan vara. Med hjälp av en höj- och sänkbara informationsdisk kan man vara flexibel 
och anpassa höjden efter behovet, som vi såg under våra observationer på skola 1 och 4.  
 
Det ena skolbiblioteket har även vridbar dataskärm på informationsdisken. Vi tycker att 
det är anmärkningsvärt att endast ett av skolbiblioteken är utrustat med en sådan skärm, 
eftersom den är ett betydelsefullt verktyg för att kunna skapa ett undervisningstillfälle 
för den enskilde eleven. Eleven får då möjlighet att följa skolbibliotekarien i 
informationssökningen vilket gör det till ett undervisningstillfälle. Skolbibliotekarien 
leder eleven genom sökningen genom att berätta vad hon gör hela tiden. Det blir bättre 
kommunikation om båda parter ser vad som sker på skärmen. Skolbibliotekarien 
betonar också vikten av att bemöta eleverna på ett öppet sätt, att inte sitta bakom 
infodisken, utan bjuda in till ett möte vid skärmen och skapa ett ”eget rum”. När eleven 
vid upprepade tillfällen får se skolbibliotekariens informationssökningar lär sig eleven 
så småningom hur sökningar går till. Så hade inte varit fallet om eleven inte kunnat följa 
med i sökningen på skärmen. På andra skolbibliotek använde skolbibliotekarierna sig av 
informationsdiskens dator eller sökdatorerna ute i biblioteket vid 
informationssökningar. Flera skolbibliotekarier berättar att det förekommer att elever 
kommer ihåg vad skolbibliotekarien informerat om vid ett tidigare tillfälle, frågar och 
vill lära sig mer. Vi såg flera exempel på detta under observationerna, då elever frågade 
bibliotekarierna hur hon hade gjort på undervisningen som hade ägt rum tidigare. Det 
var tydligt på en av våra skolor att eleverna gick direkt till sökdatorn för att söka i 
bibliotekskatalogen, vilket vi inte såg i samma utsträckning på de andra skolorna. Det är 
värt att nämna att på denna skola bedrivs planerad undervisning i informationssökning, 
och att de bakomliggande förutsättningar för att bedriva undervisning verkar fungera. 
Den forskning vi använt oss av visar att där alla dessa förutsättningar fungerar bra blir 
elever mer självständiga och informationskompetenta. Detta stämmer överens med det 
sociokulturella perspektivet både när det gäller det kommunikativa redskapet, och att 
lärande byggs på med erfarenhet. 

7.1.4 Kuhlthaus tre förhållningssätt 
Kuhlthau har formulerat tre förhållningssätt som har utvecklats inom 
användarundervisningen inom B&I. När vi applicerar Kuhlthaus tre förhållningssätt för 
användarundervisning på vår studie ser vi att alla skolbibliotekarier använder sig av det 
första förhållningssättet som är källorienterat, och det andra förhållningssättet som är 
det stigfinnarorienterade. Samtliga skolbibliotekarier presenterar skolbiblioteket för de 
nya eleverna vilket stämmer överens med det källorienterade förhållningssättet. 
Bibliotekarierna vägleder eleverna i användandet av skolbiblioteket och visar eleverna 
hur de i biblioteket ska söka information. I det stigfinnarorienterade förhållningssättet 
medvetandegör bibliotekarierna eleverna om de olika källorna och lär dem att jämföra 



 70

dem med varandra och se vilken relevans de har för ämnet de arbetar med. En 
skolbibliotekarie (A) menar dock att hon inte längre ser valet av källornas ordning som 
det primära, vilket de andra skolbibliotekarierna förespråkade. Hon menar att det 
viktiga med undervisningen i informationssökning är att göra eleverna medvetna om ett 
kritiskt förhållningssätt till information, vilket alla skolbibliotekarier framhåller. 

 
För att de hittar alltid information. Bättre eller sämre. Snabbare eller långsammare. Men att ha med 
sig ett förhållningssätt, det är inte alltid så glasklart. Så jag tycker nog att det ska prioriteras…  

Skolbibliotekarie A 
 
Det tredje förhållningssättet som är processorienterat ska visa eleverna på att de ingår i 
en informationssökningsprocess som är meningsskapande. Vi tolkar citatet ovan av 
skolbibliotekarie A som att hon vill medvetandegöra eleverna till denna process. Alla 
skolbibliotekarier vill hjälpa elever med den processen och försöker förmedla det till 
eleverna, men det finns inte stort utrymme i den planerade undervisning som bedrivs att 
ta upp dessa aspekter. Det är svårt för oss att avgöra om alla skolbibliotekarierna i vår 
studie använder sig av det tredje förhållningssättet – klart är att de alla har som 
målsättning att de vill använda sig av det, men har svårt att räcka till. 

7.1.5 Det fjärde förhållningssättet 
Olof Sundin utvecklar Kuhlthaus tre förhållningssätt med ett fjärde, det kommunikativa, 
som betonar de sociala och kommunikativa aspekterna på informationssökning inom 
användarundervisningen. 
 
Alla skolbibliotekarier i vår studie menar att fler undervisningstillfällen behövs för att 
kunna förtydliga och bygga på det som skolbibliotekarien förmedlat vid den första 
undervisningen. Det är svårt för eleverna att förstå undervisningen och processen om 
den inte ingår i ett sammanhang. Samtliga skolbibliotekarier tar upp att den bästa 
undervisningen i informationssökning är den som ingår i ett sammanhang då skolelever 
kan relatera till undervisningen och få tydliga konkreta exempel. Det fjärde 
förhållningssättet visar värdet av ett socialt och kommunikativt sammanhang när det 
gäller informationssökning. Här ser vi också sambandet med det sociokulturella 
perspektivet som det fjärde förhållningssättet samspelar med. Lärandet måste sättas in i 
ett sammanhang för att bättre kunna förstås.  

7.1.6 Kuhlthaus modell av bibliotekariers undervisning 
Kuhlthau har utformat en modell som visar vilken sorts undervisande roll bibliotekarier 
har, vilka vi applicerat på skolbibliotekarierna i vår studie.  
 
Enligt denna modell kan vi se att alla skolbibliotekarier är organisatörer (nivå 1) och 
ansvarar för att bibliotekets samlingar är organiserade och strukturerade så att eleverna 
ska kunna hitta den information de söker.  
 
Samtliga skolbibliotekarier i vår studie fungerar även som föreläsare (nivå 2). 
Skolbibliotekarierna har orienterande undervisning, det vill säga att de undervisar elever 
i vilka tjänster biblioteket kan erbjuda, och hur elever ska hitta bland bibliotekets 
medier. Denna undervisning ser vi som den presentation av biblioteket som alla 
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skolbibliotekarier har. Undervisningen är tänkt för framtida bruk och är inte inriktad på 
ett specifikt problem.  
 
Alla skolbibliotekarier fungerar också som instruktörer (nivå 3), då de har undervisning 
i enskilda källor kopplat till specifika problem. Skolbibliotekarie C har detta i minst 
utsträckning, då hon själv berättar att hon har mycket lite undervisning i 
informationssökning – men hon har det till en viss del.  
 
Skolbibliotekarie B menar att det finns en progression i undervisningen i samband med 
projektarbetet för årskurs två till tre, och därför menar vi att hon fungerar som 
handledare (nivå 4). Även andra skolbibliotekarier har undervisning i 
informationssökning gällande elevernas projektarbete, men ingen har då uttryckt att det 
sker en progression i undervisningen.  
 
Ingen skolbibliotekarie i vår studie har möjlighet att utvecklas till rådgivare (nivå 5). 
Det krävs samarbete mellan skolbibliotekarie, lärare och skolledning för att detta ska 
vara möjligt. Dessutom menar flera skolbibliotekarier att det inte är rimligt att som 
ensam skolbibliotekarie, som de faktiskt är på alla skolbibliotek utom på skola 1, att 
kunna ha all den undervisning som är nödvändig och vara tillgänglig för alla skolans 
elever som stöd och resurs. Då måste det anställas fler skolbibliotekarier på skolan.  
 

Men jag tror att vi hade kunnat göra mycket om vi bara hade fått en bibliotekarie till! Bara det hade 
hjälp upp det väldigt mycket, en kvalitet som är liksom högre än en dubblering av antalet 
arbetstimmar, det är jag säker på!  

Skolbibliotekarie B 
 
Flera av skolbibliotekarierna menar att det är viktigt att vara medveten om vilken roll 
man har som skolbibliotekarie, och veta vad som är rimligt i ens ”arbetsbörda”, annars 
kan man lätt bränna ut sig. Det finns alltid så mycket man vill utveckla och förverkliga 
som skolbibliotekarie – men man måste se till om det är rimligt med tanke på ens 
arbetssituation. 

7.2 Förutsättningar för skolbibliotekariens undervisning 
Här utgår vi från vår andra frågeställning: Vilka förutsättningar finns på skolan för 
skolbibliotekariers undervisning? De bakomliggande förutsättningar som vi har tittat på 
är hur rummet ser ut, om det finns dokumenterade mål för skolbibliotekets verksamhet 
och om det finns samverkan mellan skolbibliotekarier och lärare. Ledningens 
inställning till skolbibliotekets roll är viktig och huruvida skolbibliotekarierna har 
möjlighet till fortbildning för att få tillgång till forskning.  
 

Vi använder oss här av det sociokulturella perspektivet, och av Limbergs & Sundins 
artikel.  

7.2.1 Rum 
Limberg och Folkesson (2006) menar att undervisning i informationssökning inte 
nödvändigtvis måste ske i själva biblioteket. En av skolbibliotekarierna poängterade 
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däremot att det är en fördel att ibland ha undervisningen i själva biblioteket, vilket hon 
också har. På de andra skolbiblioteken i vår studie fanns inte alltid möjlighet till det. 
 

Ja, det känns rätt att de kommer hit, då kan jag peka liksom. Tänk på de skyltarna… där har ni den 
hyllan. Annars skulle det bli så konstruerat. För att sen fortsätter de direkt ut till biblioteket, och 
sedan följer jag och läraren med och sedan gör vi det som vi har pratat om. Och vi har bokat de här 
fyra datorerna som finns som man kan boka. Då bokar vi de till den klassen. Så att de direkt kan gå 
ut och jobba sen. 

Skolbibliotekarie A 
 
När det gällde undervisning i bibliotekslokalen var det viktigt hur både rummet var 
utformat samt vilka verktyg som fanns där. Alexandersson och Limberg (2004) menar 
att skolbibliotek ofta är utformade på ett sätt som återspeglar en syn på individuellt 
arbete istället för kollektivt.  
 
Skolbiblioteken i vår studie var tänkta att fungera både för individuellt och kollektivt 
elevarbete. Vi såg under våra observationer att det fanns möjlighet till grupparbete i 
biblioteken, men då hade eleverna inte samma tillgång till datorer som de hade i de 
öppna datatorgen. Dessutom försvårade den höga ljudvolymen för de elever som ville 
studera enskilt. Datatorgen inbjuder mer till grupparbete eftersom eleverna inte behöver 
vara lika tysta som i biblioteket.  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet byggs lärande på tidigare erfarenheter. För att 
eleverna ska kunna utveckla sitt lärande i skolbibliotekets rum krävs det både de 
språkliga verktygen, samt de fysiska verktygen som datorer eller böcker. Sundins fjärde 
förhållningssätt samspelar med det sociokulturella perspektivet, och visar på värdet av 
kommunikation och socialt samspel för lärandet. Därför borde skolbiblioteket vara 
utformat på ett sätt som möjliggör för eleverna att kommunicera med varandra och 
skolbibliotekarien. Det krävs att det finns en bibliotekarie på plats som kan vägleda 
eleverna. Vi menar att det kan vara svårt för skolbiblioteket att både fungera för lärande 
i samverkan och samtidigt fungera som en studieplats för den enskilde. Studierummen 
är ofta uppbokade av lärare, vilket är olyckligt då eleverna själva har ett stort behov av 
lokaler till att kunna sitta i lugn och ro med sina arbeten.  
 
 
Vi fick höra under en intervju att skolbiblioteket först och främst var tänkt som 
studiemiljö, men att det även fungerade som samlingsplats: 
 

… Även om det är väldigt trevligt, så från början var det ju tänkt att det skulle vara en ren, liksom 
studiemiljö. Det är därför vi bara har hårda stolar. Inget myspys 

Skolbibliotekarie D 
 
Skolbiblioteken i vår studie hade ofta tre olika funktioner, det vill säga som individuell 
och kollektiv studieplats, men även som samlingsplats för eleverna. Detta kunde vara 
påfrestande för både skolbibliotekarier och elever. 

 
… Det krockar ju ibland, det kommer grupper som har grupparbete eller de som inte har nån 
annanstans att vara och de som sitter här och studerar, som man skulle ha tänkt på det, när man 
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planerade biblioteket, att man separerar lite. Men det är ju tjusigt och trevligt på alla sätt och väldigt 
socialt, men det hämmar lite grand det här att sitta och studera eftersom det gärna blir lite högljutt. 

 

Skolbibliotekarie C 
 
Samtliga bibliotekarier poängterade under intervjuerna att skolbiblioteken fungerade 
både som studieplats och som samlingsplats. Under våra observationer kunde vi se att 
det bibliotekarierna berättade i intervjuerna stämde, även om vi såg skillnader hur 
biblioteken användes mellan de fem skolorna. På skolbibliotek 2 och 5 upplevde vi att 
elever inte samlades lika mycket i biblioteken som på de andra skolorna. Dessa två 
skolor var väl utrustade med datarum eller datatorg och kan ha varit anledningen till att 
eleverna inte använde skolbiblioteket lika mycket som samlingsplats som på de andra 
skolorna. Det fanns även elevcafé på de skolorna. På skolbibliotek 3 berättade 
skolbibliotekarien att hon genast märkte när skolans datatorg var stängt, eftersom det 
kom fler elever till biblioteket då. Här finns det inget elevcafé heller. 
 
Alexandersson och Limberg (2004) menar att det finns brister i det kollektiva samspelet 
på skolorna. I sin studie tyckte de sig se att bibliotekariens lånedisk fungerade som en 
gräns mellan bibliotekarien och eleven men även mellan bibliotekarien och läraren. På 
två skolbibliotek var informationsdisken delvis uppbyggd med en vägg, vilket enligt 
Alexandersson och Limberg kan uppfattas som en gräns mellan bibliotekarien och 
eleverna, och i vissa fall lärarna. Vi noterade under våra observationer hur 
informationsdiskarna var utformade och vill framhäva vikten av att ha en öppen 
informationsdisk. Om eleven ska ha en möjlighet att följa skolbibliotekariens sätt att 
söka, borde informationsdisken dessutom vara i ståhöjd, eftersom eleven står. På skola 
1, 3 och 5 är informationsdisken i ståhöjd och inte avskärmad på något sätt. Vi såg 
under observationerna att lärarna på skolbibliotek 5 ibland gick bakom 
informationsdisken, vilket inte förekom på de andra skolbiblioteken. Skolbibliotekarien 
på denna skola betonar att skolbiblioteket inte är hennes utan är lärarnas och elevernas.  
 
Skolbiblioteket som rum fyller även en annan viktig information som kanske inte alltid 
tas med i skolbibliotekdiskussioner, nämligen att biblioteksrummet kan för eleverna 
upplevas som ett gränsland dit de kan komma och fråga utan att bli bedömda eller 
betygsatta. Skolbibliotekarie E beskriver själv skolbiblioteket som en oas. Hon 
berättade att hon var en viktig vuxen i rummet, en trygghet, som elever kunde samtala 
med. I skolbiblioteket kan man fånga upp de elever som behöver hjälp på olika sätt. 
Även här gäller det att man har ett fungerande samarbete med skolans övriga personal.  

7.2.2 Mål, samverkan, ledning 
Mål, samverkan och ledning analyseras tillsammans i detta avsnitt. De är beroende av 
varandra och omöjliga att separera i analysen. Vi har inte frågat ledningen om vilken 
inställning de har till skolbiblioteken, utan vi kan endast redogöra för den bild vi har fått 
genom skolbibliotekarierna i vår studie, under observationer och intervjuer.  
 
Vår uppsats har fått namn av ett utdrag från en av de fem intervjuer som vi har gjort 
med skolbibliotekarier på gymnasieskolor. En av skolbibliotekarierna berättar om 
samarbetet i arbetslagen på skolan, och menar att ” man har väldigt stor nytta av det för 
att förstå lärarnas verklighet, elevernas verklighet och att liksom inte sitta i skilda 
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världar.” Varför vi valt just detta citat är att det i vår studie ofta uttrycks att lärare och 
bibliotekarier inte samverkar i den utsträckning som är önskvärd, och därmed kan 
upplevas att verka i ”skilda världar”. 
 
Det finns dokumenterade mål på skola 1 och 5. Skolbibliotekarie A har en kollega som 
också är bibliotekarie och tillsammans skriver de en biblioteksplan för sitt skolbibliotek. 
Hon berättar att som ensam skolbibliotekarie hade det varit svårt att skriva en 
biblioteksplan, eftersom det är nödvändigt att vara två för att kunna diskutera 
tillsammans och bolla idéer för planens utformning och utveckling. Skolbibliotekarie E 
tycker inte att biblioteksplaner ska behöva formuleras eftersom bibliotekets syften och 
mål ska ingå i skolans allmänna mål. Skolbiblioteket på denna skola är integrerat med 
skolans verksamhet och tas med i kvalitetssäkringen varje år. Vi anser att på skola 1 och 
5 visar skolans ledning att skolbiblioteket ses som en del av skolans verksamhet, och 
som en viktig resurs för skolan och eleverna. Denna tolkning förstärks genom att det på 
de två skolbiblioteken finns en samverkan mellan skolbibliotekarierna och en del av 
lärarna.  
 
Det finns inga mål skrivna på skolbibliotek 2 och skolbibliotek 3. Skolbibliotekarie B 
upplever ett stort stöd från ledningens sida, men menar att hon gärna vill ha nedskrivna 
kvalitetsmål med riktlinjer för verksamheten, vilket ledningen inte visat sig intresserade 
av. Samarbetet mellan skolbibliotekarien och lärarna fungerar tillfredsställande med en 
del av lärarna, men långt ifrån alla. Skolbibliotekarie C vill gärna ha mål skrivna, men 
får inget gensvar hos ledningen. Här upplever också skolbibliotekarien stor frustration 
över ledningens syn på skolbiblioteket som ses som en ”bredvid-verksamhet” och är 
med andra ord inte integrerad med skolans verksamhet. Skolbibliotekarien menar att 
rektorn tycker att skolbiblioteket är viktigt, men nog inte riktigt förstår vad det ska 
användas till. På detta skolbibliotek är samverkan mellan skolbibliotekarien och lärarna 
mycket liten. Följande citat visar tydligt att det inte existerar någon samsyn eller 
samarbete.  

 
Problemet är ju lite att lärarna inte riktigt är engagerade i elevernas informationssökningsprocess, 
vilket gör att de tycker att biblioteket är någonting, precis som deras klassrumssituation är någonting 
mellan dem och eleverna, så är det här i biblioteket någonting mellan oss som jobbar på biblioteket 
och eleverna, så det är liksom lite den synen de har…  

Skolbibliotekarie C 
 
Skolbibliotekarie C har inte heller stöd från skolans ledning till samarbete med lärarna. 
Hon vill också ingå i en arbetsgrupp på skolan, men rektorn tycker inte att det behövs 
trots att skolbibliotekarien tagit upp frågan flera gånger. Flera skolbibliotekarier i vår 
studie uttryckte att de inte trodde att deras chefer, det vill säga skolans rektorer, 
egentligen visste hur ett skolbibliotek kan fungera med alla sina resurser. Ledningen på 
de skolorna har en positiv men ganska passiv inställning till skolbiblioteket, enligt 
skolbibliotekarierna. Både forskning (Limberg 2003; Limberg & Folkesson 2006) och 
studier inkluderat vår egen, visar att om skolbiblioteket ska kunna vara integrerat i 
skolan är det av stor vikt hur skolans ledning ser på skolbiblioteket och 
skolbibliotekariens roll i undervisningen. Skolbibliotek måste ingå i skolans 
organisation och betraktas av alla på skolan som en gemensam resurs. 
Modellbiblioteken visar samma sak med att skolledningen tydligt måste visa på 
skolbibliotekets integrering med skolans övriga verksamhet. Det gemensamma för all 
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skolpersonal är att vägleda elever och stötta dem i deras lärande. Dokumenterade mål 
för den verksamhet som bedrivs är avgörande för att verksamheten ska kunna följa en 
tanke och målsättning med hur den bedrivs.  
 
Limberg och Folkesson (2006) ser i IDOL-projektet att skolbibliotekarier vill delta i 
lärarkonferenser för att få möjlighet att diskutera med lärarna. På skolbibliotek 2, 3 och 
4 ville skolbibliotekarierna ingå i arbetsgrupper tillsammans med lärarna. Där 
ifrågasattes det av ledningen, eller så var de inte välkomna att medverka i dessa 
arbetsgrupper. Skolbibliotekarie B är med i IT-gruppen, men de andra två är inte med i 
någon arbetsgrupp. På två av de tre skolbiblioteken finns det inte heller dokumenterade 
mål. På skola 4 finns dokumenterade mål för skolbibliotekets verksamhet men 
skolbibliotekarien upplever inte stöd från ledningen. Det finns samverkan med vissa 
lärare, men de flesta har ”inte tid”. Skolbibliotekarie A och E är båda med i arbetslag. 
De berättade dock att de ibland valde bort dessa möten, eftersom de upplevde att det 
inte alltid var så relevant för skolbibliotekets räkning att vara med. Samtidigt tyckte de 
att det var viktigt att de kunde vara med om de ville, och att det fanns många positiva 
aspekter med att var med på mötena. Flera av skolbibliotekarierna i vår studie berättade 
både under observationer och under intervjuer att samarbete ofta uppkommer spontant 
när bibliotekarier och lärare möts informellt, till exempel i skolans fikarum. Vad som är 
betydelsefullt för att samverkan ska kunna fungera, är att skolpersonal har samma syn 
på att de arbetar tillsammans som en gemensam resurs för eleverna. Skolbibliotekarie A 
formulerar ”vi har ju eleverna tillsammans”. Forskning och vår studie visar tydligt att 
det är därför samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie måste fungera, för att främja 
elevers lärande.  
 
Om det inte finns samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare är det mycket svårt för 
skolbibliotekarien att veta vad eleverna förväntas arbeta med och åstadkomma. Utan 
planering blir skolbibliotekarien endast någon som servar eleverna för att tillfredställa 
ett informationsbehov, istället för en pedagog som kan hjälpa eleverna genom processen 
med att söka, finna och värdera information. Bibliotekarierna berättade att de har bett 
lärare att ge besked innan de skickar in hela klasser, så att bibliotekarierna bättre kan 
förbereda deras besök. Under våra observationer såg vi vid flera tillfällen att det kom in 
hela klasser, utan att bibliotekarierna visste om det i förväg. 
 

ja, men du har så mycket att göra, så jag vill inte störa (säger lärarna), medan det istället är så att om 
vi inte samarbetar får jag mycket mer att göra, och då kan vi inte finnas till på samma sätt för 
eleverna. Så jag känner att jag jobbar mer professionellt gentemot eleverna om jag vet vad som 
förväntas av dem.  

Skolbibliotekarie A 
 
Under våra observationer såg vi vid ett tillfälle att en lärare gav den skoluppgift till 
bibliotekarien som eleverna skulle få av läraren några dagar senare. Detta gjorde han för 
att hon skulle vara förberedd på elevernas frågor. Skolbibliotekarie C säger att det är 
viktigt att vara förberedd, dels för att eleverna får bättre hjälp av skolbibliotekarien, dels 
för att elevernas arbeten då visar ett bättre resultat.  
 
Skolbibliotekarierna i vår undersökning är ofta ensam som personal på biblioteket och 
kan inte vara ute i klassrummen och profilera sig och biblioteket hur mycket som helst. 
Därför måste lärarna ”marknadsföra” biblioteket för eleverna. Om skolbiblioteket inte 
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betraktas som en av skolans resurser, utan som en ”bredvid”-resurs, är det svårt för 
skolbibliotekarien att vara involverad i elevernas läroprocesser. Det är nödvändigt att 
lärarna vägleder eleverna så att de förstår meningen med informationssökningens 
betydelse när de arbetar med sina skoluppgifter, vilket Kuhlthau förespråkar i Library 
Power. 
 
De skolor som har dokumenterade mål, ledningens stöd och samverkan med lärare är 
skola 1 och 5. Skola 2 upplever stöd från ledning och ett fungerande samarbete med 
lärarna, men har inga dokumenterade mål. Skola 4 har dokumenterade mål, men 
upplever inget stöd från ledningen och har lite samverkan med lärarna. Skola 3 har inga 
dokumenterade mål, inget stöd från ledningen och mycket liten samverkan med lärarna. 
När alla förutsättningar finns fungerar det mycket bättre än på de skolor som inte har 
alla förutsättningar. De två skolbibliotekarier som inte har ledningens stöd upplever stor 
frustration. På skolbibliotek 2 har skolbibliotekarien ledningens stöd, men har inga 
dokumenterade mål. Det är tydligt att ju fler bakomliggande förutsättningar som 
fungerar på skolan, desto bättre upplever skolbibliotekarierna att 
skolbiblioteksverksamheten fungerar.  

7.2.3 Fortbildning 
I detta avsnitt lutar vi oss emot Limbergs och Sundins artikel från 2006. De finner att 
forskning inte används tillräckligt mycket i praktiken när det gäller undervisning i 
informationssökning.  
 
Alla skolbibliotekarier i vår studie har möjlighet till fortbildning. Skolbibliotekarierna 
måste själva hålla sig uppdaterade över den fortbildning som finns tillgänglig. De menar 
att det är positivt att de har en stor valfrihet vad gäller inriktning och vad de vill 
fortbilda sig i. Det finns också kritik mot att fortbildningen inte behöver följa den röda 
tråd som ska överensstämma med skolbibliotekets dokumenterade mål. Kritiken 
kommer från en av de skolbibliotekarier som inte har dokumenterade mål på 
skolbiblioteket, men vill ha det. Hon tyckte att det skulle vara bra med visst fokus att 
arbeta efter.  
 

Jag tycker att det är lite svårt, jag tycker att man ska strama upp det, jag tycker att det ingår i det här 
som jag sa att du har ett skolbibliotek och att du gör en plan, och i den ska fortbildningen ligga. I 
mitt fall är det mycket upp till mig själv, och det är klart att det är ju på sätt och vis bekvämt… men 
det hade varit roligare att göra en plan tillsammans med sin chef och att man kan se att det här är jag 
inte så bra på och då försöker vi hitta en kurs i det så att det är mer strukturerat. Men jag är inte 
missnöjd, jag får ju gå på det jag vill och så, men det är ju det att det inte hänger samman med 
biblioteksplanen som är nackdelen, utan att det blir mer utifrån mitt eget huvud. 

Skolbibliotekarie C 
 
Den fortbildning som handlar om just informationssökning är inte stor, menar alla 
skolbibliotekarierna. Den inkluderar ofta nära relaterade ämnen som till exempel 
källkritik. Skolbibliotekarie C berättar under en observation att kunskapen man får 
under fortbildningen måste hållas vid liv och eftersom hon inte har så mycket 
undervisning i informationssökning är det svårt att vidhålla de kunskaper som handlar 
om informationssökning i specifika databaser.   
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Enligt Limbergs och Sundins artikel är det önskvärt att undervisningen i 
informationssökning berikas av forskning. I vår studie ser vi att det inte finns hinder för 
skolbibliotekarierna att få gå på den fortbildning som de vill gå på. Men valfriheten är 
stor, och skolbibliotekarierna saknar ofta struktur för vilken inriktning på fortbildningen 
som ska prioriteras. Lärare går på en typ av fortbildning medan bibliotekarier går på en 
annan. Enligt informanterna, A, D och E, kan det vara svårt att använda forskningen i 
praktiken, och att ensam förmedla de nya kunskaperna. Det finns en önskan att gå på 
fortbildning tillsammans med lärarna. 
 

För att det är ganska svårt att föra ut det… som man har gått på om man inte går med de andra, 
känner jag. Alltså gå på en egen kurs, hur ska jag förmedla det? Det är lite bakvänt tycker jag. Jag 
vill hellre gå med de andra, även om vi inte jobbar precis med samma sak. Men vi har ju eleverna 
ihop. 

Skolbibliotekarie E 
 
Fortbildning måste övas på och sättas in i praktiken annars glöms den bort. 
Bibliotekariernas möjligheter att gå på fortbildning begränsas av att de måste hålla 
bibliotekets öppettider, speciellt för de som arbetar ensamma på biblioteken.  
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8 Slutsatser 

Vårt intresse för undervisningen i informationssökning började med att vi blev 
medvetna om elevers bristande informationssökningsförmåga, och att de inte söker 
information enligt de uppsatta målen i läroplanerna. Därför undrade vi vilka 
utgångspunkter elever har för sitt lärande och hur undervisningen i informationssökning 
ser ut i gymnasieskolorna. Vårt syfte med studien är att undersöka hur skolbibliotekarier 
arbetar i praktiken med undervisning i informationssökning och hur de beskriver sina 
upplevelser av den.  
 
Hur kan undervisningen i informationssökning se ut - i klassrummet och i 
biblioteket? 
Den undervisning i informationssökning som bedrivs mest är den oplanerade 
undervisningen, vilket är när eleven söker upp skolbibliotekarien i biblioteket för hjälp. 
Det är den undervisning som vi har observerat. Skolbibliotekarierna förmedlar i 
undervisningen en sökstrategi där eleverna ska lära sig var och hur de ska söka 
information. Hur undervisningen ser ut beror mycket på de fysiska redskap som finns 
tillgängliga. Med hjälp av dataskärmen, antingen i informationsdisken eller vid 
sökdatorn, visar bibliotekarien eleven hur man kan gå tillväga för att söka information. 
Den oplanerade undervisningen begränsas av att eleverna vill att allt ska gå så fort och 
vill få informationen serverad. Det är även svårt att undervisa när många elever på en 
gång kommer oförberett. Det gör att skolbibliotekarierna ibland inte har tid att 
undervisa utan endast tillhandahåller det material eleverna vill ha.  
 
Den planerade undervisningen i informationssökning är presentation av skolbiblioteket 
med alla resurser för skolans nya elever. Skolbibliotekarierna lägger stor vikt vid att 
förmedla att skolbiblioteket och skolbibliotekarien är en positiv och viktig resurs för 
eleverna i deras lärande. En del av skolorna i vår studie har även planerad undervisning 
en till två lektioner under de tre åren som eleverna går på gymnasiet. Vissa av 
skolbiblioteken har även undervisning i informationssökning i samband med elevernas 
projektarbeten. Beroende av hur skolbiblioteket är utformat som rum, och vilka tekniska 
verktyg som finns tillgängliga, bedrivs undervisningen antingen i skolbiblioteket eller i 
klassrummet. 
 
Enligt den modell som Kuhlthau utformat över vilken undervisande roll bibliotekarier 
har, kan vi se att skolbibliotekarierna i vår studie fungerar som organisatörer på nivå 1 
till föreläsare på nivå 3. En skolbibliotekarie menar att hon når upp till nivå 4 som 
handledare i samband med elevers projektarbeten. Ingen har möjlighet att utvecklas till 
rådgivare på nivå 5 då det krävs fler undervisningstillfällen och ett samarbete mellan 
skolbibliotekarier, lärare och ledning.  
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Vad vi också kan se i vår studie är att den oplanerade undervisningen i biblioteket kan 
utvecklas och fungera bättre än vad den gör på många skolbibliotek idag. 
Skolbibliotekarien kan vägleda eleven genom att vrida dataskärmen på 
informationsdisken mot eleven vid informationssökningen. Då kan eleven se och följa 
den sökstrategi som bibliotekarien visar. Om elever får tillgång till återkommande 
undervisningstillfällen ges de en större möjlighet till återkopplingar och reflektioner. 
Detta gäller både planerad och oplanerad undervisning i informationssökning. Elever lär 
sig att reflektera över undervisningen, och kommer tillbaka till skolbibliotekarien i 
biblioteket och hänvisar till något som skolbibliotekarien förmedlat vid ett 
undervisningstillfälle ”Hur var det nu, du sa att man kunde hitta artiklar där?” Planerad 
undervisning i informationssökning är grundläggande för att alla elever ska ha samma 
utgångspunkter för sitt lärande i informationssökning. Annars är det endast de elever 
som söker upp skolbibliotekarien som får undervisning i informationssökning. 
 
Vilka förutsättningar finns på skolan för skolbibliotekariens undervisning? 
Det är olika förutsättningar på alla skolbibliotek i vår studie. För att planerad 
undervisningen ska kunna ske i biblioteket krävs det att rummet innehåller nödvändiga 
redskap som datorer och bildkanon. Vissa skolbibliotek har möjlighet till planerad 
undervisning i informationssökning i biblioteket, medan andra inte har det och då har 
undervisning i klassrum.  
 
Ledningen måste vara ett stöd och tydligt visa med sin inställning att det är viktigt att 
all personal på skolan samarbetar mot samma mål, nämligen att hjälpa eleverna i deras 
kunskapsutveckling. Om skolbiblioteket har en integrerad plats i skolans organisation 
blir det lättare för både skolbibliotekarier och elever att använda och utnyttja 
bibliotekets resurser. Vad vi har sett i vår studie är att alla skolbibliotek inte har 
dokumenterade mål för skolbibliotekets verksamhet. Skolbibliotekens mål blir mer 
meningsfulla om de är integrerade med hela skolans mål. Om undervisningen integreras 
med annan undervisning på skolan underlättar det för eleverna att förstå sammanhanget. 
För att bättre kunna hjälpa elever i deras lärande krävs samarbete mellan 
skolbibliotekarie och lärare. På de skolbibliotek där ledningen stöder skolbibliotekarien 
fungerar samarbete bättre med lärarna än på de skolor där ledningen inte visar sitt stöd. 
Forskning om informationssökning och praktiken av att lära ut den måste samarbeta för 
att undervisningen ska kunna följa med i utvecklingen. Då måste ledningen vara öppen 
för förändringar. Det är tydligt att ju fler bakomliggande förutsättningar som fungerar 
på skolan, desto bättre upplever skolbibliotekarierna (och lärarna) att 
skolbiblioteksverksamheten fungerar med tanke på elevernas lärande.  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur skolbibliotekarier arbetar i praktiken med 
undervisning i informationssökning samt hur de beskriver sina upplevelser av den. Vi 
anser att frågeställningarna har besvarat syftet. Några av skolbibliotekarierna är 
frustrerade när det gäller undervisningen i informationssökning. De har kompetens och 
kunskap att lära ut informationssökning till elever men har ingen möjlighet att bedriva 
den undervisning som forskning och styrdokument förespråkar.  
 
Ledning, mål och samverkan måste samspela för att verksamheten ska fungera bra med 
utgångspunkt från elevernas lärande. Skolbibliotekarierna måste få stöd för att kunna 
hjälpa och vägleda eleverna i informationssökning.  
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8.1 Eftertankar  
Redan från början hade vi bestämt att vi skulle skriva uppsatsen ur ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. De andra teorierna tillkom senare. De teorier och forskning som 
vi har valt för vår undersökning har kompletterat och berikat varandra. Vår 
undersökning tar upp olika aspekter på bibliotekariers undervisning i 
informationssökning, vilket var anledningen till att vi tyckte att vi kunde dra nytta av 
mer än en teori. Från början hade vi fyra frågeställningar som vi senare valde att 
omformulera till två frågeställningar. Innebörden är dock densamma som förut. Vi har 
med många frågor och förutsättningar som vi undersöker i vår studie, vilket periodvis 
har varit mycket förvirrande eftersom de är svåra att särskilja.  
 
Vi antog i planeringsstadiet att observationerna skulle ge oss tillfälle till att jämföra det 
som sker, med det som uttalas. Men vi har fått ut så mycket mer av observationerna. De 
har gett oss en inblick i både hur skolbibliotekarierna undervisar i informationssökning, 
men också vilka redskap som är viktiga när det gäller undervisningen. Det hade vi inte 
sett annars. Dessutom har skolbibliotekarierna berikat våra observationer genom att 
berätta saker som var intressanta men som inte alltid framkom under intervjuerna. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att vårt val av metod såsom observationer och 
intervjuer har varit mycket lämpliga för vår studie och hjälpt oss att komma åt 
skolbibliotekariernas beskrivningar och upplevelser av undervisningen i 
informationssökning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Lund den xx februari 2008 
 
 
Hej! 
 
Vi studerar sista terminen på Bibliotekarieprogrammet vid Lunds universitet (BIVIL) 
och ska skriva en magisteruppsats där vi kommer att undersöka 
gymnasieskolbibliotekariers syn på undervisning i informationssökning, Vi planerar att 
både intervjua och under några tillfällen följa skolbibliotekarier i deras arbete. Det är 
vår förhoppning att vi kan få genomföra en del av vår studie på XXXgymnasiets 
skolbibliotek. 
 
Inom de närmaste dagarna kommer vi att kontakta dig per telefon för att kunna besvara 
eventuella frågor och för att få besked om vi får din tillåtelse att vända oss till 
bibliotekarien med en förfrågan om hon/han vill delta i vår undersökning. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Petra Hammenskog 
Vilborg Kristjánsdóttir 
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Bilaga 2 
 
Lund den xx februari 2008 
 
 
Hej!  
 
Vi studerar sista terminen på Bibliotekarieprogrammet vid Lunds universitet (BIVIL) 
och skriver nu en magisteruppsats där en studie ingår. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka skolbibliotekariers beskrivning av undervisning i informationssökning på 
gymnasieskolbibliotek. Antalet gymnasieskolbibliotek med skolbibliotekarier är tänkt 
att vara fem. Studien kommer att innefatta ett antal observationer, som sedan skall följas 
upp av en intervju. Att bedriva undervisning i informationssökning menar vi är något 
som sker kontinuerligt i biblioteket då elever vill ha hjälp av bibliotekarien, och är inte 
endast klassrumsbetingad. Det är viktigt för oss att se skolbibliotekarier i de situationer 
som vi är intresserade av, det vill säga i mötet med gymnasieeleverna när de vill ha 
hjälp med informationssökning. Vi får då möjlighet att ta del av den sociala kontext 
som skolbibliotekarier och elever ingår i. Det ger också en utgångspunkt för 
intervjuerna som syftar till att komma åt skolbibliotekariernas egna beskrivningar av 
undervisningen.  
 
Veckorna 8-12 är den tid som vi har möjlighet att vara ute på skolorna.  
 
Vi har kontaktat rektorn och fått samtycke till att genomföra en studie på ert 
skolbibliotek. 
Inom de närmaste dagarna kommer någon av oss att ta kontakt med er för att höra om ni 
är intresserade av att delta i vår studie, vilket vi verkligen hoppas! Undrar ni över något 
får ni gärna kontakta oss: 
 
Petra Hammenskog e-mail xxx mobil xxx 
Vilborg Kristjánsdóttir e-mail xxx mobil xxx 
 
Med vänliga hälsningar  
Petra och Vilborg
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
Hur länge har du varit bibliotekarie? 
Hur länge har du jobbat som skolbibliotekarie? 
Hur länge på detta skolbibliotek? 
 
Hur beskriver skolbibliotekarier begreppet informationssökning? 
Hur mycket planerad undervisning bedrivs här på skolan? 
Hur mycket oplanerad undervisning blir det på en dag, uppskattar du? 
Fungerar det bra så här? 
Hur skulle du vilja att det var? 
Hur mycket av undervisningen är obligatorisk? 
Hur mycket av undervisningen är frivillig? (Sökverkstad) 
Ämne? 
Plats och tid? 
Helklass, grupp individuell? 
På vems initiativ bedrivs undervisningen? Är det lärare, elever, bibliotekarie som har 
eftersökt det? 
Har du en idé om den uppskattas? 
Hur stor del av undervisning handlar om informationssökning? 
Efter vad du har sagt, vad är då informationssökning för dig? 
 
Hur kan undervisning i informationssökning se ut, i klassrum och bibliotek? 
Beskriv vad som sker i ett typiskt undervisningstillfälle i ett klassrum. 
Vad gör du? 
Vilka hjälpmedel använder du dig av? 
Vi tar ett exempel från en observation (av undervisning i biblioteket)  
Kan du ge ett annat exempel på ett vanligt undervisningstillfälle i biblioteket+ 
Vad gör du? 
Vilka hjälpmedel använder du dig av? 
Ser undervisningen likadan ut för alla årskurser eller utvecklas den undan för undan? 
(progression) 
 
Finns det dokumenterade mål på skolan för skolbibliotekariens undervisning? 
Finns det dokumenterade mål för skolbibliotekets syfte/roll? 
I så fall, vilken roll förväntas skolbibliotekarien och skolbiblioteket ha enligt dessa? 
Vilka funktioner tycker du att biblioteket har på skolan? 
Används biblioteket med dess resurser av fler än eleverna? Vem och hur? 
Använder man arbetslag i skolan? 
Ingår skolbibliotekarien där? 
Hur fungerar det? 
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Har skolbibliotekarien möjlighet till fortbildning och därmed tillgång till 
forskning inom B&I? 
Har du och bibliotekspersonalen möjlighet till fortbildning? 
Vilken slags fortbildning? 
Hur ofta? 
Vad tycker du om det? 
Saknar du något? 
Vilken inställning har rektorn till fortbildning till dig? 


