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Abstract 
The aim with this paper was to look at how school libraries work with Carol C. 
Kuhlthau's model of user education at secondary level. After the interviews were 
completed and the results were compiled, it became visible that the students who had a 
good user training during their education have benefited from this throughout their 
lives. This because they learned in a good way how to seek for information, as well as 
evaluate and choose good sources. 
  
During the interviews it became visible that there only were a few teachers that the 
librarians have collaborated with at an early stage about the students' school 
assignments. This is also evidenced by a recently published study that shows that the 
interest to cooperate is from both the teachers and the libraries, but that the forms and 
implementation of that is where it is lacking. School libraries expressed that they feel 
that they are working in reverse, based on the fact that according to the curriculum, their 
skills are used, but this is not anchored by the respective principal and teacher. 
  
The conclusion found in the paper is that cooperation between the librarians and the 
teachers has to be initiated already at the level of education within the respective 
education. This to create the best conditions that will benefit the students in the end. 
With well educated students we get a more well-educated society. 
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1  Inledning 
Genom hela livet är informationssökning en pågående aktivitet, och anledningen till att 
människor söker information är för att det uppstår ett behov av att bredda men även 
fördjupa sin förståelse kring omvärlden (Kuhlthau, 2004, s. 13). Redan på ett tidigt 
stadium av min utbildning blev jag intresserad av och nyfiken på Carol C. Kuhlthaus 
modell kring användarundervisning, och hur man lär sig detta i en skolmiljö idag. Detta 
baserar sig på att jag har ett eget intresse kring hur människor förser sig med 
information. Jag upplever det som att ju mer information som finns att tillgå, desto 
mindre sökande blir människan. Att lyfta allt detta vidare till just 
gymnasiebibliotekarier baserar jag på att den utbildningsnivån eleverna är på trots allt är 
frivillig, men ändå ser många den som obligatorisk. Som elev väljer man sin egna 
inriktning och de första stegen mot vuxenvärlden tas på allvar. Går jag tillbaka till min 
egna gymnasietid kan jag inte påminna mig om någon undervisning där 
skolbibliotekarien var involverad, inte heller någon undervisning som på något vis 
påminner om användarundervisningen jag skriver om i denna uppsats. 
  
Inom bibliotek- och informationsvetenskapen är informationssökning ett populärt 
område att forska kring, då dess frågor är av central art. Detta beror på att det behövs 
tillförlitlig kunskap kring hur människor hittar samt även använder information. 
Informationsbeteende är ett abstrakt begrepp som kom att börja användas under 1970-
talet, men har studerats sedan 1950-talet. Begreppet informationsbeteende är en term 
inom informationsvetenskapen som är nära knutet till både informationsbehov och 
användning. Inom informationsvetenskapen är informationsbeteende det område med 
störst spridning av sina modeller och teorier, där det återfinns fyra olika modeller: 
beskrivande; process; kognitiva och komplexa modeller. Inom de kognitiva modellerna 
återfinns Carol Kuhlthaus modell för användarundervisning och informationssökning 
(Bawden & Robinson, 2012, s. 187-197). 
 
2  Bakgrund 
I kapitlet om bakgrund redovisas kortfattat kring några olika områden ur en mer allmän 
synvinkel, dels för att förtydliga vad de innebär men även för att ge läsaren en grund 
kring dessa återkommande begrepp i uppsatsen. De olika områdena är 
informationsbehov, informationskompetens, informationssökning samt 
skolbiblioteksuppdraget. Det sistnämnda redovisas med stöd ur Skollagen, 
Bibliotekslagen samt Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011 (Lgy11). 
 
2.1  Informationsbehov/informationsbeteende 
Informationsbehov som begrepp är nära knutet till både informationsbeteende och 
informationsanvändning, och är en del av informationsbeteendet. Under 1950- och 60-
talen genomfördes den första omfattande forskningen kring informationsbehov och 
informationsbeteende, och sedan dess har området kommit fram med många nya idéer 
och begrepp. Informationsbeteende blev ett mer allmänt begrepp under 1970-talet, från 
att tidigare har benämnts bland annat som användarstudier, kommunikationsbeteende 
med mera. Intresset för att skapa konceptuella modeller kring informationsbeteende, 
genomföra kvalitativa studier samt att skapa metoder på samhällsvetenskaplig grund 
kom att öka i samma veva. Detta skedde dels på grund av framtagning av digitala 
verktyg men även ur ett akademiskt intresse för området. Modellerna är har formen av 
flödesscheman, eller diagram, medan teorierna ofta är förklaringar och beskrivningar av 
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kvalitativ karaktär, vars syfte är att påvisa hur dessa faktorer som återfinns inom 
informationsbeteende samverkar med varandra (Bawden & Robinson., 2012, s. 187-
192). 
 
2.2  Informationskompetens 
För att förstå begreppet informationskompetens kan tre olika teoretiska perspektiv 
nyttjas. 
  

•   Det fenomenografiska synsättet handlar om att utforska på vilket sätt människor 
förstår fenomen i världen. Att studera variationen i hur människor upplever olika 
fenomen är en grundläggande ansats inom perspektivet. Grunden till 
fenomenografin hämtas ur ett konstruktivistiskt synsätt på lärande, vilket 
understryker värdet av att ta utgångspunkt ur den lärandes perspektiv i 
undervisningen. Istället för att se lärande som en överflyttning av kunskap från 
läraren till eleven, ses lärande inom fenomenografin som en meningsskapande 
aktivitet (Lindberg & Lundh, 2009, s. 45-46).  

  
•   Det sociokulturella perspektivet utgår från att kollektiva verksamheter alltid är 

relaterade till individen kring lärandet. Detta innebär att utifrån de praktiker som 
en verksamhet är uppbyggd kring och av behöver olika verksamma grupper som 
elever, yrkesgrupper med flera lära sig att kommunicera på ett specifikt språk 
som är gångbart inom den egna sfären (Lindberg & Lundh, 2009, s. 49). 

  
•   Det diskursanalytiska perspektivet handlar om att gripa tag i kulturellt och 

socialt formade synsätt kring informationspraktiker och 
informationskompetenser. Det handlar även om att förklara och påvisa vilka 
bakomliggande antaganden som kontrollerar hur informationskompetens 
definieras och förhåller sig till detta (Lindberg & Lundh, 2009, s. 54-55).  

 
Min egna ståndpunkt kring dessa olika perspektiv är en blandning av det 
diskursanalytiska perspektivet med drag av det fenomenografiska. Dels då jag anser det 
vara av vikt att studera vilka underliggande antaganden som finns men som inte alltid är 
självklara att se för gemene man. Dels anser jag även att lärande bäst tas upp av en 
individ om denne själv får göra arbetet, istället för att få materialet serverat eller 
påtvingat. Det egna intresset och förståelsen för hur saker och ting hänger ihop skapar 
en större mening för individen, och i längden en bättre kunskapsbank. 
 
2.3  Informationssökning 
Anledningen till att människor söker information är för att det finns ett behov av att veta 
någonting, och informationssökningsprocessen uppstår ur informationsbehovet 
(Limberg, Hultgren & Jarneving, 2002, s. 23). Kuhlthaus uppfattning är att 
informationssökning är en pågående aktivitet genom hela livet, och behovet uppstår när 
människan vill fördjupa och bredda sin förståelse kring omvärlden (Kuhlthau, 2004, s. 
13). Idag är det väldigt enkelt att söka fram information genom till exempel Google, och 
för varje sökning kan du få upp till tusentals träffar. Detta har i sin tur medfört att det är 
ännu svårare nuförtiden att bedöma trovärdigheten i träfflistans länkar. Det sätt som 
gemene man tidigare sökte fram sin information på har kommit att ändras radikalt i 
grunden. Från att tidigare ha varit tryckta källor har detta delvis kommit att ersättas av 
algoritmer vilkas uppgift är att klassa, organisera och presentera information (Medie- 
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och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning, 
2014, s. 11). 
 
2.4  Skolbiblioteksuppdraget 
Enligt Bibliotekslagen (2013:801) är ändamålet för biblioteksväsendet följande: 
 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i 
det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. (SFS 2013:801 2 §).  

 
Enligt paragrafen ska biblioteken jobba främjande för demokratin, genom att bidra med 
information och kunskap samt att biblioteken ska vara tillgängliga för alla. Denna 
demokratifrämjande tanke om uppdraget är den grundtanke som det svenska 
biblioteksväsendet är uppbyggt på (SFS 2013:801 2 §). Det står vidare att ansvaret för 
skolbiblioteken faller på kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i enlighet 
med bestämmelserna i Skollagen (SFS 2010:800 2 kap. 2 §). Det står även att alla elever 
från grundskolan till gymnasieskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek (SFS 2013:801 
10 §).  
 
Skolbiblioteken regleras inte bara av Bibliotekslagen, utan även av Skollagen (SFS 
2010:800 2 kap. 36 §), precis som andra delar av skolväsendet. I Skollagen finns det ett 
demokratifrämjande uppdrag för att eleverna ska bli aktiva demokratiska medborgare. 
Syftet med utbildningen inom skolväsendet är även att den ska främja alla elevers 
livslånga lärande och utveckling, och att den ska ta hänsyn till alla elevers olika behov 
av stöd för att kunna uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att ta till sig 
utbildningen. Enligt Skollagen är skolbiblioteken lagstadgade som lokaler, vilket 
innebär att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek, och de lokaler och den 
utrustning som finns ska uppfylla syftet. Det finns dock inga bestämmelser om hur 
biblioteksuppdraget ska vara utformat, vilken bemanning som ska finnas eller vilken 
kompetens personalen ska besitta (SFS 2010:800 2 kap. 35 §).  
 
Skolbiblioteken har även att ta hänsyn till läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 11), 
vilken är baserad på Skollagen (SFS 2010:800 15 kap.) och medför att demokratiska 
värderingar är grunden även i dessa dokument. I linje med denna värdegrund är en 
likvärdig utbildning en utgångspunkt, vilket innebär att undervisningen ska anpassas för 
varje elev, deras behov och förutsättningar (SFS 2010:800 15 kap.). I läroplanen för 
gymnasieskolan finns följande med i skolans uppdrag:    

      
Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis 
närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta (Läroplan, examensmål 
och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 7). 

 
I kunskapsmålen finns konkreta exempel på vad eleverna förväntas förvärva sig för 
kunskaper. I naturvetenskapen till exempel ska eleverna fördjupa sina kunskaper inom 
ämnet genom att diskutera samt utforska frågor med samhällsanknytning (Lgy11, 2011, 
s. 126). Inom religionskunskapen ska eleverna ha möjlighet att kritiskt granska källor, 
analysera begrepp och texter (Lgy11, 2011, s. 137). Samhällskunskapen ska bland annat 
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möjliggöra för eleverna att utveckla förhållningssätt på vetenskaplig basis gentemot 
samhällsfrågor, och ge eleverna möjligheten att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 
ett stort informationsflöde genom att de ska kunna söka, värdera och strukturera 
information från olika medier och källor. Dessutom ska eleverna kunna dra slutsatser 
baserat på den informationen (Lgy11, 2011, s. 143). Övergripande är att ett av dessa mål 
är att eleverna efter avslutade gymnasiestudier ska kunna tänka kritiskt, formulera 
åsikter som är grundade på kunskap, samt att de ska kunna nyttja modern teknik för att 
söka kunskap med mera (Lgy11, 2011, s. 9-10). 
 
3  Problemformulering 
Idag är information av en mer global karaktär, till skillnad mot när biblioteket i 
Alexandria grundades för över 2000 år sedan. Vid den tidpunkten berörde 
informationen enbart de i närområdet, medan den idag mer eller mindre berör alla 
människor. Det är inte Internet eller digitala medier i sig som har skapat problemet med 
att finna, utesluta, värdera och hantera olika källor. Den största skillnaden mellan idag 
och förr i tiden är att idag har information och en ändamålsenlig hantering av den 
informationen en samhällsbärande funktion, och fyller det kunskapsbehov vi har som 
aktiva medborgare i en demokrati och ett ännu mera globaliserat samhälle (Lindberg & 
Lundh, 2009, s. 13). Enochsson skriver om att den äldre generationen har med sig 
livserfarenhet och värderingar, något den yngre generationen saknar. Detta är mycket 
användbart i kombination med informationssökning och Internet. Vidare pratar man 
idag om den fjärde basfärdigheten, vilket är förmågan att hantera stora 
informationsflöden som finns i vårt samhälle (Enochsson, 2007, s. 11). Den fjärde 
basfärdigheten, vilket omfattar datorkunskap och informationssökning, ingår dock inte 
som några separata ämnen i undervisningen (SFS 2010:800 10 kap. 4 §). 
  
I skolan idag finns kunskapsmål kring att elever efter att de avslutat sina 
gymnasiestudier självständigt ska kunna tänka kritisk, formulera egna åsikter som är 
baserade på kunskap samt att de ska kunna söka till exempel kunskap genom att nyttja 
modern teknik (Lgy11, 2011, s. 9-10). Detta går att koppla samman med 
skolbibliotekariens kompetens inom bland annat källkritik och informationssökning. 
  
När jag läste på inför att skriva denna uppsats insåg jag att hur man sökt information 
genom åren, och hur man söker information idag, har kommit att ändras oerhört genom 
tiderna. Min uppfattning är att detta har att göra med att det har utvecklats ny teknik, 
vilket har skapat helt andra förutsättningar för hur vi söker information samt hur vi 
inhämtar den sökta informationen. Förr i tiden var informationsinhämtning något som 
tog tid och i viss mån var besvärligt, men idag är det något gemene man utför flera 
gånger dagligen utan att egentligen reflektera över det. 
 
3.1  Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur tre skolbibliotekarier arbetar med användarundervisning 
på gymnasiet, med en teoretisk utgångspunkt i Carol C. Kuhlthaus modell kring 
användarundervisning. 
 
3.2  Frågeställningar 
Med utgångspunkt ur mitt syfte och de frågor jag vill jobba med i mina intervjuer har 
min frågeställning mynnat ut i följande: 

•   Hur arbetar skolbibliotekarien med användarundervisning? 
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•   Vilka förutsättningar anser skolbibliotekarien att det finns på skolan för att 
arbeta med användarundervisning? 

•   Hur upplever skolbibliotekarien samarbetet med lärarna kring 
användarundervisning? 

3.3  Avgränsningar 
Min avgränsning blir att intervjua tre skolbibliotekarier som arbetar på kommunala 
gymnasieskolbibliotek. Det jag vill titta närmare på är hur skolbibliotekarierna arbetar 
med användarundervisning, och om det går att applicera Kuhlthaus modell. Jag vill 
även undersöka om det finns något samarbete med lärarna på respektive skola, samt titta 
på vilka förutsättningar som finns för att arbeta med användarundervisning. Jag väljer 
att fokusera på skolbibliotekarierna för att jag vill undersöka deras perspektiv, 
uppfattning och syn kring detta. Jag har för detta ändamål intervjuat tre stycken 
skolbibliotekarier. 
  
Det jag märkte tidigt efter genomförda intervjuer var att det fanns några väldigt tydliga 
områden som bibliotekarierna var rörande eniga kring. Att jag har valt att fokusera på 
just gymnasienivå beror på att eleverna själva har valt inriktning på sina studier. 
 
4  Tidigare forskning 
I denna del redogörs för den tidigare forskning som kan anses ha relevans för denna 
uppsats. 
 
4.1  Informationssökning 
Carol C. Kuhlthau, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap samt pedagogik vid 
Rutgers universitet, USA, har en bild om att informationssökning är en huvudsaklig 
aktivitet i livet, och att anledningen till att människor söker information är för att de 
önskar bredda sin förståelse för omvärlden, men även fördjupa densamma. En 
användares perspektiv är en viktig komponent i att förse sig med information när en 
informationssökning placeras i ett större sammanhang på ett bibliotek. Kritiska problem 
kan uppstå om individens upplevelse kring och i processen för att inhämta information 
inte stämmer överens med hur utformningen av ett system för att ge information 
beskrivits. För att kunna utveckla mer effektiva tjänster inom informationssökning 
måste en förståelse för vilket perspektiv användaren har finnas. För att kunna utveckla 
funktionella metoder krävs en god teoretisk grund. Ett bra område att titta på gällande 
teorier är inlärningspsykologin, och på så sätt förstå en användares perspektiv på 
informationssökning (Kuhlthau, 2004, s. 13). 
  
Heinström har utöver sin utbildning och forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap även en masterutbildning inom psykologi. Detta medför att 
hennes forskning som presenteras i Fast surfers, Broad scanners and Deep divers 
lägger sitt fokus på hur personlighetsdrag kan påverka lärstilar direkt eller indirekt, men 
även vilken inställning en individ har till att studera. Det som undersökts närmare är de 
individuella mönster en användare har vid sin sökning, men även hur personlighet och 
studiestrategi påverkar informationssökningsbeteendet. Det framkommer att en individs 
personlighet påverkar vilket ämnesområde som väljs, vilket i sin tur påverkas av en 
uppgifts karaktär. Heinström menar att om man kan se de mönster som finns i en 
individs personlighetsdrag och egenskaper utöver den uppgift som föreligger sökningen, 
går det att införliva ytterligare en dimension kring att skapa förståelse för de beteenden 
en informationssökande har. Om det går att hitta kopplingar mellan vissa beteende och 
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vissa personlighetsdrag, inom till exempel informationssökning, går det att skapa en 
djupare förståelse kring den psykologiska mekanismen vilken påverkar 
informationssökning (Heinström, 2002, s. 253-257). 
  
Louise Limberg har forskat kring informationskompetens sedan 1990-talet och 
disputerade 1998 med sin avhandling Att söka information för att lära. I avhandlingen 
skriver Limberg om sina studier kring informationssökning med fokus på gemenskapen 
mellan lärande och informationssökning. Limbergs fokusgrupp är gymnasieelever 
(Limberg, 1998, s. 19). I avhandlingen kom Limberg fram till att det gick att urskilja tre 
olika uppfattningar kring informationssökning. Dessa är  

•   informationssökning för att söka fakta 
•   informationssökning som att väga information för att välja rätt sida 

informationssökning för att granska och analysera (Limberg, 1998, s. 215). 
 
4.2  Informationskompetens 
Anna Lundh tar i sin avhandling Doing Research in Primary School upp hur 
informationskompetenser formas, vilket sker på olika sätt i olika miljöer. I den svenska 
skolmiljön jobbar man idag med projektbaserad undervisning, vilket hänger ihop med 
att grundskolan allt mer har digitaliserats. Detta ställer större krav på både elever och 
lärarna, vilka nu står inför nya krav och frågor gällande olika typer av 
informationsaktiviteter och utmaningar. Eleverna måste lära sig att kunna hantera den 
nya informations- och kommunikationstekniken (IKT) vilket studien påvisar inte ingår i 
den dagliga skolverksamheten. Avhandlingen visar på att eleverna i ganska komplexa 
skoluppgifter ges stort eget ansvar, och lämnas att arbeta med dessa själva, vilket istället 
skulle kunna genomföra med stöd för att växa med uppgiften. Vidare framgår det att 
eleverna ska kunna söka information och skriva ihop text, men att stödet från lärarna 
inte alltid är helt tydligt, utan det förutsätts att barnen redan besitter den digitala 
kunskapen. Införandet av IKT i grundskolan har på inget vis varit en lätt process, då det 
nya kolliderar med det traditionella (Lundh, 2011, s. 45-48). 
 
4.3  Användarundervisning 
Cecilia Gärdén redovisar i rapporten Skolbibliotekets roll flera olika studier där det 
gjorts undersökningar kring användarundervisning och försök att beskriva hur den tar 
sin utgångspunkt i lärande. Idag är eleverna mer aktiva i olika grupparbeten samt 
enskilda arbeten där det inte finns givna svar till de ställda frågorna. Detta bidrar till att 
öka och fördjupa elevernas engagemang. Vidare redovisas en uppsats där det 
framkommer ett beroendeförhållande mellan läraren och skolbibliotekarien, vilket 
uppsatsförfattaren menar kan leda till innehållsanpassad undervisning baserat på 
målgruppens tänkta förkunskaper, istället för faktiska förkunskaper. Även tiden anges 
vara en begränsning kring användarundervisningen, och att det påverkar 
undervisningens nivå samt innehåll. Att förankra skolbibliotekariens roll i 
undervisningen är lärarens möjlighet. Det framkommer i ovan nämnda uppsats att det 
varierar mycket mellan olika skolor, både nationellt och internationellt, hur 
användarundervisningen uppfattas och genomförs (Gärdén, 2017, s. 57-59). 
  
Mikael Alexandersson och Louise Limberg redovisar i sin forskningsöversikt Elevers 
“forskning” via datorn: mantra, metod eller meningsfullt lärande? hur eleverna vid 
sökning av information till ett skolarbete fokuserar på att göra rätt. Att göra rätt 
förklaras kunna vara hitta rätt ämnesområde och att inom det området hitta rätt typ av 
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information som går snabbt att skriva av för att kunna lämna in arbetet, och därefter gå 
vidare till nästa uppgift (Lindberg & Lundh, 2009, s. 94-95). 
 
4.4  Samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare 
Gärdén beskriver hur skolbibliotekarier genom åren har arbetat för att skapa utrymme 
kring att bidra till elevers informationskompetens, språkutveckling och stötta eleverna i 
läsningen. I en av de studier som tas upp i rapporten beskrivs det att bibliotekarierna har 
svårt att få till stånd en fungerande kommunikation och djupare relationer med lärarna, 
där kommunikationen exempelvis sker via e-post. En annan studie pekar på att 
utmaningen i samarbetet ligger kring lärarnas uppfattning och kunskap om 
skolbibliotek, trots att både skolbibliotekarierna och lärarna redan på utbildningsnivå 
vittnar om att ett samarbete är av positiv karaktär (Gärdén, 2017, s. 37-39). 
  
Inom ämnet engelska finns det i Lgy11 tydliga riktlinjer kring att samarbetet mellan 
skolbibliotekarien och läraren är viktigt. Detta då man inom undervisningen ska dra 
nytta omvärldens resurser i form av information, kontakter och  lärande. Det ska även 
bidra till att utveckla eleverna förståelse kring hur man söker, väljer, värderar och tar till 
sig kunskap, information och upplevelser från olika källor (Lgy11, 2011, s.53). Inom 
samhällskunskapen beskrivs det i Lgy11 att eleverna ska ha möjlighet att utveckla ett 
förhållningssätt som är kritiskt gentemot ett stort informationsflöde. De ska utifrån detta 
informationsflöde kunna söka, värdera och strukturera den information som 
framkommer från olika källor och medier samt även kunna dra slutsatser baserat på den. 
Undervisningen inom samhällskunskapen ska bidra till öka elevernas kunskap kring att 
söka och tolka information. Eleverna ska även kritiskt kunna granska densamma, samt 
att de ska kunna nyttja och värdera olika källor och deras trovärdighet och relevans 
(Lgy11, 2011, s. 143-144). 
  
Utifrån Skolinspektionens informationsblad om skolbibliotek framgår det att ett av de 
ansvarsområden en rektor har är att tillgodose att eleverna får tillgång till handledning 
samt stöd för att kunna söka och utveckla sina kunskaper. Definitionen av ett 
skolbibliotek är att det är en pedagogisk resurs som ska stå till både elever och lärares 
förfogande med hjälp av kompetent personal. Dock har varken skollagen eller 
bibliotekslagen några bestämmelser som ställer några krav på att det ska finnas en 
skolbibliotekarie (Skolinspektionen, 2011, s. 4-6). 
 
5  Teori 
I den här delen kommer en presentation av Carol C. Kuhlthaus modell för 
användarundervisningen att genomföras. Valet av modell är baserat på den 
frågeställning som jag valt att arbeta med inom ramen för denna uppsats. Min 
uppfattning är att modellen fyller sitt syfte att tas upp och beskrivas, för att sedan 
kopplas ihop med intervjuerna i resultatdelen, för att slutligen behandlas i analysen. 
Mitt val att nyttja modellen för användarundervisning baserar jag på att modellen mer 
utgår från bibliotekariens roll gentemot studenten än vad Kuhlthaus modell över 
informationssökningsprocessen gör. 
 
5.1  Bakgrund till teori 
Samtidigt som data samlades in kring användarnas perspektiv vid 
informationssökningen, vilket ligger till grund för informationssökningsmodellen, 
samlades även data in kring deltagarnas uppfattning av en förmedlare när de 
genomförde informationssökningsuppgiften. Denna data användes för att studera och 
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upptäcka två typer av förmedlare, dels den formella men även den informella. Den 
formella förmedlaren kan ses som bibliotekarien som finns behjälplig kring 
informationssökningssystem, men även som studenter, professorer och lärare. Den 
informella förmedlaren är den vanliga medborgaren, till exempel familj, vänner eller 
kollegor, som man pratar med kring sitt arbete. Baserat på detta har Kuhlthau forskat 
vidare och fått fram att bibliotekarien ofta är den sista personen gemene man pratar med 
kring sin informationssökning (Kuhlthau, 2004, s. 107-108). 
  
En väletablerad biblioteksservice är att ge instruktioner, vilket kan delas upp i fem olika 
nivåer kring utbildning. Att ordet utbildning nyttjas istället för instruktion, beror på att 
instruktion hänvisar till att ge mer direkta resultat, medan utbildning innebär att 
utveckla kunskaper. Utbildning är något som sker på alla bibliotek, men här syftar 
framställningen på det arbete och den utbildning som sker inom skolans värld 
(Kuhlthau, 2004, s. 120). 
 
5.2  Kuhlthaus modell för användarundervisning 
Kuhlthau har utvecklat en femstegsmodell som beskriver rollen en bibliotekarie har vid 
utbildning inom användarundervisning. Modellen innehåller beskrivningar för vad som 
sker på varje nivå utifrån bibliotekariens utbildning gentemot eleverna. Dessa nivåer har 
differentierat med antal träffar, likaså kring undervisningens innehåll och vilka problem 
eller frågor som tas upp. 
 

•   Nivå 1: Organisatör. På den här nivån finns det ett behov av väl utbyggda 
databaser att göra sina sökningar i. Bibliotekarien finns med i bakgrunden men 
eleven söker själv efter relevant information i en bibliotekssamling.  

•   Nivå 2: Föreläsare. Inom denna nivå ger bibliotekarien en större grupp elever 
instruktioner och verktyg kring hur sökprocessen kan gå till, och vilka databaser 
med mera som är bra att utgå från. Detta sker vanligtvis i början av en termin för 
nya studenter och är inte tänkt som hjälp till något särskilt problem. 

•   Nivå 3: Instruktör. På detta stadie har en kontakt mellan bibliotekarien och 
läraren etablerats, och en typisk lektion på denna nivå är där bibliotekarien visar 
för studenten hur man utifrån en lista får fram det material som är relevant. 
Studenten får på ett mer ämnesspecifikt sätt hjälp att söka efter relevant 
information, baserat på det aktuella problemet/frågeställningen. 

•   Nivå 4: Handledare. Bibliotekarien har återkommande träffar med eleverna 
kring hur deras sökprocess kan utvecklas och blir mer djupgående kring det 
specifika ämnet. Detta kan även inkludera bra tips på sökstrategier och källor, 
baserat på det ämne som det söks kring. Läraren är den som ursprungligen har 
presenterat ämnet för eleverna. 

•   Nivå 5: Rådgivare. Bibliotekarien är en viktig del genom alla stegen i hur 
sökprocessen upplevs av eleverna, och kan vara den som bekräftar att arbetet är 
på rätt väg. Här handlar det om att bekräfta de känslor eleven passerar i de olika 
stegen av sökprocessen, men även att se till så eleverna är väl förberedda för 
framtiden och att de känner sig trygga kring hur de ska jobba med sina framtida 
informationssökningprocesser (Kuhlthau, 2004, s. 120-126). 

 
5.3  Hur teorin kommer användas i uppsatsen 
I analysen kommer det resultat som framkommit redovisas utifrån modellen för 
användarundervisningen och dess olika nivåer, och bindas ihop med det material som 
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presenterats i avsnittet tidigare forskning. Nivå 1 och nivå 2 kommer att slås ihop då de 
står varandra så pass nära att de är svåra att redovisa separat. 
 
6  Metod 
I det här kapitlet beskrivs hur det empiriska datamaterialet har samlats in, hur urvalet 
processats, utformningen av intervjuguiden, genomförandet av intervjuerna, vilken 
analysmetod som används samt metodkritik. 
 
6.1  Datainsamling 
Jag har inom ramen för den här uppsatsen valt en kvalitativ intervjumetod. Detta då min 
avsikt är att undersöka hur skolbibliotekarier på gymnasienivå arbetar med 
användarundervisning genom intervjuer med avsikten att kunna föra ett samtal utifrån 
min intervjuguide, se Bilaga 2, givet att jag då hade möjligheten att ställa följdfrågor 
och få en förklaring om något var oklart. Datainsamlingen har genomförts via en 
intervju per intervjudeltagare, på deras arbetsplatser i ett avskilt rum. Varje intervju har 
föregåtts av att jag har mailat ut en enskild förfrågan, se Bilaga 1, och bokat in 
intervjuerna med respektive person. Tiden som var avsatt per tillfälle var 30-45 minuter 
och i slutändan blev intervjuerna mellan 34 och 64 minuter långa. 
  
Enligt Kvale och Brinkmann har kvalitativa intervjuer kommit att bli den ledande 
forskningsmetoden inom samhällsvetenskaper, inom vilka man fokuserar på en 
människas tänkande utifrån bland annat kulturella och vardagliga aspekter. En intervju 
är ett utbyte av åsikter kring ett ämne som båda är intresserade av, inom ramen för ett 
professionellt samtal och kan ses som en interaktion mellan människor. Att som 
forskningsmetod nyttja intervjun är att se densamma som ett samtal med en tydlig 
struktur och ett syfte, dock sker det inte mellan två likställda parter (Kvale & 
Brinkmann, 2012, s. 18-19, 27-28). 
 
6.2  Urval 
Ett av kriterierna för urvalet till uppsatsen var att de personer som skulle intervjuas dels 
var utbildade bibliotekarier, dels arbetade på ett gymnasium i kommunal regi. Jag valde 
att maila en bibliotekarie per skola, och alla tre var positiva till att ställ upp på en 
intervju. Att jag valde just kommunala skolor beror på att de friskolor eller privata 
skolor som återfinns i regionen inte har skolbibliotek i egen regi, varken när det gäller 
utbildad personal eller lokal rent fysiskt. 
 
6.3  Utformning av intervjuguide 
Mina intervjufrågor, se Bilaga 2, har jag utformat med utgångspunkt ur min 
frågeställning och problemformulering. Antalet frågor blev många vilket var bra för då 
kunde jag fånga in många olika delar av samma ämne. 
 
6.4  Genomförande av intervjuer 
Innan varje intervju genomfördes berättade jag för respektive intervjuperson att jag 
skriver en kandidatuppsats med inriktning mot användarundervisning hos 
skolbibliotekarier på gymnasiet. Vidare beskrev jag att jag i möjligaste mån ska hålla 
min respondenter anonyma, och att det är jag som har tillgång till de inspelade 
intervjuerna samt att dessa kommer raderas efter att uppsatsen blivit färdigställd, och att 
det som sägs under intervjuerna kommer användas i uppsatsen. Alla tre gav sitt 
godkännande kring detta. Därefter blev alla tre intervjuer inspelade, och sedan 
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transkriberade. Den första transkribering har sedan genomgått en grov bearbetning där 
hostningar, uttryck som eh, ah och hummanden tagits bort för att göra materialet mer 
lättarbetat. 
6.5  Analysmetod 
Som grund till analysmetoden har respektive transkribering läst noggrant flertalet 
gånger för att på så vis fånga upp det som är dominerande och väsentligt. Uppdelningen 
har sedan skett utifrån teorins olika nivåer, där nivå 1 och 2 har slagits ihop vid 
redovisningen av analysen. 
 
7  Resultat 
I det här kapitlet presenterar jag mina intervjupersoner, därefter kommer jag att 
redogöra för det material jag utvunnit ur mina intervjuer som jag har gjort med 
skolbibliotekarierna med utgångspunkt ur min frågeställning. 
 
7.1  Presentation av intervjupersonerna 
Alla tre intervjupersoner är utbildade bibliotekarier och jobbar på kommunala 
gymnasiebibliotek med ungefär samma antal elever. Karin har jobbat som bibliotekarie 
sedan 2009, Emma sedan 2014 och Åsa har jobbat sedan 2002. 
 
7.2  Hur skolbibliotekarien arbetar med användarundervisning 
Alla tre bibliotekarier berättar att i början av höstterminen handlar mycket av deras 
arbete om att träffa alla nya eleverna i årskurs 1 för att genomföra en 
biblioteksintroduktion. Undervisningen vid det tillfället handlar om att förse eleverna 
med lånekort, berätta att bibliotekarien och biblioteket finns samt nämna något kring 
databaserna. Dock vill ingen av bibliotekarierna komma in i klasserna endast för att visa 
vilka databaser som finns, då detta på inget vis hjälper eleverna i längden. Istället 
handlar det om att få sätta in det i ett mer konkret sammanhang, då behovet för detta 
finns hos eleverna. 
  
Bibliotekarierna har inget schema att följa under läsåret, såvida de inte ingår i ett projekt 
tillsammans med en lärare och en klass, exempelvis ett läsprojekt. De jobbar istället 
behovsstyrt vilket innebär att de genomför undervisning när läraren bedömer att behovet 
finns. I övrigt ser dagarna och veckorna väldigt olika ut. Enligt intervjupersonerna har 
majoriteten av eleverna med sig undermåliga kunskaper kring sökprocessen och hur de 
jobbar med den från grundskolan. Bibliotekarierna får i hög utsträckning arbeta med att 
lära eleverna att förstå att man inte ska skriva in hela sin sökfråga i sökfältet, och även 
lära eleverna förstå vikten av att arbeta med bra sökord. Mycket av arbetstiden 
tillbringas i själva biblioteket för att finnas till hands för eleverna när dessa kommer 
spontant till biblioteket, vilket eleverna gör i väldigt stor utsträckning. Alla bibliotek har 
studieplatser i olika omfattning och de nyttjas mycket av eleverna. Bibliotekarierna 
arbetar med undervisningen ute i klassrummen då varje enskilt bibliotek är för litet och 
det utrymme som finns vill man spara till de elever som självmant söker sig till 
biblioteket för att studera. Alla tre vittnar om att de egentligen skulle vilja genomföra 
undervisningen inne i biblioteket baserat på att det då blir i en mer naturlig miljö. 
  
Karin berättar om de svårigheter som finns med att skapa en allmängiltig form av 
lathund som kan vara alla elever tillhanda, oavsett årskurs och kunskapsnivå. Detta 
beror på att eleverna arbetar med olika uppgifter men likväl att de har så pass olika 
förkunskaper med sig till gymnasiet. Det som Karin får göra istället är att arbeta efter en 
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röd tråd, att det ska finnas en konsensus kring vad det är för steg som eleverna bör gå 
igenom, baserat på lärandeprocess kontra informationssökningsprocess. Vidare arbetar 
man på den här skolan med mindmaps för att på så sätt se vilka förkunskaper eleverna 
har. Karin berättar även att man på hennes skola arbetar med sökstrategier, för att skapa 
en medvetenhet hos eleverna kring vilka val de gör när de söker, att de faktiskt gör val, 
samt att de ska låta dessa val ta tid och att de ska vara medvetna om att processen pågår. 
Detta handlar om att lära eleverna att tänka igenom vilken typ av information de är i 
behov av, att få bort eleverna från att det ska gå snabbt, lätt och att det inte ska vara en 
slump att Google-sökningen gav ett resultat som nog kanske är bra. 
  
De tre intervjuade bibliotekarierna nämner vissa gemensamma databaser som återfinns 
på respektive skola. En av dessa är EBSCO, vilket är en databasleverantör, som 
tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom många olika ämnen, där flertalet av dessa 
artiklar även återfinns i fulltext. En annan databas som nämns från alla tre bibliotekarier 
är NCBI (National Center for Biotechnology Information) vilket är en amerikansk 
databas som levererar artiklar av vetenskaplig karaktär på engelska inom biomedicin 
och livsvetenskaper. Alla tre skolor erbjuder även möjligheten att söka i 
Nationalencyklopedin. Övriga gemensamma databaser som återfinns på skolorna och i 
deras skolbibliotek är till exempel Artikelsök, där sökning görs via bibliotekarien på 
respektive skola, Britannica online vilket är ett uppslagsverk på engelska, Alex 
författarlexikon vilket är en databas där det finns presentationer av skönlitterära 
författare från hela världen. Andra databaser som respektive skola har tillgång till är 
Sveriges regering, Sveriges riksdag, Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet, 
Diskrimineringsombudsmannen och även MIK-rummet, vilket handlar om mediers roll 
i samhället. 
  
Emma berättar att de databaser som finns tillgängliga ska innehålla sådant som deras 
elever behöver i sin utbildning, och att det är viktigt att skolan har några 
referensdatabaser med mycket material för att förbereda eleverna för högre studier. Här 
nämner Emma till exempel EBSCO och NCBI. Delar av detta går att återfinna i 
läroplanen (Lgy11) om att en skola har ansvar för att varje elev kan nyttja bok- och 
bibliotekskunskap, men även modern teknik som ett verktyg för kommunikation, 
kunskapssökande, lärande och skapande. Det går även att utläsa att ett av skolans mål är 
att varje elev ska kunna ta ställning till fortsatta studier och yrkesinriktningar på ett 
medvetet sätt baserat på underlag som samlats in genom erfarenheter och kunskaper 
(Lgy11, 2011, s. 10, 13). Karin berättar att de har valt sina databaser utifrån såväl 
önskemål från lärare, men även utifrån vad de ser att det finns behov av för databaser. 
En del av dessa databaser har funnits med länge och finns kvar lite av tradition och 
vana, men de ser regelbundet över användningen och behovet i samband med att avtal 
förnyas och så vidare. Åsa berättar att urvalet av databaser baserar sig på vilket behov 
som finns på hennes skola, men även på den statistik som finns kring användandet i 
förhållandet till kostnaden. 
  
Karin berättar att det har funnits en struktur på den skolan där hon jobbar, som handlar 
om att när eleverna började årskurs 1 fick varje klass besök av bibliotekarien för att man 
skulle förse eleverna med en gemensam digital kompetens. Detta innebar att man 
arbetade i ett ämnessammanhang och eleverna skulle lära sig vad source approach är, 
alltså vilka resurser som finns att tillgå via skolans bibliotek, få grundläggande 
kännedom om vanliga sökkanaler och börja reflektera kring detta. I detta inkluderades 
även källkritik och upphovsrätt kring bilder. Karin berättar vidare att hon för en digital 
kartläggning över skolans alla klasser för att kunna se om någon klass inte fått träffa 
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bibliotekarien, vilket gör att hon tydligt kan påvisa det för klassens mentor att så är 
fallet och då får till en lektion med klassen. 
  
Källkritik är något alla tre bibliotekarier arbetar med. Karin beskriver det som att de på 
hennes skola vill att eleverna vid sin student har utvecklats till ansvarstagande individer 
som inte bidrar till den källkritiska brist som bibliotekarierna uppfattar finns i samhället 
idag. Emma berättar att hon arbetar med källkritik ur ett konspirationsteoretiskt 
perspektiv genom att låta eleverna får arbeta med ett specifikt tema och då själva söka 
reda på information från olika media och se att all media delvis vinklar det material de 
publicerar. Enligt Emma handlar det om att hålla sig neutral. Åsa i sin tur anser att 
källkritiken i skolan är väldigt instrumentell på så vis att lärarna jobbar med den 
klassiskt historiska källkritiken istället för att sätta in den i sitt sammanhang. 
 
7.3  Förutsättningar för användarundervisning 
Bibliotekarierna anser sig jobba lite i motvind kring att eleverna kan nyttja till exempel 
Google eller Wikipedia för att få en språngbräda vidare ut i sin informationssökning. 
Detta då det finns lärare som säger att eleverna endast får nyttja tryckta medier, vilket 
baserar sig på att lärarna fortfarande lever kvar i att Wikipedia inte är en bra källa, och 
inte går att nyttja alls. Alla tre bibliotekarier vittnade om att Wikipedias referenser kan 
vara mycket bra att nyttja för att komma vidare till andra källor, särskilt om man tittar 
på den engelska Wikipedia. Detta står i kontrast till vad som står i Läroplan, 
examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, där det tydligt 
framgår att elevernas förmåga att finna, tillägna sig och kunna använda ny kunskap är 
viktigt. Vidare ska eleverna kunna navigera sig i en komplex verklighet där det 
förekommer ett stort informationsflöde, i en snabb förändringstakt (Lgy11, 2011, s. 7). 
  
Skolbibliotekarien Åsa berättar om att de arbetar med något de kallar för söklogg, vilket 
innebär att eleverna får fylla i hur de genomfört sin sökning, vad de sökt på och vilka 
sökord som använts. Det som hittats blir så kallade trampolin-ord, som de nyttjar för att 
ta sig vidare i sin sökning. I samband med detta faller det sig naturligt att resonera med 
eleverna kring källkritik, samt vad som kan benämnas bra och dåliga källor, trovärdiga 
eller mindre trovärdiga källor. Detta gör att hela processen blir mer tydlig för eleverna, 
att de ser vad de faktiskt gör och vad de får fram för resultat. Om eleverna under sin 
sökprocess fastnar kan de titta tillbaka i sin söklogg för att komma vidare med andra 
sökord. 
  
Emma anser att det bästa är om man sätter in handledningen från henne som 
bibliotekarie i ett sammanhang för att hjälpa eleverna. Inom vissa ämnen upplever 
Emma det som något svårt att jobba med sökningar, till exempel inom matematik detta 
då hon upplever det som att det alltid finns ett rätt svar. Karin berättade att det handlar 
om att anpassa informationssökningen till respektive ämne. Inom vissa ämnen är det 
mer naturligt med samarbeten som till exempel inom samhällskunskap eller svenska, 
men likväl inom biologi eller kemi, där det går att utröna flera olika svar och vägar för 
att nå fram till svar. Vidare berättar Karin att hon får uppskattning från sina kollegor om 
att det arbete hon utför har en positiv inverkan, men att vissa lärare inte kan se vilken 
koppling det har till deras egna ämne och kursplan. Detta baserar sig på att vissa ämnen 
har väldigt tydligt utskrivet i läroplanen vad som gäller kring källkritik och 
informationssökning. 
  
Åsa nämner engelska som ett ämne vilket har tydliga riktlinjer kring arbetet där 
bibliotekariens kunskaper är av stor vikt: “Undervisningen ska dra nytta av omvärlden 
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som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna 
utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från 
olika källor för information, kunskaper och upplevelser“ (Lgy11, 2011, s. 53). Vidare 
nämner hon även samhällskunskapen som bland annat ska möjliggöra för eleverna att 
utveckla förhållningssätt på en vetenskaplig basis gentemot samhällsfrågor. Eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till ett stort informationsflöde 
genom att de ska kunna söka, värdera och strukturera information från olika medier och 
källor, och dessutom kunna dra slutsatser baserat på den funna informationen. 
Undervisningen inom ämnet ska bidra till att eleverna lär sig söka och tolka 
information, och även kritiskt granska densamma, samt kunna nyttja olika källor och 
även kunna värdera en källas relevans och trovärdighet (Lgy11, 2011, s. 143-144). 
  
Alla bibliotekarierna arbetar med elevernas gymnasiearbete i bakhuvudet, eftersom det 
arbetet är det som är kulmen på elevernas gymnasiestudier. Det är genom detta arbete 
eleverna ska påvisa sina kunskaper utifrån respektive program de studerat vid. 
 
7.4  Samarbetet med lärarna 
Det är ett fåtal lärare som bjuder in bibliotekarien från första början kring en uppgift till 
eleverna spontant, istället handlar det om att bibliotekarierna får sälja in sig och sin 
kompetens själva. Åsa upplever att det inte är någon skillnad mellan en nyutbildad 
lärare och en lärare som har jobbat länge inom yrket kring om lärarna är villiga att bjuda 
in bibliotekarien på ett tidigt stadium i sökprocessen. Det gör däremot Emma som anser 
att de nyutbildade är mer öppna för detta och mer gärna vill göra det, än de som jobbat 
en längre period. Karin berättade att det finns många lärare som tycker att hennes jobb 
är bra och viktigt, men att de inte kan se hur de själva kan dra nytta av detta i sina egna 
klasser. Likväl finns det lärare som ifrågasätter om man verkligen måste arbeta med en 
strukturerad sökprocess, och där kan källkritiken vara en bra ingångspunkt för att påvisa 
vikten av detta. Åsa berättar att det finns vissa lärare som har släppt in henne på ett 
tidigt stadium i samarbetet. Där har hon fått en möjlighet att vrida och vända på begrepp 
och kunnat visa läraren på vikten av att det finns olika fokus inom informationssökning, 
då har detta också gett resultat på elevernas arbete kring detta. I mångt och mycket 
berättar alla tre bibliotekarier att samarbetet hänger på vilken kontakt som finns mellan 
läraren och bibliotekarien. Det finns ingen gemensam planeringstid avsatt för lärarna 
och bibliotekarierna, utan detta kan komma att skötas på en 10-minuters kafferast likväl 
som det med framförhållning går att hitta längre planeringstider. 
  
Mest önskvärt säger bibliotekarierna är om de får komma in i planeringsfasen på tidigt 
stadium, redan innan terminen startar när lärarna har sin planeringstid. Detta då de säger 
sig ha en möjlighet att vända och vrida på uppgiften och få in läraren på ett annat spår 
som bibliotekarien tror kan gagna eleven i slutändan. Likväl handlar det om få läraren 
att beskriva uppgiftens fokus, om det är sökprocessen i sig som är det viktiga eller om 
det är sökresultatet och att få fram ett visst material som är det viktiga, eller om det är 
att göra själva uppgiften. Det är dock mer vanligt att eleverna plötsligt står i biblioteket 
med en uppgift i handen och ber om hjälp. Med dagens teknik är det fullt möjligt att via 
olika digitala molntjänster dela dokument med varandra, så att bibliotekarien har ett 
hum om att uppgiften existerar och att det kommer komma många elever till biblioteket 
och be om hjälp. Trots detta är det ett fåtal lärare som nyttjar möjligheten, och det beror 
helt och hållet på vilken lärare det rör sig om. Med dagens teknik och de olika 
webbaserade tjänster som skolans personal har att tillgå finns det all potential att göra 
samarbetet bättre enligt bibliotekarierna. 
  



  
 

14 

Alla tre bibliotekarier pratar om att de själva behöver sälja in sig, sin kunskap och sina 
tjänster till majoriteten av lärarkollegorna. Det kan ske genom att man pratar med 
varandra på en kafferast, att gymnasiearbetet är uppe till diskussion, men även att 
bibliotekarierna själva mailar ut information till lärarna kring att det är bra om de tänker 
på detta, eller detta, och har de fler frågor får de gärna komma förbi biblioteket för att 
diskutera vidare. När det är fortbildningsdagar med gemensamma pedagogiska 
diskussioner blir det mer naturligt för bibliotekarierna att prata med lärarna kring andra 
möjliga lösningar och på så sätt komma in till en klass och lärare de vanligtvis inte 
träffar. En annan bra fördel är att det blir lättare att argumentera för varför 
bibliotekarien ska finnas med i ett tidigt stadium när lärarna planerar en uppgift till en 
klass. 
  
Karin pratar om att hon upplever det som att lärarkollegierna saknar den teoretiska 
bakgrunden som bibliotekarierna har, och syftar då på vikten av att det i ett skriftligt 
elevarbete behöver finnas med en problemformulering och avgränsning. Vissa av 
lärarna vid hennes skola hoppar helt över dessa steg. Detta leder lätt till att eleverna får 
ett mer svårjobbat skolarbete att göra då de har en längre väg fram till bra sökfrågor. 
Dock besitter Karin inget mandat att göra någonting åt detta, utan det hon kan arbeta för 
och hoppas på är att läraren med tiden förstår vitsen med att nyttja Karin och hennes 
kompetens i ett tidigare skede. I de fall där det förekommer samarbete med lärare 
berättar Karin att detta har gett eleverna väldigt mycket i slutändan, då eleverna har 
visat på en annan typ av reflektion och medvetenhet, baserat på att dessa elever under en 
längre tid i ett sammanhang har fått arbeta mer djupgående kring sökprocess och 
källkritiskt förhållningssätt. Dessa elever har en annan nivå inom detta med sig när de 
avslutar sina gymnasiestudier, eftersom elevernas utveckling och fördjupade kunskaper 
bygger på att läraren jobbar vidare med det som bibliotekarien har varit hos klassen och 
pratat om, vilket bidrar till en kontinuitet. 
  
Emma berättar vidare att det förts en diskussion vid hennes skola om att man utifrån ett 
specifikt ämne ska bygga upp en struktur kring att låta eleverna följa alla stegen i 
Kuhlthaus informationssökningsprocess. Hon ser också stora fördelar med att man låter 
eleverna arbeta med en verklig uppgift för att hjälpa dem att förankra kunskapen så de 
kan nyttja den längre fram i andra ämnen. Vidare berättar Emma att på den skola hon 
jobbar är de väldigt noga med att det är eleverna som ska göra sina egna sökningar, 
vilket innebär att när det är dags för gymnasiearbetet har bibliotekarierna som rutin att 
eleverna måste maila syfte och frågeställning innan bibliotekarierna hjälper dem vidare 
med informationssökning, eftersom bibliotekarierna vill kunna vara engagerade. Detta 
för att eleverna ska få med sig så mycket kunskap som möjligt. Det finns de elever som 
inte har så väldefinierade frågeställningar och då är det bibliotekarien som får försöka 
fråga eleverna mer kring detta vid sökhjälpen. Detta dels för att eleverna ska ha en 
chans att ändra sin frågeställning, men det kan också röra sig om för smala eller för 
breda frågeställningar, vilket leder till att bibliotekarien får förklara varför ett ändrat 
syfte då kan vara bra eller hjälpa eleverna att knyta ihop syftet med frågeställningen 
bättre. 
  
Karin har tillsammans med främst en lärare ett samarbete baserat på Carol C. Kuhlthaus 
Guided Inquiry, se nedan, där de försöker förfina och anpassa metoden för att passa in i 
deras sammanhang. Inom detta har det rört sig om ett pilotprojekt med små grupper 
eller individuellt arbete. Detta genom att man då har arbetat mer strukturerat med 
vägledning och det har varit en tydlig struktur där mycket fokus läggs på 
informationssökningen och inläsningsdelen av en uppgift, främst gruppuppgifter. 
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Återigen baseras det på att det från första början finns ett lärarintresse kring att utveckla 
detta. Karin ser dock att hon lär sig mycket av samarbetet och att det på längre sikt även 
kommer andra klasser och elever till del. Åsa berättar att hon delvis också jobbar med 
Guided Inquiry genom att hon har plockat ut det bästa ur den verktygslådan och 
försöker applicera det på en elevuppgift med givna frågeställningar i specifika ämnen, 
exempelvis migration eller Syrienkonflikten.  
  
Guided Inquiry är ett arbetssätt som utgår ur Kuhlthaus modell över 
informationssökningsprocessen. Den är framarbetad av Kuhlthau tillsammans med Ann 
K. Caspari och Leslie K. Maniotes. Metoden handlar om att ett team beståendes av både 
skolbibliotekarie och lärare, som tillsammans vägleder elever mot att utveckla förmågor 
och färdigheter vilka anses vara nödvändiga i det dagliga livet och på arbetsplatser. 
Eleverna skaffar sig en djupare förståelse kring informationsbegrepp och olika 
ämnesområden i läroplanen. Detta sker ofta genom en kombination av material som 
finns i skolbiblioteket tillsammans med hjälpmedel utanför densamma (Kuhlthau, 
Maniotes & Caspari, 2007, s. 1). 
 
8  Analys 
I detta kapitel för jag ihop de resultat som framkommit vid mina intervjuer och 
analyserar dessa med den teoretiska modell jag tidigare presenterat i teorikapitlet, 
modellen för användarundervisning. Jag väljer att slå ihop nivå 1 och 2 i modellen, då 
dessa står varandra nära och är svåra att skilja åt. 
  
Alla intervjuer genomgick en grov genomarbetning för att få ett mer lättarbetat underlag 
att göra analysen ur. När resultatet från intervjuerna började sammanställas dök det upp 
följdfrågor som avhandlades via mail. Exempel på följdfråga var förtydligande kring 
hur de tre bibliotekarierna resonerat angående val av databaser. 
 
8.1  Nivå 1 och 2 – Organisatören och Föreläsaren 
Inom nivå 1 beskriver modellen att bibliotekarien ger en större grupp elever 
instruktioner och verktyg kring hur sökprocessen kan gå till, samt bland annat vilka 
databaser som är bra att utgå från. Enligt modellen sker detta vanligtvis i början av en 
termin för nya studenter, och det är inte tänkt som hjälp till något särskilt problem. Inom 
nivå 2 ger bibliotekarierna eleverna mer djupgående instruktioner kring olika databaser. 
Enligt den teoretiska modellen finns det på den här nivån ett behov av väl utbyggda 
databaser att genomföra sina sökningar i hos eleverna. Bibliotekarien finns med i 
bakgrunden men eleven söker själv efter relevant information i en bibliotekssamling 
eller databas (Kuhlthau, 2004, s. 122-123).  
  
Enligt de intervjuade bibliotekarierna fyller nivå 1 idag i princip ingen funktion, 
eftersom den inte bidrar till något lärande i längden för eleverna, utan eleverna glömmer 
ofta bort vad som sagts. Om man istället väver samman nivå 1 med nivå 2 och vill att de 
båda nivåerna ska vara givande för eleverna anser bibliotekarierna att de behöver 
införlivas i ett projekt som spänner över längre tid och som har ett väl grundat syfte. Till 
exempel att en lärare tillsammans med skolbibliotekarien arbetar med en klass i ett 
specifikt projekt som löper under minst ett läsår. Det är då det skapas bra förutsättningar 
för eleverna att ta till sig av det som lärs ut. Detta går att binda samman med läroplanens 
mål, det vill säga att eleverna ska kunna nyttja bok- och bibliotekskunskap, modern 
teknik som verktyg kring kommunikation, kunskapssökande, lärande och skapande 
(Lgy11, 2011, s. 10, 13). De intervjuade bibliotekarierna vittnar om att det idag endast 
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är enstaka lärare som väljer att samarbeta med skolbibliotekarien inom ramen för denna 
typ av projekt. 
  
Inom ramen för nivå 1 och 2 handlar det om för de tre skolbibliotekarierna att berättar 
om den uppsjö av olika databaser som finns att tillgå. Det innebär även att 
bibliotekarierna genomför en biblioteksintroduktion för alla nya klasser, och då 
informerar dessa nya elever kring lånekort, om var biblioteket finns samt dess utbud. 
Det är även inom dessa två nivåer som bibliotekarierna upptäcker att många elever har 
med sig för dåliga kunskaper från grundskolan kring informationssökning. Här handlar 
det om att lära eleverna att förstå vikten av att inte skriva in en hel sökfråga. 
 
8.2  Nivå 3 – Instruktören 
På denna nivå kan en lektion genomföras eftersom en kontakt mellan bibliotekarien och 
läraren har etablerats. Här påvisar bibliotekarien för eleverna hur man får fram det 
material som är relevant, genom att ge mer ämnesspecifikt hjälp och förklarar vikten av 
bra sökord (Kuhlthau, 2004, s. 123).  
  
Alexandersson och Limberg skriver om att många elever vill göra rätt när de skaffar 
fram information till ett skolarbete (Lindberg & Lundh, 2009, s. 94-95), vilket de för 
uppsatsen intervjuade bibliotekarierna vittnar om. De betonar att deras uppgift inom 
ramen för den här nivån i modellen är att hjälpa eleverna att skaffa sig kunskapen kring 
hur de söker information. Detta genom att få vara med från ett tidigare stadium än vad 
de faktiskt är, vilket modellen påvisar är bra att vara. På så vis anser bibliotekarierna att 
de kan bidra med mycket kunskap till läraren kring utformningen av den uppgift som 
eleverna ska arbeta med, om de får vara med redan på planeringsstadiet. Idag är det 
betydligt mer vanligt att eleverna istället dyker upp oanmälda hos bibliotekarien i 
biblioteket, vilket bidrar till att bibliotekarien är oförberedd på att eleverna kommer. De 
vet då inte vilken uppgift det gäller och har inte haft möjlighet att förbereda material 
som hade kunnat underlätta för eleverna och spara tid för alla inblandade. Att förklara 
så eleverna förstår vikten av att jobba med bra sökfrågor, och skapa en bra konsensus 
kring sitt sökande för att göra det mer uppenbart är något bibliotekarierna arbetar med. 
Det handlar också om att eleverna ska förstå vilken typ av information de letar efter, och 
att de inte ska tänka att det ska gå snabbt, vara enkelt och helst hittas genom första bästa 
Google-sökning. 
  
De tre intervjuade bibliotekarierna anser att mycket av deras arbetstid går åt till att 
berätta för både lärare och respektive rektor vilken kompetens och kunskap de besitter. 
Detta bekräftas av den forsknings- och kunskapsöversikt baserad på åren 2010-2015 
som publicerades i april 2017, där det framgår att lärarna inte tycks vara medvetna om 
vilken potential ett biblioteket har, eller vilken kompetens en bibliotekarie har inom 
området. Forskarna i rapporten slår också fast att lärare behöver mer kunskap om 
fördelarna med samarbete med skolbibliotekarierna för att samarbetet ska bli mer 
framgångsrikt i att bidra till elevers lärande  (Gärdén, 2017, s. 40, 42).  
 
8.3  Nivå 4 – Handledaren 
Enligt modellen har bibliotekarien inom denna nivå återkommande träffar med eleverna 
kring hur deras sökprocess kan utvecklas, och hur den kan bli mer djupgående kring det 
specifika ämnet. Det kan även inkludera bra tips på sökstrategier och källor, baserat på 
det ämne som eleverna söker kring. Det är läraren som har presenterat ämnet och 
uppgiften för eleverna (Kuhlthau, 2004, s. 124).  
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Gymnasiearbetet är enligt bibliotekarierna ett bra exempel på när de jobbar mer 
ingående under en längre tid med eleverna, och inom denna nivå försöker de intervjuade 
bibliotekarierna arbeta strategiskt. Just gymnasiearbetet är elevernas sista stora uppgift 
där de ska påvisa vilka kunskaper de anammat under sin studietid. Att få jobba mer 
långsiktigt inom olika ämnen finns det en uttalad önskan hos de tre intervjuade 
skolbibliotekarierna. Detta skapar de bästa förutsättningarna hos eleverna att ta till sig 
kunskapen. Åsa till exempel jobbar med söklogg och så kallade trampolin-ord, vilket 
ger eleverna en bra grund att jobba vidare kring sin uppgift med. Skulle eleverna tappa 
tråden under sin sökprocess har de sin söklogg att gå tillbaka till och hitta rätt spår igen. 
Karin i sin tur väljer att nyttja en allmängiltig lathund men också så kallade mindmaps, 
vilket skapar en medvetenhet hos eleverna kring vilken typ av information de är i behov 
av.  
  
Gärdén skriver i sin forskningsgenomgång att både bibliotekarierna och lärarna ser ett 
värde av att samarbete. Det som är otydligt kring detta samarbete är vad de olika 
yrkesgrupperna ska bidra med till eleverna, men även hur samarbetet ska gå till. När 
samarbetet väl existerar är det oftast initierat från skolbibliotekariens håll (Gärdén, 
2017, s. 42-43). 
  
Inom denna nivå vill de intervjuade bibliotekarierna påvisa inte bara för eleverna utan 
även för lärarna att Google och Wikipedia kan vara bra som språngbrädor vidare i 
informationssökningen. Alla tre bibliotekarier menar att den engelska Wikipedia är ett 
exempel där man kan hitta bra referenser för att komma vidare. Det finns lärare som 
motarbetar detta och endast vill att eleverna nyttjar tryckta källor. 
 
8.4  Nivå 5 – Rådgivaren 
Den sista nivån beskriver hur bibliotekarien är en viktig del genom alla stegen i hur 
sökprocessen upplevs av eleverna, och kan vara den som bekräftar eleverna i att arbetet 
är på rätt väg. Det handlar om att bekräfta de känslor eleven passerar i de olika stegen 
av sökprocessen men även att se till så eleverna är väl förberedda för framtiden och att 
de känner sig trygga kring hur de ska jobba med sina framtida 
informationssökningprocesser (Kuhlthau, 2004, s. 124-126). Inom denna nivå kan 
delvis Heinströms forskning kring hur olika personlighetsdrag kan påverka lärstilar, 
indirekt eller direkt, samt vilken inställning en individ har. Genom att låta eleverna 
själva få välja ämne till vissa av skoluppgifterna kan deras kunskap kring 
informationssökning fördjupas (Heinström, 2002, s. 253-257). 
  
Att bekräfta eleverna i deras känslor är något de intervjuade bibliotekarierna menar att 
de gör då de vägleder eleverna i deras olika arbeten. Bibliotekarierna vittnar dock om att 
det inte är helt enkelt att uppnå denna nivå då det inte finns någon gemensam 
planeringstid mellan lärarna och skolbibliotekarierna. De känner att det finns ett glapp 
och tomrum mellan dem själva och lärarna. Detta då många lärare inte ser nyttan av att 
bjuda in bibliotekarien i processen kring en uppgift eller till klassrummet. Troligen 
baseras detta på att lärarna förmodligen inte ser på vilket sätt bibliotekarien kan vara en 
hjälp. Gärdén skriver om att tiden är en faktor som kan begränsa genomförande av 
användarundervisning, samt vilket innehåll den har (Gärdén, 2017, s. 57-59). 
  
Två av de intervjuade bibliotekarierna, Karin och Åsa, jobbar med varsin lärare utifrån 
Kuhlthaus Guided Inquiry-metod (Kuhlthau et al., 2007, s. 1). De båda ser detta som 
något positivt, men påpekar att modellen inte går att applicera rakt av på den svenska 
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skolan, utan att det istället handlar om att plocka det bästa ur dess verktygslåda. De 
elever som under sin studietid ingått i bra samarbeten mellan läraren och bibliotekarien 
uppvisar en annan typ av reflektion och medvetenhet. De är mer säkra i sina känslor. 
 
9  Diskussion 
I diskussionskapitlet kommer jag diskutera de slutsatser jag gjort baserat på min analys. 
Jag kommer även väva in teorin i texten samt även den tidigare forskningen. Vidare 
tittar jag på mitt metodval samt val av teori, för att avsluta kapitlet med tankar kring 
vidare forskning. I slutsatsen sker redovisningen utifrån respektive fråga i uppsatsens 
frågeställning för ökad tydlighet. 
  

“Det viktigaste är ju egentligen att dom känner att dom har fått verktygen för att gå 
vidare, själva, i informationssökningen” Skolbibliotekarien Emma. 

 
9.1  Hur arbetar skolbibliotekarien med användarundervisning? 
Majoriteten av arbetstiden återfinns de tre bibliotekarierna i biblioteket då eleverna i 
stor utsträckning gör spontanbesök där och då vill kunna få hjälp, och då kunna få det. 
Mycket av arbetet som skolbibliotekarierna gör sker utan någon planering eller 
förberedelse med lärarna. Istället handlar mycket av det arbetet som bibliotekarierna 
utför om att hjälpa eleverna när dessa dyker upp i skolbiblioteket med en uppgift i 
handen. En handfull lärare totalt sett på de tre skolorna har samarbete med 
bibliotekarien genom att delge elevernas kommande uppgift i förväg. I övrigt är 
bibliotekariernas arbete i klasserna behovsstyrt på så vis att det sker när en lärare anser 
att det finns ett behov. Fokus för bibliotekarierna handlar mycket om att lära eleverna 
hur en bra sökprocess ska gå till, då majoriteten av eleverna har med sig bristfälliga 
kunskaper kring informationssökning från grundskolan. Anna Lundh bekräftar detta till 
viss i sin avhandling, där hon skriver om att det finns brister i hur eleverna får denna 
kunskap genom grundskolan. Eleverna förutsätts i mångt och mycket att vara självlärda 
(Lundh, 2011, s. 45-48). 
  
Bibliotekarien Karin beskrev att det på hennes skola tidigare hade funnits en struktur 
som handlade om att ge de nya eleverna en så kallad digital kompetens. Detta innebar 
att eleverna fick information kring vilka resurser skolan hade att erbjuda i biblioteket, 
förse eleverna med grundläggande kännedom kring allmänna sökkanaler och få eleverna 
att börja reflektera kring detta. I övrigt handlar mycket av bibliotekariernas arbete i de 
för läsåret nya klasserna om att informera kring biblioteket, databaser samt lånekort. 
Detta var dock inget någon av bibliotekarierna ansåg var speciellt givande för eleverna 
då det inte presenterades i ett ämnes- eller uppgiftssammanhang. 
  
Heinström skriver i sin avhandling om att personlighetsdrag kan påverka en persons 
lärstil, antingen direkt eller indirekt. Även vilken inställning personen har till att studera 
kan påverka. Genom att se vilken personlighet och egenskaper en elev har menar 
Heinström att det går att tillföra ytterligare en dimension kring att skapa en förståelse 
för vilket mönster man har vid informationssökning (Heinström, 2002, s. 253-257). Här 
går det att införliva skolbibliotekariens kompetens än mer, då denna kan ge en elev med 
större behov mer uppmärksamhet. Alla elever har olika mycket behov av hjälp vid en 
sökprocess. 
  
Vilken typ av källor eleverna har möjlighet att använda inom ramen för sina skolarbeten 
skiljer sig åt mellan lärarna, vilket bekräftades av alla tre bibliotekarier. Det finns lärare 
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som fortfarande anser att eleverna måste verifiera sitt material via tryckta medier. Idag 
är det mer vanligt att man nyttjar till exempel Wikipedias referenser för att hitta bra 
material. Detta leder till en konflikt med läroplanen för gymnasiet där det uttryckligen 
står att eleverna ska behärska hur man navigerar i en komplex verklighet där det 
förekommer ett stort informationsflöde, se avsnitt 7.3. 
 
9.2  Förutsättningar för användarundervisning? 
Väljer man att utgå från olika ämnes läroplaner finns det goda förutsättningar för 
samarbeten mellan skolbibliotekarierna och lärarna, till exempel samhällskunskap, 
engelska samt religionskunskap. De bibliotekarier som har intervjuats till denna 
uppsatsen bekräftar dock att många lärare kan se nyttan med det arbete bibliotekarien 
bidrar med. Trots detta vittnar alla bibliotekarierna om att det finns lärare som inte ser 
nyttan av detta inom deras egna ämne. Exempelvis engelska och samhällskunskap har 
tydliga riktlinjer kring vad eleverna förväntas lära sig under sin studietid (Lgy11, 2011, 
s. 53, 143-144). 
  
De tre intervjuade skolbibliotekarierna menar att det inte finns några tydliga riktlinjer 
från de olika skolornas rektorer, tillika bibliotekariernas chefer kring vad 
skolbibliotekarien ska bidra med. Det skulle kunna bero på att att det inte finns några 
tydliga riktlinjer att tillgå kring vad en bibliotekarie ska göra, varken hos 
Skolinspektionen, Skollagen eller i Läroplanen. Enligt Skolinspektionen ska eleverna 
har tillgång till handledning och stöd när de söker och utvecklar sina kunskaper, i den 
per definition pedagogiska resurs ett skolbibliotek ses vara. Det finns dock inga 
förordningar varken i skollagen eller i bibliotekslagen som ställer några krav på att det 
ska finnas en skolbibliotekarie i ett skolbiblioteket (Skolinspektionen, 2011, s. 4-6). 
  
Enligt de för uppsatsen intervjuade bibliotekarierna finns det ett visst motstånd mot att 
nyttja digitala medier för att hitta material för eleverna, trots att det tydligt framgår i 
läroplanen att det är av vikt att eleverna lär sig söka, förvärva samt använda ny kunskap 
(Lgy11, 2011, s.7). Alla tre bibliotekarierna berättade att det finns lärare på respektive 
skola som anser att tryckt media är där eleverna hittar bra källor. Att lära eleverna hur 
de på ett bra sätt söker information är en grundbult i användarundervisningen, och 
baserat på läroplanen finns det förutsättningar för detta. 
 
9.3  Samarbetet med lärarna? 
Bibliotekarien Åsa berättade att hon och hennes kollega brukar hejda de VFU-studenter 
från lärarprogrammet som kommer till skolan och bjuda in dessa att komma till 
biblioteket för att få berättat för sig vad bibliotekarierna kan och vad de jobbar med. 
Den vanligaste kommentaren är att detta visste dessa lärarstudenter ingenting om, 
beroende på att de inte får den informationen eller utbildningen inom ramen för sitt 
yrke. I Gärdéns rapport framgår det att både lärarutbildning och 
bibliotekarieutbildningen ser ett samarbete mellan de två yrkena som något positivt. Hur 
detta samarbete skulle gå till är det dock svårare att sia om. I rapporten framgår det även 
att flera av studenterna var intresserade att arbeta tillsammans med bibliotekarien i sin 
framtida roll som lärare, men framförde att samarbetet bör ske under förutsättning att 
skolbiblioteken är välutrustade och bemannade med utbildad och kunnig personal. 
Många av studenterna förklarade att de hade insett skolbibliotekets betydelsefulla roll 
när de var ute på praktik, inte genom information om skolbibliotekets roll för 
undervisningen under sin utbildning (Gärdén, 2017, s. 38-39). 
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Inom vissa ämnen, som till exempel engelska och samhällskunskap finns det tydliga 
riktlinjer för vad det är eleverna ska införskaffa sig för kunskap under sina studier 
(Lgy11, 2011, s. 53). Dessa riktlinjer involverar skolbibliotekarien i högsta grad, vilket i 
alla fall bibliotekarien Åsa var tydlig med att förklara vid intervjuerna. Hon anser att 
detta inte alltid uppfylls från lärarnas sida. De två andra bibliotekarierna, Emma och 
Karin, nämner att samarbetet många gånger kunde vara bättre. Det samarbete som finns 
med lärare anser de vara bra, och alla tre hoppas på att detta leder fram till än fler 
samarbeten. 
 
9.4  Teoridiskussion 
När uppsatsen börjar närma sig sitt slut bedömer jag inte att teorin jag valde att nyttja 
till den här uppsatsen fullt ut fungerar. Baserat på svenska förhållanden passar inte 
Carol C. Kuhlthaus modell över användarundervisning in helt och hållet. Grundtanken 
bra, men så som den svenska skolan är utformad idag ser jag inte hur 
skolbibliotekarierna ska kunna jobba efter modellen fullt ut. Dels beror detta på 
bristande samarbeten med lärarna och dels beror det på att många elever har 
undermåliga kunskaper från grundskolan kring informationssökning. Ytterligare en 
faktor som gör att modellen inte fungerar så bra idag är att den börjar bli föråldrad. 
9.5  Metoddiskussion 
Att välja intervju som metod för att få fram ett resultat visade sig vara ett bra val, och 
resulterade i givande och utvecklande samtal. Med facit i hand hade det nog varit bra att 
vidga perspektivet något, samt syftet och frågeställningen. Mina frågor i 
frågeställningen går till viss del in i varandra, då de två sista frågorna är svåra att skilja 
åt i diskussionskapitlet. Att jobba med tre mer skilda frågor hade kanske bidragit till ett 
ännu djupare resultat. Jag anser dock att jag fick samstämmiga uppgifter från de tre 
skolbibliotekarier jag intervjuade. 
  
Frågorna jag valde att ta med i min intervjuguide blev väldigt många, och kanske av ett 
spretigt slag. Jag är dock inte säker på att jag utifrån min frågeställning och mitt syfte 
hade kunnat få fram andra svar genom mina intervjuer än vad jag fick. Att klyftan 
mellan bibliotekarien och lärarna var så djup fann jag förvånande. Jag trodde nog att 
samarbetet var bättre och tätare. 
9.6  Förslag till vidare forskning 
Att ta utgångspunkt ur elevernas syn kring detta hade varit ett annat intressant 
perspektiv i uppsatsen, likaså att beakta lärarnas uppfattning kring samarbetet. Det jag 
ser som en intressant fortsättning kring samma tema är hur skulle man kunna få till ett 
bättre samarbete mellan bibliotekarieutbildningen och lärarutbildningen. För det är på 
utbildningsnivå man behöver grunda detta samarbete.  
10  Slutsatser 
Min uppsats bekräftar att det ur de tre intervjuade bibliotekariernas synvinkel finns en 
tydligt klyfta mellan de båda yrkesgrupperna. Det handlar om att lärarna många gånger 
saknar information, utbildning och kunskap kring vad en bibliotekarie kan rent 
kompetensmässigt, och vad de faktiskt kan bidra med. Bibliotekarierna upplever även 
att lärarna missar att se bibliotekarierna som en bidragande kunskapskälla, och vad detta 
kan tillföra eleverna i det långa loppet. Att skolbibliotekariernas yrkesfunktion och 
närvaro är behövd råder det ingen tvekan om.  
  
Min uppsats bekräftar även tidigare gjorda uppsatser på samma tema, att 
skolbibliotekarien har en viktig roll inom skolan, men att ett samarbete många gånger 
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hänger på lärarens inställning. Att redan på utbildningsnivå för lärarna skapa 
förutsättningar kring detta samarbete är en bra väg att gå, och bidrar till ökad förståelse. 
Att det finns ett uppdrag i Skollagen och Läroplanen kring vikten av ett skolbibliotek är 
en sak. Om man inte redan på utbildningsnivå av både lärare och bibliotekarier skapar 
förutsättningar till samarbete tar man inte tillvara bibliotekariens kompetens, och på 
längre sikt elevernas lärande. 
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Sammanfattning 
Bakgrunden till uppsatsen återfinns i mitt egna intresse kring informationssökning och 
hur vi använder den information vi söker fram. Detta ville jag titta närmare på från en 
skolbibliotekaries uppfattning. Valet föll då på bibliotekarier på gymnasienivå. 
Anledningen till det är att på den utbildningsnivån har eleven själv valt inriktning, och 
står i skiftet mellan barndom och vuxenlivet. Syftet med uppsatsen har varit att 
undersöka hur skolbibliotekarier på gymnasienivå arbetar med användarundervisning, 
med en teoretisk utgångspunkt från Carol C. Kuhlthaus modell kring detta. 
  
Teorin som har nyttjats i uppsatsen är Kuhlthaus modell för användarundervisning. 
Modellen bygger i grunden på det material som samlades in till modellen för 
informationssökningsprocessen. Användarmodellen är en femstegsmodell där 
bibliotekariens roll vid utbildning inom användarundervisning beskrivs. De olika 
faserna beskriver på vilket sätt bibliotekarien kan vara eleverna behjälplig beroende på 
vart i skolarbetet eleverna befinner sig. 
  
För att ta reda på hur skolbibliotekarier jobbar med detta genomfördes intervjuer med 
tre skolbibliotekarier vid kommunala skolor. Beslutet kring att endast välja kommunala 
skolbiblioteket grundar sig i att de friskolor eller privata skolor som finns i regionen 
saknar egna skolbibliotek och bibliotekarier. 
  
Resultatet av de genomförda intervjuerna drog tydligt åt samma håll, då flera punkter 
bekräftades sinsemellan de intervjuade skolbibliotekarierna. Redovisningen av resultatet 
gjordes med utgångspunkt ur uppsatsens frågeställning. Resultatet påvisade att det dels 
inte finns någon tydlig riktlinje från respektive skolas rektor kring skolbibliotekariens 
arbetsuppgifter. Det råder bristande intresse från många lärarkollegier kring att 
samarbete. Detta beror dels på att bibliotekariens kompetens och kunskap inte är känt 
inom respektive skola, dels ser många av lärare inte nyttan med ett samarbete. Dock ska 
det förtydligas att det finns en handfull lärare som har ett gott samarbete med 
skolbibliotekarierna, men det är väldigt få elever som detta kommer till nytta. För 
samarbetet handlar om att eleverna i slutändan ska bli självständiga individer som kan 
söka fram information i det digitala samhälle som växer fram, och då kunna avgöra om 
källan är trovärdig eller inte. 
  
Analysen av uppsatsen utgår från modellens olika steg, och landar i att ett stort hinder 
kring samarbetet mellan skolbibliotekarierna och lärarna handlar om att ett samarbete 
inte inleds redan under studierna. Inom lärarutbildningen finns det en stor vinst med att 
implementera detta för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna i framtiden. 
Vidare behövs det tydligare riktlinjer från den enskilda skolans rektor och vad denne 
anser vara av vikt. Framför allt behöver det framgå i Skollagen och Bibliotekslagen vad 
som förväntas av en skolbibliotekarie. I dessa båda lagtexter finns ingen riktning alls 
kring skolbibliotekarien idag. 
  
I diskussionsdelen blir uppsatsens frågor besvarade utifrån det material som framkom 
vid intervjuerna, och kopplas samman med den tidigare forskningen. Det framkommer 
även att modellen är svåra att anpassa till svenska förhållanden, samt att den är 
föråldrad. 
Slutsatsen när uppsatsen nu är färdigskriven blir att området är än mer av intresse för 
mig, då jag ser en stor utvecklingspotential inom detta. Att införliva bra kunskaper 
redan från grundskolan är en viktig väg att gå, och att få till ett bra samarbete mellan 
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lärarna och skolbibliotekarierna. Detta lämnar jag dock vidare till någon annan att 
fördjupa sig i. 
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Bilagor 
Bilaga A Introduktionsbrev 
Hej! 
 
Mitt namn är Malin Sjövall och just nu skriver jag min kandidatuppsats inom 
programmet biblioteks- och informationsvetenskap vid Linneuniversitetet. I min 
kandidatuppsats har jag tänkt att undersöka hur skolbibliotekarier arbetar med 
informationssökning på gymnasiet ur ett användarperspektiv. 
 
Nu undrar jag om du har möjlighet att ställa upp på en intervju för att svara på några 
frågor angående detta. Intervjun planeras att ta ca 30-45 minuter och den är frivillig och 
självklart konfidentiell.  
 
Om du har tid och möjlighet att ställa upp och hjälpa mig går det bra att kontakta mig så 
bokar vi in en tid och plats som passar för dig, gärna så fort som möjligt. Finns det 
möjlighet redan i nästa vecka, dvs v 15? 
 
Har du några andra frågor är det bara att kontakta mig. 
      
Du når mig på min mail mh22bq@student.lnu.se. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Malin Sjövall 
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Bilaga B Intervjuguide 
Bakgrund    

•   Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 
•   Hur länge har du jobbat som skolbibliotekarie? 
•   Vad har du för utbildningsbakgrund? 
•   Har du speciell utbildning för att arbeta i skolan? 
•   Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 
Frågor om användarundervisningn/informationssökning 

•   Hur mycket av undervisningen är planerad? 
•   Hur mycket av undervisningen är oplanerad? 
•   Fungerar det bra tycker du? 
•   Hur hade du velat att det skulle vilja se ut? 
•   Är någon del av undervisningen obligatorisk? 
•   Finns det undervisningen som är frivilligt? Tex sökverkstad. 
•   Hur sker undervisningen? Helklass? Halvklass? Individuellt? 
•   Sker undervisningen i lektionssal eller i biblioteket? 
•   Har du återkommande undervisning för eleverna? Tex inom ramen för ett 

specialarbete? 
•   På vems initiativ genomförs undervisningen? Din, lärares, elevers? 
•   Hur uppfattar du att den värderas? Positivt? Negativt? Neutralt? 
•   Vilka hjälpmedel har du att tillgå vid undervisning? Tex databaser. 
•   Jobbar du något med litteratursökningsguide? Finns det någon sådan? 
•   Förklarar du vikten av att formulera en bra sökfråga? 
•   Vad anser du vara viktigt att undervisa om när det gäller informationssökning? 
•   Går du igenom någonting kring källkritik med eleverna? 
•   Märker du en skillnad i informationskompetens mellan nya elever och elever 

som kommit en bit i sin utbildning? 
•   Hur ser du på studenternas informationssökning? Tar de till sig det du gått 

igenom? 
•   Är de tillräckligt källkritiska?  
•   Litar de för mycket på tex Google eller Wikipedia? 

 
Samarbete & riktlinjer 

•   Finns det ett samarbete mellan dig och lärarna? 
•   Hur ser det samarbetet ut i så fall? 
•   Har du någon gemensam planeringstid med lärarna? 
•   Vilka riktlinjer har du från skolan angående undervisning i 

informationssökning? 
•   Har du tillgång till någon form av vidareutbildning inom informationssökning? 
•   Typ av vidareutbildning? Tex kurser? Nätverk? 
•   Hur är den utformad? 

 
Utmaningar & framtidstankar 

•   Vilka utmaningar ser du med att vara delaktig i elevernas kunskapsutveckling 
gällande informationssökning? 

•   Hur skulle du önska att undervisning i informationssökning såg ut?  

 


