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Abstrakt 
One of the goals in the curriculum is that the students in junior high schools must know 
how to seek information and how to do critical evaluations. Therefore is the aim of this 
bachelor thesis to examine how the school librarian work with teaching in information 
seeking in junior high schools. The theoretical framework that has been used is based on 
Limberg & Folkssons project IDOL´s five categories. The data has collected through 
qualitative interviews with three school librarians in three different junior high schools 
in Sweden. The results shows that school librarians teach information seeking by talk 
about source criticism, sources, information queries, the importance of verifying 
information and to teach different search tips. The lessons usally was based on a basic 
presentation about information seeking and source criticism. The school librarian was 
even a part of bigger school project to teach information seeking and to support the 
students when they seek information. The conclusions is that this is helpful to know 
because the schools mission is to learn the students to be reflecting individuals. It is 
important that school librarians and teachers work together in this process and to 
contribute with each unique expertice in teaching information seeking. It is also 
important to support and welcome the students to the library when they need more help 
with information seeking.  
 
Nyckelord 
Skolbibliotekarier, informationssökning, undervisning, högstadieelever 
 
Tack 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till skolbibliotekarierna som hade möjlighet att 
ställa upp som intervjupersoner, utan er hade inte min studie varit möjlig. Vidare vill jag 
rikta ett stort tack till mina två kamrater Sofie och Louise, utan er hade jag inte lyckats 
ta mig igenom processen och orkat kämpa på. Ett stort tack riktas även till familjen som 
stöttat mig genom arbetets gång. Slutligen vill jag tacka min blivande make Mattias för 
stort tålamod och för allt stöd i skrivprocessen.  
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1 Inledning 
Idag finns information överallt, det skrivs tidningsartiklar, det publiceras och sprids 
information på internet och i sociala medier. Det går i princip att få tag på information 
om vad som helst, när som helst, bara personen ifråga har internetuppkoppling. Internet 
har idag blivit en stor del av människors liv och har även blivit en del av skolan. Skolan 
har idag förändrats och använder ett mer undersökande arbetssätt, där eleverna själva 
förväntas att skapa kunskap med hjälp av information. Eleverna behöver därför få 
undervisning i att söka och navigera bland all information samt att kunna kritiskt 
bedöma den information som de söker fram.  
 
I skollagen står att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek (SFS 2010:800 §36) , 
men långt ifrån alla skolor har ett skolbibliotek och det är inte heller alla skolbibliotek 
som har en anställd skolbibliotekarie. Skolbiblioteket har bland annat som uppdrag att 
bidra med informationskällor i olika medier, både digitala men även tryckta medier. 
Detta för att eleverna ska bli inspirerade till lärande samt att de ska lära sig hantera, 
använda och kritiskt granska information. Ett sätt att göra detta på är att använda 
skolbibliotekarien mer integrerad i undervisning om informationssökning och därmed se 
skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs (Svensk biblioteksförening, 2014 s.47-48). 
Att använda skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs är en stark tillgång och en bra 
möjlighet för att hjälpa eleverna att nå läroplanens mål kring informationssökning 
(Malmberg & Graner, 2014 s.24). Skolbibliotekarien har bland annat som 
arbetsuppgifter att sköta om det fysiska biblioteket och att arbeta läsfrämjande i 
klasserna, men skolbibliotekarien anses även vara något av en informationsspecialist 
och besitter därmed kompetenser för att undervisa eleverna i informationssökning och 
källkritik. Detta har väckt funderingar hos mig kring hur skolbibliotekarien jobbar med 
informationssökning och vad som är prioriterade moment att undervisa kring.  
 
 
2 Bakgrund 
I bakgrundkapitlet redovisas avsnitten läroplan samt skolbibliotekariens roll. Avsnittet 
läroplan innehåller utdrag från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet som är det dokument som skolan bygger sin verksamhet på. Här 
redovisas utdrag som rör kompetenser kring informationssökning. Dessa lyfts för att se 
på vilka sätt skolbibliotekarien kan bidra till att eleverna når läroplansmålen. Avsnittet 
skolbibliotekariens roll beskriver hur skolbibliotekarien kan användas som en 
pedagogisk resurs gällande undervisning i informationssökning. Detta för att få mer 
förståelse för skolbibliotekariens kompetens.  
 
2.1 Läroplan  
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står det att 
varje elev ska ha möjlighet att tillägna sig kunskaper, att utvecklas till ansvarsfulla 
individer samt att varje elev ska få kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter. I 
de övergripande målen i Lgr11 står det att skolan ska hjälpa eleverna att utveckla 
kunskaper om att göra kritiska bedömningar, både enskilt men även i par med andra 
elever. Detta för att eleverna ska kunna producera kunskap utifrån skolarbeten, samt för 
att bli reflekterande individer och för att skapa åsikter om olika frågor, demokrati och 
för mänskliga rättigheter (Skolverket, 2015 s.7;13-14).   
 
I läroplanen för svenska står det att eleverna ska få kunskap om informationssökning 
samt att göra kritiska bedömningar utifrån olika informationskällor, exempelvis genom 
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arbete både enskilt och i grupp, där eleverna kan visa på hur de arbetar utefter de 
utvalda källorna. För högstadieelever står det specifikt att eleverna ska lära sig att 
analysera texter, skapa egna texter utifrån källor samt att redovisa arbeten genom 
moderna digitala tekniker. Vidare står det att eleverna ska kunna genomföra en 
informationssökning genom att använda sig utav internet, men även av bibliotekets 
resurser för att få kunskap i informationshantering och källkritik (Skolverket, 2015 s. 
223-228).  
 
Då skolbibliotekarien jobbar under samma förutsättningar som lärarna gällande 
läroplanen så finns det många moment som skolbibliotekarien kan använda i olika 
lektionsupplägg. Främst att undervisa i informationssökning och källkritik men även att 
använda moderna tekniker såsom informationssökning online och redovisningar genom 
en blogg eller en hemsida.  
 
2.2 Skolbibliotekariens roll 
Bibliotekarien har som arbetsuppgift att finnas tillgänglig som förmedlare av 
information. Det kan handla om att hjälpa användarna att formulera sökfrågor 
(Lindqvist & Söderlind, 2009 s.209), eller att hjälpa skolelever med källkritiska 
bedömningar (Malmberg & Graner, 2014 s.47). Skolbibliotekarien besitter kunskaper 
som är nödvändiga för att undervisa om informationshantering och kan vara en bra 
resurs för att undervisa om informationskompetens. Skolbibliotekarien kan bidra med 
databaser, men även med facklitteratur som eleverna kan använda sig utav när de ska 
söka information (Kuhlthau, Maniotes & Caspari, 2007 s.49-50).  
 
Källkritik är den del inom informationssökning som är den mest framträdande i 
läroplanen och är en del av skolbibliotekariens yrkeskompetens. Det gör att 
skolbibliotekarien med fördel kan undervisa i informationssökning. Det kan handla om 
undervisning för eleverna, men även för lärarna. Att ha undervisning för lärarna kan 
även ge diskussioner om hur olika källor kan användas till olika syften, så som hur 
Wikipedia kan användas i ett skolsammanhang (Malmberg & Graner, 2014 s.47).  
 
 
3 Problemformulering 
Eleverna söker efter information för att de har ett behov som behöver fyllas och i en 
skolkontext så handlar behovet om att hitta information till en skoluppgift.  
Anette Holmqvist, undervisningsråd från Skolverket diskuterar problematiken som 
uppstått i skolan när eleverna på högstadiet idag har egna datorer. Att skolbibliotekarien 
används som ett pedagogiskt stöd blir då ännu viktigare eftersom eleverna i högre 
utsträckning söker information på egen hand och behöver därför stöd i att kunna kritisk 
granska information (Hamrud, 2016 s.22-23). Även Skolverket (2016) menar att 
användandet av informationsteknik (IT) ökar i grundskolan och framför allt i högstadiet. 
I årskurs 7-9 så används datorer i de flesta skolämnen men samtidigt så har inte 
undervisningen i hur de ska använda information och källkritik förändrats tillräckligt. 
Eleverna uppger själva att de har god kunskap i att kritiskt granska källor medan en 
fjärdedel av lärarna inte undervisar i källkritik (Ibid. s.8-10). Behöver då eleverna 
undervisning i informationssökning och källkritik eller är det ett mål som pedagogerna 
inte behöver undervisa om?  
 
Skolverkets undersökning lyfter inte hur skolbibliotekarien kommer in i den här 
problematiken gällande informationssökning. Då en fjärdedel av lärarna inte undervisar 
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i informationssökning och källkritik så kan det vara en arbetsuppgift för 
skolbibliotekarien, som har de kompetenser som krävs för att undervisa i detta. Mot 
bakgrund av ovanstående finns det anledningar till att fundera på hur skolbibliotekarien 
jobbar med informationssökning i det dagliga arbetet. Eleverna på högstadiet anses 
enligt uppsatsförfattaren vara en viktig målgrupp att undervisa för, då de snart ska börja 
studera på gymnasiet, där kraven på självständighet inom informationssökning ökar. 
Studien anses därmed vara av intresse för att se hur lärarens undervisning kan 
kompletteras med skolbibliotekariens kompetens för att hjälpa eleverna att nå 
läroplansmålen. Studien anses användbar för att få ökad förståelse för 
skolbibliotekariens betydelse kring informationssökning.  
 
3.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur skolbibliotekarien arbetar med undervisning i 
informationssökning i en högstadiekontext.  
 
3.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver skolbibliotekarien sitt arbete med att undervisa i 
informationssökning? 

• Vad anser skolbibliotekarien att målen är med att undervisa i 
informationssökning? 

• Hur integreras skolbibliotekarien och lärarens olika kompetenser i undervisning 
av informationssökning?  

  
3.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts är att intervjuerna har genomförts med skolbibliotekarier 
anställda på kommunala skolbibliotek, och har därmed inte undersökt privata skolor. 
Skolor som inte har något skolbibliotek har inte heller berörts. Undersökningen 
fokuserar endast på skolbibliotekariens perspektiv och utelämnar därmed elevernas och 
lärarnas perspektiv. Undersökningen har inte berört skolbibliotekariens övriga 
arbetsuppgifter såsom bokuppsättning eller disktjänst. Undersökningen har inte berört 
problematiken med elevernas sökningar på fritiden, utan endast en skolkontext har 
undersökts. Undersökningen handlar inte om hur skolbibliotekarien arbetar med låg- 
och mellanstadiet eller gymnasiet. Dessa avgränsningar gjordes då det var 
skolbibliotekariens perspektiv som efterfrågades gällande arbetsuppgiften 
informationssökning i en högstadiekontext.  
 
 
4 Tidigare forskning 
Under kapitlet tidigare forskning kommer en redogörelse för hur forskning inom ämnet 
informationssökning har bedrivits i den västerländska forskningen från åren 2009 – 
2016. Detta för att få en aktuell bild över den senaste forskningen inom ämnet. Kapitlet 
är uppdelat i underkapitlen informationskompetens, informationssökning och lärande, 
skolbibliotekarien och undervisning samt samarbete mellan skolbibliotekarien och 
läraren. Informationskompetens kommer endast att beröras ytligt för att visa på att 
ämnet informationssökning härstammar därifrån. De andra tre underkapitlen berör 
forskningsläget för att se hur forskning har bedrivits kring de områden som den aktuella 
studien berör och som därmed speglar frågeställningarna i studien.    
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4.1 Informationskompetens 
Olika typer av medier har idag stor inverkan på människorna i samhället då internet har 
blivit en sådan stor del av människorna vardag. Det publiceras information i stora 
mängder och informationen är ofta svårnavigerad. Det leder till att människan behöver 
utveckla sina förmågor i att hantera den stora massan och har även lett till att 
informationshantering blivit till en kompetens som kräver utbildad personal och 
yrkesprofession. Här kommer diskussionen kring ämnet informationskompetenser in.  
Begreppet och innebörden av informationskompetens har även blivit en stor del av 
skola och utbildning. Att söka information via sökmotorer och uppslagsverk på internet 
har blivit vardag för både människor och elever då tillgången till information har 
utvecklats på ett helt nytt och mer lättillgängligt sätt. Detta har gjort att 
informationskompetens har utvecklats mer mot digital kompetens och ses som den 
fjärde baskunskapen tillsammans med baskunskaperna läsa, skriva och räkna. Digital 
kompetens handlar om att kunna läsa och förstå information främst på internet. Men 
även att ha kunskap i hur information är organiserad och om hur man kan skapa mening 
ur information samt att kunna ta sig runt på internet och att kunna hantera all 
information som finns digitalt (Säljö 2009 s.29-30).  
 
Informationskompetens diskuteras flitigt inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
och har nu tagit en väg mer mot medie- och informationskunnighet (MIK). MIK har 
växt fram genom informationskompetens, mediekunnighet samt digital kompetens och 
handlar om att informationskompetens utvecklats till att fokusera mer på frågor som rör 
hur människor i samhället ska få mer kunskap om olika digitala medier samt att hantera 
digital information. Inom skola och utbildning så handlar det om att elever ska få 
kunskap i att söka och värdera information på egen hand samt att få kunskaper för att bli 
reflekterande medborgare i samhället (Sundin & Rivano Eckerdal, 2014 s. 9-12). 
Mediekunnighet handlar om hur själva massmedierna påverkar samhället (Oxstrand, 
2013 se Sundin & Rivano Eckerdal, 2014 s.16), vilket berör undervisningen i skolan i 
hög grad eftersom nyheter delas och sprids via sociala medier så behövs mer kunskap 
om massmedier. Sundin & Rivano Eckerdal (2014) menar att problematiken kring 
massmedier och sociala medier gör att det behövs mer kunskap för att kunna värdera 
och reflektera över informationsflödet. Digital kompetens handlar mer om teknisk 
skicklighet och berör problematik med att förstå mening med en text gällande digital 
information. Dessa tre kompetenser har slagits samman och bildat det övergripande 
medie- och informationskompetens som därmed har fått en mer central roll inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och inte minst inom skolbiblioteken då MIK är 
mer inriktat på lärande (Ibid. s.16-17).  

 
4.2 Informationssökning och lärande 
Flera studier menar att eleverna tenderar att börja en informationssökning med en 
sökning i sökmotorn Google (Limberg, 2014; Ladbrook & Probert, 2011; Sundin & 
Francke, 2009; Julien & Barker, 2009). För eleverna är informationssökning samma sak 
som att söka på Google. Eleverna väljer ofta att hämta information på encyklopedin 
Wikipedia. I en studie av gymnasieelever i Canada så visar resultatet att eleverna 
använder sig främst av encyklopedin Wikipedia (Julien & Barker, 2009). Wikipedia är 
ofta den första träffen i resultatlistan, så därför tenderar eleverna att välja den länken 
(Sundin & Francke, 2009). Oftast vet eleverna om att Wikipedia kanske inte innehåller 
rätt eller felaktig information, men att de gärna tar fakta därifrån ändå (Francke & 
Hanell, 2014 s.54). Att använda Wikipedia i ett skolsammanhang förbjöds inte enligt 
Francke & Sundin (2012), så länge eleverna samtidigt gick till en annan källa för att 
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verifiera den information som hittades i en Wikipedia-artikel. Dessa studier visar att 
eleverna inte använder några källkritiska aspekter när de väljer sina källor, utan mer 
använder källor efter bekvämlighet.  
 
När det handlar om vad lärarna anser om elevernas förmåga till källkritiskt tänkande så 
menar de Australienska forskarna Ladbrook & Probert (2011) i sin studie att eleverna 
inte besitter den kunskap som krävs för att kunna värdera källor. Eleverna brydde sig 
inte om vem som låg bakom källan utan vanligast var att eleverna valde den första 
länken i sökresultatet, utan att reflektera över källkritiska aspekter. Vid de tillfällen då 
eleverna reflekterade över vilka källor de valde, så valdes de som var högst upp i 
resultatlistan och därmed mest klickade på. Källor med lång titel eller lång URL-adress 
valdes också bort och ansågs opålitlig. Eleverna tyckte dock att en källa var pålitlig som 
haft fin layout och som var lätt att läsa. Eleverna var medvetna om att informationen 
kanske inte var korrekt på de utvalda hemsidorna, men eleverna brydde sig inte om det 
utan använde informationen ändå. Så länge informationen kunde hjälpa eleverna att 
svara på deras forskingfråga så valdes källan ut utan någon källkritisk granskning 
(Ibid.). Att kritiskt granska information var enligt eleverna en icke prioriterad del utav 
informationssökningen (Sundin, 2008 se Alexandersson & Limberg, 2012). Även detta 
visar på att eleverna inte prioriterar källkritiska aspekter när de ska välja ut vilken 
information som ska använda till skolarbeten, utan det är viktigare om sidan har snygg 
layout eller inte. Det som upplevs intressant här enligt uppsatsförfattaren är att eleverna 
är medvetna om att informationen kanske inte stämmer, men att de väljer att använda 
informationen ändå utan någon mer reflektion. Vilket visar på att eleverna verkligen 
behöver få lära sig att använda källkritiska aspekter.  
 
Eleverna tenderar att starta informationssökningen utan att ha formulerat några specifika 
sökfrågor, utan de söker istället efter en enstaka ämnesord (Limberg, 2014; Ladbrook & 
Probert, 2011). Söker eleverna på detta sätt så minskad chansen att de lär sig någonting 
av sökningen, utan kunskaperna blir endast ytliga och kommer inte ge någon djupare 
kunskap och förståelse för ämnet. Får eleverna istället mer undervisning i vikten av att 
formulera riktiga sökfrågor så kan det ge djupare kunskap. Använder sig sedan eleverna 
av olika källor och av att beskriva ett fenomen eller ämne genom ett eget resonemang så 
lyckas eleverna bättre med att nå djupare kunskap (Limberg, 2014). Eleverna tenderar 
att söka information på två olika sätt. Antingen söker eleverna efter information för att 
få godkänd i sin skoluppgift eller så söker de fakta som kan höra hemma i ett större 
sammanhang. Söker eleverna efter fakta i ett större sammanhang så är chansen större att 
de utvecklar mer kunskaper och har därmed större chans att faktiskt lära sig att bli 
källkritiska emot informationen som de finner av sökningen (Alexandersson & 
Limberg, 2012). Denna diskussion kan visa på vikten av att lära eleverna att formulera 
forskningsfrågor utifrån det ämne som de ska söka information om. Detta för att 
effektivisera sökningen och för att eleverna ska få fram den information som hjälper 
dem att få mer kunskap om ämnet som ska studeras.  
 
Den forskning som diskuterats här visar att eleverna inte använder några källkritiska 
aspekter när de väljer sina källor utan eleverna väljer istället första träffen i söklistan 
utan att reflektera över källkritiska aspekter i källan. Forskningen tar upp vikten av att 
eleverna får undervisning i hur de ska formulera sig när de ska söka information.  
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4.3 Skolbibliotekarien och undervisning 
Att skolbibliotekarien är delaktig i skolan genom att hålla i undervisning kring 
informationssökning är någonting som framkommer i flera studier (Limberg, 2014; Lo 
& Chiu, 2015). Skolbibliotekarien kan vara en användbar resurs då skolbibliotekarien 
besitter viktiga kompetenser och kan stötta eleverna när de behöver hjälp att söka 
information. Får eleverna regelbunden hjälp av pedagogerna när de ska söka 
information, så ökar chansen att eleverna får ut mer kunskap av informationssökningen 
(Limberg, 2014). Det är viktigt att eleverna får kunskap om att söka och hantera 
information och då skolbibliotekarien besitter dessa yrkeskompetenser så kan 
skolbibliotekarien med fördel undervisa i detta (Lo & Chiu, 2015). 
 
Att skolbibliotekarier ser undervisning i informationssökning som en arbetsuppgift 
framkommer i flera studier (Lo & Chiu, 2015; Wheeler & McKinney, 2015; Julien & 
Genuis, 2011). Samtidigt lyfts problematiken kring skolbibliotekarien som en 
pedagogisk resurs då skolbibliotekarien inte har den tid som efterfrågas för detta men att 
skolbibliotekarien gärna hade sett att informationssökning var en större del av det 
vardagliga arbetet (Lo & Chiu, 2015). Hur skolbibliotekarierna ser på sin egen roll som 
pedagoger diskuteras i forskning av Wheeler & McKinney (2015) som genomförde en 
studie på universitetsbibliotek i England där de ville undersöka hur skolbibliotekarier 
såg på rollen som delaktig i elevernas lärande. Några av deltagarna identifierade sig som 
lärare, då de planerar, förbereder och genomför lektioner precis som lärarna. Andra 
bibliotekarier såg sig mer som en pedagogisk resurs som utför undervisning, men på 
mer stödjande sätt istället för att identifiera sig som lärare. Bibliotekarierna såg sig vara 
ett stöd även för lärarna. Relationen mellan skolbibliotekarie och elev hinner aldrig 
byggas upp så som mellan lärare-elever, utan upplevs som en mer avslappnad relation 
(Ibid.). Här förs en diskussion kring att skolbibliotekarien kan och vill jobba med 
informationssökning, men att skolbibliotekarien kan se på sin egna roll på lite olika sätt. 
Den mest framträdande rollen är att skolbibliotekarien ser på sig själv som en 
pedagogisk resurs.  
 
När det handlar om hur skolbibliotekarien undervisar så talas det om att hålla i 
undervisning för större grupp, men även mer individuell handledning (Julien & Genuis, 
2011). Skolbibliotekarien kan jobba med enskilda handledningstillfällen, men även att 
hålla i undervisning i större klasser och att svara på frågor kring informationssökning i 
biblioteket (Bewick & Corall, 2010). Att skolbibliotekarien håller i en introducerande 
lektion vid skolprojekt framkom i en studie av Sundin, Francke & Limberg (2011) som 
genomförde en studie på svenska gymnasiebibliotek där skolbibliotekarien ofta höll i en 
lektion i källkritik som en introduktion när eleverna skulle påbörja ett nytt projekt. 
Skolbibliotekarien brukade då också lägga ut sitt undervisningsmaterial på internet så 
eleverna kan gå tillbaka till lektionen och se vad skolbibliotekarien hade sagt. Eleverna 
kunde även komma till skolbiblioteket för att få hjälp med frågor kring 
informationssökning samt att skolbibliotekarien vid flera tillfällen besökte klassen för 
att stötta eller rekommendera hemsidor till eleverna (Ibid.). Liknande framkom i en 
annan svensk studie där skolbibliotekarien erbjöd eleverna att komma till biblioteket för 
att få hjälp med sökningen, men även att skolbibliotekarien var delaktig under elevernas 
sökning för att ge tips och svara på frågor (Sundin & Francke, 2009).  
 
Den här forskningen visar att skolbibliotekarien kan undervisa på olika sätt. Främst att 
hålla i större presentationer, men även att finnas tillgänglig för individuell handledning 
och för att svara på frågor som eleverna har. Att vara med under den praktiska 
informationssökningen upplevs vara av vikt för att se hur eleverna använder den 
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kunskap som fått till sig samt att stötta eleverna om de behöver hjälp under 
informationssökningen.  
 
Fokus i undervisning kring informationssökning kan ligga i att bedöma trovärdigheten i 
olika källor genom att titta efter författare, att se om samma information finns i olika 
källor samt att titta efter vilka bakomliggande orsaker det finns till att källan skrivits 
från början (Sundin, Francke & Limberg, 2011). Skolbibliotekarien kan även 
introducera eleverna i informationssökning och källkritik genom att visa vilka databaser 
skolbiblioteket har att tillgå samt hur eleverna ska tänka när de ska värdera digitala 
källor (Francke & Sundin, 2012). Det är också viktigt att jämföra källor med varandra, 
men även att eleverna lär sig formulera sökord och sökfrågor, att undervisa om 
upphovsrätt, etiska frågor samt citeringar (Subramaniam et al., 2015).  
 
Den forskning som diskuterats här visar att fokus på undervisningsinnehåll främst är 
frågor om källkritik och vilka källkritiska aspekter som eleverna bör tänka på, men även 
att undervisa kring olika typer av källor, vikten av att verifiera källor med varandra samt 
att formulera sökfrågor och om upphovsrätt och citeringar.   
 
4.4 Samarbete mellan skolbibliotekarien och lärarna 
Ett sätt som samarbete kommer till uttryck på kan vara genom att pedagogerna planerar 
lektioner tillsammans där skolbibliotekarien undervisar i informationssökning, men 
även att samma material tilldelas lärarna så de kan följa upp vad skolbibliotekarien 
talade om på lektionen (Lo & Chiu, 2015). Samarbetet kan visa sig genom att 
skolbibliotekarien och läraren delar på att hålla introducerade lektioner om 
informationssökning med fokus främst på källkritik (Sundin, Francke & Limberg, 2011; 
Hampson Lundh, Francke & Sundin, 2015). Ett annat sätt att se på samarbetet kan vara 
att skolbibliotekarien plockar fram lämpliga källor till eleverna vid större skolprojekt, 
samt att skolbibliotekarien ibland kommer till klassen när ett skolprojekt ska startas upp 
för att hålla en lektion i källkritik. Men det kan lika väl vara läraren som pratade om 
källkritik och skolbibliotekarien plockade fram källorna till läraren (Francke & Sundin, 
2012). Samarbete kan även förekomma när det handlar om att bedöma kvaliteten i 
elevernas informationssökning. Detta genom att skolbibliotekarien med sin kompetens 
kan ge synpunkter på elevernas informationssökning, men att läraren med sin 
kompetens sedan sätter elevens betyg (Hampson Lundh, Francke & Sundin, 2015).  
 
Samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare är avgörande för att bedriva en 
pedagogisk skolbiblioteksverksamhet och för att hjälpa eleverna att nå målen. Det är 
viktigt att markera mot skolledningen hur skolbibliotekarien kan vara en pedagogisk 
resurs och att inte använda skolbibliotekarien som en vikarie när ingen annan finns (Lo 
& Chiu, 2015). Skolbibliotekarier har ibland fått kämpa för att få möjlighet att 
undervisa då skolledning och lärare har haft svårt att förstå vikten av att släppa in 
skolbibliotekarien i klassrummet. Även vissa skolbibliotekarier har fått höra att de inte 
hör hemma i klassrummet (Julien & Genuis, 2011).  
 
Den forskning som diskuterats här visar att samarbete handlar om två kompetenser som 
ska mötas, att skolbibliotekarien och läraren är jämställda professioner och därmed delar 
på arbetsuppgifterna. Forskningen visar även att ett bra samarbete är avgörande för att 
använda skolbibliotekarien som en integrerad del i undervisningen kring 
informationssökning.  
 
 



  
 

11 

5 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverk som undersökningen baseras på är Limberg & Folkessons 
projekt Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL). Det är en undersökning om 
hur lärare och skolbibliotekarier uppfattar undervisning inom informationssökning. De 
lägger fokus på att undersöka hur lärare och skolbibliotekarier undervisar i 
informationssökning samt vad det är som leder till att eleverna utvecklar 
informationskompetens (Limberg & Folkesson, 2006).  
 
5.1 Limberg & Folkessons IDOL-projekt 
Limberg & Folkessons IDOL-projekt innehåller fyra huvudfrågor; vilka variationer 
finns i pedagogernas sätt att undervisa om informationssökning, hur bedöms kvaliteten i 
informationssökningen, hur ser samarbetet ut mellan skolbibliotekarier och lärare samt 
hur har pedagogernas uppfattningar kring undervisning i informationssökning 
förändrats under studiens gång (Limberg & Folkesson, 2006 s.14-15). De tre första 
huvudfrågorna har mynnat ut i fem stycken kategorier; kunskapsinnehåll, mål, metod, 
kvalitet och samarbete (Ibid. s.51). Det är dessa fem kategorier som det teoretiska 
ramverket kommer att beröra. Nedan följer en beskrivning av kategorierna. 
 
Kunskapsinnehåll handlar om vilka fenomen som tas upp i undervisningen samt vad 
pedagogerna vill att eleverna ska lära sig utifrån informationssökningen. Innehållet i 
undervisningen handlar om sökvägar och att genomföra en organiserad 
informationssökning. Det handlar även om att välja källor samt värdering av källor, hur 
eleverna väljer ut källor utifrån ett bestämt antal källor, vilka källor som 
rekommenderas att användas till vad. Det är viktigt att lägga fokus på hur eleverna 
upplever sökningen genom att inta elevernas perspektiv på informationssökningen. Det 
ligger även fokus att på eleverna får kunskap om hur information bör användas i en 
skolkontext (Limberg & Folkesson, 2006 s.51-53).  
 
Mål handlar om vad pedagogerna anser att eleverna ska lära sig utav 
informationssökningen. Skillnaden från första kategorin är att här beskrivs vad 
pedagogerna önskar att eleverna lär sig utav att söka information, medan den första 
kategorin mer handlar om vad undervisningen innehåller. Det handlar om att använda 
biblioteket som en lärande resurs, att lära sig genomföra en organiserad 
informationssökning, att lära sig bli källkritisk, att kunna söka tidseffektivt samt att få 
med sig ett livslångt lärande (Limberg & Folkesson, 2006, s.70-71).  
 
Metod handlar om vilka olika metoder som erfars av pedagogerna för att undervisa i 
informationssökning. Det handlar om att strukturera och planera sitt arbete, att leda och 
organisera eleverna arbetsförlopp, att ge eleverna plats att genomföra en självständig 
informationssökning detta genom stöd och lämpliga verktyg (Limberg & Folkesson, 
2006, s.77). 
 
Kvalitet handlar om hur pedagoger resonerar kring att bedöma kvaliteten i hur eleverna 
söker och använder information. Det handlar om uppmuntran, hantering av information 
och att bemöta problem som eleverna möter på vägen. Kvaliteten på 
informationssökningen bedöms genom att pedagoger tittar på elevens förmåga att läsa 
och förstå information, att genomföra en sammanställning av källor likt en referenslista 
för att se vilka källor eleverna valt ut, att källkritiskt värdera information samt att 
genomföra ett självständigt projekt genom att kunna använda information från flera 
källor för att skapa egen text (Limberg & Folkesson, 2006, s.89-90).  
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Samarbete handlar om att få en bild av hur skolbibliotekarier och lärare samarbetar för 
att undervisa i informationssökning. Samarbete handlar om att bidra med sina unika 
yrkeskunskaper, att samarbeta genom ett nytänkande och testa nya sätt att samarbeta 
samt att se samarbetet som ett sätt att utveckla professionerna (Limberg & Folkesson, 
2006, s.96- 97). 
 
I denna studie har Limberg & Folkessons fem identifierande kategorier använts i 
analysen och redovisas därmed som rubriker i analyskapitlet. Detta för att få struktur i 
datamaterialet samt för att se hur dessa kategorier framträder ur intervjumaterialet och 
hur intervjupersonerna förhåller sig till de olika kategorierna. Limberg & Folkessons 
IDOL-projekt har en fenomenografisk ansats, vilket inte avspeglas i denna studie, utan 
det är de fem kategorierna som är identifierade ur resultatet av IDOL-projektet som ska 
användas. Dessa fem kategorier kommer att diskuteras tillsammans med det empiriska 
datamaterialet samt med tidigare forskning för att få kunskap i hur undervisning i 
informationssökning kan se ut i en skolkontext.  
 
IDOL-projektet genomfördes 2006, vilket innebär att projektet genomfördes för 10 år 
sedan. Detta kan vara en svaghet då skolan sedan dess har fått en ny läroplan och 
därmed kan arbetssätten i skolan också har förändrats. Dock anses IDOL-projektets fem 
kategorier som intressanta och användbara att diskutera studiens resultat med, då 
liknande svar förväntas framkomma både ur IDOL-projektets resultat och i den 
genomförda studien på skolbibliotekarier. 
 
 
6 Metod 
I den här delen av uppsatsen presenteras hur det empiriska datamaterialet har samlats in, 
hur urvalsprocessen gått till, hur analysen har gått till, presentation av tillförlitlighet och 
objektivitet samt vilka etiska överväganden som gjorts. Detta för att få en tydlig och 
detaljerad bild av studiens genomförande.   
 
6.1 Datainsamling 
Kvalitativ metod har använts genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes genom muntlig kommunikation, dvs ansikte mot ansikte på 
skolbibliotekariens arbetsplats. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att 
personliga intervjuer är fördelaktigt när beskrivningar av fenomen i praktiken ska 
undersökas. När semistrukturerade intervjuer används, utgår forskaren från tidigare 
bestämda frågor, men är samtidigt öppen för fler frågor som kan framkomma under 
intervjun (Ibid. s.53). Intervjuguide med intervjufrågor finnas att läsas på bilaga 2. 
Intervjuer valdes då ett mer djupgående resultat efterfrågades, tillskillnad från en 
kvantitativ studie som inte går in på djupet av deltagarnas svar. Intervjuerna spelades in 
för att sedan transkriberas, men även anteckningar gjordes under intervjuernas gång. 
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015 s.50) menar att det är fördelaktigt att spela in 
intervjun, med tillåtelse från intervjupersonen, samt att anteckna under intervjun. Detta 
för att anteckna påståenden från intervjupersonen för att följa upp och ställa följdfrågor 
samt som en backup om inspelningsverktyget skulle gå sönder.  
 
6.2 Urval 
Urvalsprocessen har gjorts genom ett tvåstegsurval enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
(2015) som menar att i ett tvåstegsurval så bestämmer forskaren först en organisation 
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som anses passa för att besvara syftet, för att sedan välja ut personer som forskaren 
sedan väljer att kontakta (Ibid. s.40). Då det var skolbibliotekarier anställda på 
kommunala grundskolor som skulle intervjuas så valdes tre kommuner i södra Sverige 
ut. Nästa steg i tvåstegsurvalet var att välja intervjupersoner genom ett subjektivt urval. 
Denscombe (2009) beskriver att genom ett subjektivt urval så väljs intervjupersonerna 
utifrån vad forskaren vet om dessa sedan tidigare (Ibid. s.37). Det subjektiva urvalet 
gjordes utifrån vetskapen om personernas arbetsplatser samt kännedom om att 
skolbibliotekarierna arbetar med informationssökning. Denna information fanns på 
respektive högstadieskolas hemsida. Sju skolbibliotekarier kontaktades via epost, se 
bilaga 1 för introduktionsbrev. Sex stycken svarade där tre ville delta i studien, medan 
tre avböjde och en person där svar uteblev. Tre stycken intervjuer genomfördes och alla 
tre intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplatser. De 
utvalda skolbibliotekarierna ansågs lämpliga enligt uppsatsförfattaren då alla var 
anställda på kommunala skolor samt att de jobbade med informationssökning.  
 
I studien så fokuseras mer på mättnad av resultat istället för antal intervjuer. Mättnad är 
enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) när liknande svar framkommer ur flera 
intervjuer samt när ingen ny information framträder. Att begreppet mättnad används 
istället för intervjuantal handlar om att oavsett om tre eller sex intervjuer genomförs så 
är det inte tillräckligt för att säga någonting om en population (Ibid. s.42). Efter att 
materialet analyserats så bedömde uppsatsförfattaren att materialet var mättat. 
 
6.3 Metod för analys 
Det empiriska datamaterialet har analyserats genom en meningskoncentrering enligt 
Kvale & Brinkmann (2009), vilket innebär att forskaren kortar ner större uttalanden från 
intervjupersonen till mindre koncentrerade meningar och de viktigaste orden plockas ut 
som koder för att placeras i olika kategorier. Meningskoncentrering är lämpligt att 
använda när kvalitativ data från intervjuer ska analyseras och kan användas för att 
arbeta ner och få en överblick över datamaterialet. Analysprocessen i en 
meningskoncentrering innehåller fem steg (Ibid. s. 217;221). Analysmetoden används 
för att få tydlig struktur i datamaterialet genom att placera respektive meningsenhet i 
korrekt kategori och för att systematisk gå igenom all data för att med noggrannhet få 
ökad förståelse för vad datamaterialet verkligen säger.   
 
Det första steget i analysmetoden är att författaren till studien läser in sig på data från 
intervjuerna för att få en överblick och en helhetsuppfattning av studien (Kvale & 
Brinkmann, 2009 s. 221). Först transkriberades all data, genom att först lyssna och 
skriva ner materialet genom att spela upp intervjuerna i 30 % av hastigheten. Sedan 
lyssnades intervjuerna igenom en gång till i normal hastighet för att höra så att all 
transkribering blivit korrekt.  
 
Det andra steget handlar om att bestämma de naturliga meningsenheterna ur 
datamaterialet. Naturliga meningsenheter är större uttalanden från intervjupersonerna 
(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 221). Naturliga meningsenheter tolkas här innebära 
meningar eller uttalanden kring ett och samma tema. De naturliga meningsenheterna 
som ansågs vara användbara för studiens syfte ströks under och skrevs sedan in i ett nytt 
dokument som skrevs ut på papper och varje naturligmeningsenhet klipptes ut för sig 
och placerades på ett bord för att få bättre översikt över materialet.  
 
Det tredje steget handlar om att markera centrala teman ur de naturliga 
meningsenheterna så att meningarna blir mer hanterbara och blir tematiserade ur 
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forskarens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 221). Det gjordes genom att 
centrala teman arbetades fram ur de naturliga meningsenheterna samt att kodord 
markerades i de centrala teman för att på ett mer korrekt och säkrare sätt kunna placera 
rätt tema i lämpligaste kategori, se tabell 1. Dessa kategorier var förbestämda när 
analysen startade då uppsatsförfattaren ville utgå från kategorierna ur det teoretiska 
ramverket. Kategorierna var därför kunskapsinnehåll, mål, metod, kvalitet och 
samarbete. Dessa kategorier kommer sedan att presenteras som rubriker i analysen. 
Underkategorierna till varje kategori har arbetats fram då centrala teman och kodord har 
representerat liknande moment och därmed placerats i liknande underkategori.  
 
Steg fyra handlar om att ställa forskningsfrågor till meningsenheterna för att se hur vida 
materialet kan svara på studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009 s.221-222). 
Det gjordes genom att uppsatsförfattaren såg över all placerad data och varje kategori 
och underkategori för att se hur kategorierna svarar på studiens frågeställningar och 
syfte.  
 
Femte och sista steget handlar om att skriva samman alla centrala teman till en 
beskrivande redogörelse av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009 s.222). Det sista 
steget gjordes genom att kategorierna redovisades i analyskapitlet med 
uppsatsförfattarens egna ord samt med citat. Nedan följer ett exempel på hur 
meningskoncentreringen har sett ut. 
 
Tabell 1 
Naturlig enhet 
 

Centralt tema Kod Underkategori Kategori 

.. men jag är 
också duktig på 
källkritik och kan 
också hålla i 
lektioner i 
klassrummet så 
jag brukar trycka 
på det.. (Sofia) 

Jag är duktig på 
källkritik och kan 
hålla lektioner i 
klassrummet, så 
jag trycker på det. 

Duktig på 
källkritik, kan 
hålla i lektioner 
och trycker på 
det.  

Skapa relation 
till lärarna 

Samarbete 

 
 
6.4 Tillförlitlighet & objektivitet 
När man talar om att verifiera data så brukar man tala om validitet, men inom den 
kvalitativa forskningstraditionen så menar Lincoln & Guba (1985) att det inte finns 
något optimalt sätt att redovisa att forskaren fått resultaten rätt (Denscombe, 2009 s. 
380). För att kunna verifiera kvalitativ data har istället uppsatsförfattaren valt att 
diskutera begreppen tillförlitlighet och objektivitet. Begreppen tillförlitlighet och äkthet 
svarar på hur vida forskningsresultaten går att stödja och bekräfta. Har forskaren ingen 
tanke på att ta hänsyn till dessa begrepp anses studien att bedömas som icke trovärdig. 
Tillförlitlighet handlar om ifall samma resultat hade framkommit om studien hade 
genomförts vid en annat tillfälle, samt om en annan forskare hade gjort samma studie, 
om denne då hade fått fram samma data. Ett sätt att kontrollera detta är att forskaren kan 
göra en tydlig beskrivning av hur forskningsprocessen har gått till, allt från metod och 
analys till andra viktiga beslut som har påverkat studien. Objektivitet handlar om ifall 
det finns risk för felaktigheter i datamaterialet. Risk förekommer alltid då forskaren 
bakom studien kan speglas i resultatet, då det är forskaren som tolkar data. Viktigt att 
tänka på är att vara öppen för data och försöka bortse från sin egen identitet i analysen 
(Denscombe, 2009 s.378-384).   
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Objektivitet har tagits hänsyn till i studien genom att uppsatsförfattaren i största mån 
varit noggrann i hantering av datamaterialet och i analysprocessen, samt att 
uppsatsförfattaren har varit öppen för data och försökt att bortse från egna värderingar 
och åsikter. Datamaterialet har även transkriberats noggrant så det är 
intervjupersonernas egna ord som har analyserats och inte uppsatsförfattarens tolkning. 
Tillförlitlighet kan ses då en noggrann forskningsprocess har beskrivits i studien, genom 
att de olika tillvägagångsätten i metodavsnittet är noggrant redovisat. Eftersom det är en 
kvalitativ studie så anses inte resultaten bli exakta om studien genomförts av en annan 
person då följdfrågor kan ha sett annorlunda ut för att intervjuguiden var uppbyggt som 
en semistrukturerad intervju.  
 
6.5 Forskningsetiska aspekter 
Uppsatsen har tagit hänsyn till de fyra aspekterna; samtycke, information, nyttjande 
samt konfidentialitet. Samtyckesaspekten handlar om att deltagarna i studien ska avgöra 
själva om de vill delta. Informationsaspekten handlar om att forskaren måste ge 
information till deltagarna om varför en studie ska genomföras. Deltagarna ska få 
information om att studien är frivillig och att de får hoppa av undersökningen när/om de 
vill. Nyttjandeaspekten handlar om att den insamlade datan endast får användas för att 
besvara syftet i den avsedda studien. Konfidentialitetsaspekten handlar om att all 
information och data ska hållas konfidentiellt, vilket innebär att data ska behandlas så 
att utomstående inte kan identifiera vart data kommer ifrån (Vetenskapsrådet, 2002 s. 5-
14). Dessa fyra aspekter har tagits hänsyn till genom att deltagarna har gett sitt 
samtycke att vara delaktiga i studien, deltagarna har fått information om varför studien 
ska göras och att intervjuerna ska användas som empiriskt datamaterial. De har även fått 
information om att deltagandet är frivilligt. Deltagarna har även fått information att 
intervjuerna och datamaterialet är konfidentiellt och att data endast används som det 
empiriska materialet i undersökningen. Alla personuppgifter och arbetsplatser från datan 
anonymiserades direkt efter intervjuerna, inspelningarna fick fiktiva namn och 
förvarades i två kopior på uppsatsförfattarens låsta dator så inga obehöriga har kommit 
åt materialet. 
 
 
 
7 Resultat 
I resultatkapitlet kommer först en beskrivning av skolbibliotekarierna och deras 
arbetsplatser, sedan presenteras empirin från intervjuerna. Empirin är redovisad efter de 
teman som förekom i intervjuguiden. Dessa är informationssökning, samarbete & 
riktlinjer samt utmaningar & visioner. Att presentera varje intervju för sig valdes för att 
skapa en tydlig överblick över resultatet. 
 
7.1 Beskrivning av intervjupersonerna och arbetsplatser 
De tre intervjupersonerna har i uppsatsen fått fiktiva namn och kallas här för Sofia, Jon 
och Aston. Intervjuerna med Jon och Aston genomfördes 2016-04-28 och intervjun med 
Sofia genomfördes 2016-04-27.  
 
Skolbibliotekarie Sofia 
Sofia har kandidatexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap och har jobbat 
som skolbibliotekarie i tre år. Hon jobbar på ett integrerad skol- och folkbiblioteket. 
Sofia har varit anställd på arbetsplatsen i snart ett år. Skolan som Sofia är anställd på är 
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en högstadieskola med elever från årskurs 7-9, där det går runt 350 elever. Hon jobbar 
halvtid på denna skola och halvtid på en annan skola i samma kommun. Skolklasserna 
har tillgång till skolbiblioteket även när Sofia inte är i tjänst då de har möjlighet att låna 
böcker, antingen själva i utlåningsdisk eller utav personalen i folkbiblioteksdisken.  
 
Skolbibliotekarie Aston 
Aston har jobbat som skolbibliotekarie i fyra-fem år och har varit anställd på den 
nuvarande arbetsplatsen i två år. Han har kandidatexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Även Astons arbetsplats är ett integrerat skol- och folkbibliotek. 
Skolan som Aston är anställd på är en högstadieskola med elever från årskurs 7-9, där 
det går runt 440 elever. Han jobbar halvtid på skolan och är i skolbiblioteket tre dagar i 
veckan, men biblioteket är öppet under de timmar som skolan har verksamhet.  
 
Skolbibliotekarie Jon 
Jon har jobbat som skolbibliotekarie i åtta år och har varit anställd på den nuvarande 
arbetsplatsen i tre år. Han har magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Jon arbetar på ett renodlat skolbibliotek på en grundskola som sträcker sig från 
förskoleklass till årskurs nio, med ungefärligt elevantal på 240 elever. Jon jobbar på 
skolan tre dagar i veckan och har anställning på 60 %. Även när Jon inte är i tjänst så 
kan eleverna besöka skolbiblioteket för att låna böcker eller för att studera.  
 
7.2 Informationssökning 
Denna del berör hur intervjupersonerna planerar undervisning, vad undervisningen 
innehåller samt hur undervisningen genomförs. Citat har lyfts in i texten för att lyfta 
fram intervjupersonernas röst ytterligare.  
 
Sofia 
När Sofia jobbar med informationssökning så har hon undervisning där hon utgår ifrån 
en Prezi-presentation, samt att hon vid några tillfällen varit delaktig mer ämnesspecifikt. 
De övergripande målen med informationssökning är att eleverna ska få grundläggande 
kunskap om att allting som publiceras på internet inte är sant, källkritik och att eleverna 
ska förstå hur internet fungerar. När eleverna gör en sökning, väljer de första länken i 
sökresultatet och därför tycker Sofia det är viktigt att de får mer kunskap i hur dessa 
sökmotorer fungerar, exempelvis Google som är den sökmotor som eleverna främst 
använder. Sofia brukar även lägga fokus på att undervisa om vad som är viktigt att 
tänka på gällande Wikipedia och NE1, hur de kan använda dessa encyklopedier och hur 
de är uppbyggda. Hon lägger vikt vid att lära eleverna hur de ska kritiskt bedöma källor, 
vilka kritiska aspekter de ska titta efter, hemsidornas olika styrkor och svagheter samt 
att eleverna får kunskap om att reflektera över faktorer som när och vem som har gjort 
ändringar på Wikipedia och på NE. Hon brukar även undervisa kring hur eleverna kan 
skriva frågeställningar och lära eleverna att se om en text innehåller fakta eller åsikter. 
Hon berättar om ett tillfälle när eleverna jobbade med hållbar utveckling, då hjälpte 
Sofia till genom att plocka fram källor som eleverna kan använda sig utav samt att hon 
även då förklarade för dem varför dessa källor är lämpliga.  
 
Ett vanligt undervisningstillfälle brukar vara en grundläggande lektion som innehåller 
information om vad som är viktigt att tänka på gällande informationssökning, men som 
även innehåller moment som gör eleverna delaktiga i lektionen. Det kan vara genom att 
diskutera ämnet samt att eleverna själva får genomföra sökningar och att kritiskt 

                                                
1 Nationalencyklopedin 
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granska information, för att eleverna ska lära sig att tänka själva kring källkritik. Ett 
annat upplägg handlar om att eleverna får titta på en hemsida om Mozart som är en 
hemsida som medvetet innehåller fel information. Då ber hon eleverna att titta efter de 
kritiska frågorna för att bedöma om informationen upplevs trovärdig eller inte.  
 

Där står det inte vem som har skrivit de, det står inte när det är uppdaterat och det 
är falsk information i texten å den brukar jag nyttja på så vis att dom får titta på 
den, ställa dom här kritiska frågorna när skrevs den, å vem som har skrivit o så 
vidare. Å när dom då börjar så småningom komma fram till att vi inte kan hitta 
dom där grejerna så brukar jag säga men hur ska ni då verifiera om det stämmer 
eller inte… dom själva för försöka komma fram till att dom ska använda Wikipedia 
och NE.. (Sofia).  

 
Sofia avslutar alltid varje undervisningstillfälle med att informera eleverna att de gärna 
får komma till henne i biblioteket om de vill ha hjälp med informationssökningen, men 
att hon inte har fått någon förfrågan på detta. Det tror hon beror på att hon inte har varit 
med när eleverna har sökt information till skolarbeten, men även att de inte riktigt vet 
om samt hur de ska fråga henne om hjälp. Hon har inte jobbat så länge på skolan och 
har därmed inte byggt upp någon relation med eleverna, vilket kan ha påverkan.  
 
Aston 
Det viktigaste att undervisa om enligt Aston är tips på hur eleverna ska söka effektivt på 
internet. Detta genom att lära dem hur de kan begränsa eller utsöka sitt sökresultat, att 
eleverna lär sig att kritiskt granska information genom att titta efter vem som har skrivit 
texten, att lära eleverna att se skillnad på ren faktatext eller en åsikt, att förklara vilka 
för och nackdelar det är med att använda internet som informationskälla och hur 
Wikipedia kan användas i skolsammanhang. När det gäller just Wikipedia så menar 
Aston följande:  
 
… å jag brukar formulera som så att Wikipedia kanske inte är en källa som man ska 
använda just som källa i ett skolarbete men ska man skriva om ett ämne som man kan 
väldigt lite om så kan Wikipedia vara en ingångsväg… (Aston).  
 
I undervisning om informationssökning så utgår han oftast från färdiga presentationer 
där han pratar främst om källkritik, olika söktekniker samt värdering av källor. 
Presentationen om källkritik innehåller grunderna i att kritiskt granska, att tala om vad 
en källa och vad kritik är, vad som är bra och vad som kan vara dåligt med olika källor. 
Han berättar om vad eleverna ska titta efter när de ska bedöma källan, såsom när källan 
är uppdaterad, vem som har skrivit texten samt om länkar och referenser stämmer. Det 
är viktigt att poängtera att de bör välja en annan källa om många av dessa punkter inte 
är bra. Ett annat upplägg är att han visar på en dålig hemsida för att visa eleverna hur 
det kan se ut i praktiken. När han talar om olika söktekniker så ger han exemplet på om 
eleven ska skriva ett arbete om stäppelefanter, då rekommenderar han att kanske söka 
på stäppelefant istället för att söka på elefant för det kommer ge mindre träffar och 
tvärtom.  
 
I undervisning om värdering av källor så brukar han gå igenom hur olika källor kan 
användas, exempelvis dagstidningar, massmedier såsom TV4 eller SVT, kvällstidningar 
och ner till politikerbloggar, Flashback och Avpixlat. Då pratar han om hur de kan 
användas och vad eleverna ska tänka på när de använder dessa källor. TV4 eller 
Svenska dagbladet är lite tyngre och mer pålitliga källor, men han tycker det är viktigt 



  
 

18 

att eleverna ändå ska tänka på att det är vinstdrivande företag och de skriver för egen 
vinning och hur det kan påverka informationsförmedlingen. När han talar om 
politikerbloggar så talar han om att eleverna bör reflektera över om det är den enskilde 
individens åsikt eller det politiska partiets åsikt. Slutligen så håller även Aston lektioner 
för årskurs nio om olika referenssystem och upphovsrätt, främst gällande bilder och att 
eleverna ska lära sig att de inte kan sprida vad som helst på internet. Han försöker då 
vara så neutral som möjligt när han talar om källor, då han inte vill att hans egna åsikter 
ska speglas utan försöker istället lyfta för och nackdelar med källorna. Han 
rekommenderar alltid eleverna att hitta första källan till en intervju eller en faktatext, 
istället för att förlita sig på andra eller tredjehandskällor.  
 

...jag brukar prata om vikten av att komma så nära grundkällan som möjligt... för 
varje steg man kommer bort från grundkällan desto större risk är det att det blir fel 
i fakta och så där (Aston).  

 
Aston försöker vara ute i klasserna och undervisa om informationssökning och källkritik 
minst en gång per år per klass. Men ibland är han delaktig i större projekt som eleverna 
ska skriva i exempelvis historia eller religion. Då brukar lärarna vilja att han kommer 
till klassrummet och håller i någon presentation och då använder han exempel på källor 
och sökord utifrån det ämne som klassen ska skriva om. Vid dessa tillfällen är han 
också med under elevernas första sökning, för att ge lite tips samt kommentarer på de 
källor som eleverna har hittat. När det gäller bedömning av elevernas 
informationssökning så är inte Aston delaktig i det alls, utan det är lärarna som sköter 
det. Däremot så tror han att om han varit mer delaktig i själva informationssökningen så 
hade han haft mer möjlighet att se hur de värderar källor och därmed gett synpunkter. 
Eleverna kommer ibland in till biblioteket och ber om hjälp när de har sökt information. 
Det kan handla om att de vill ha en kopia på presentationen från hans lektion, att de inte 
har hittat någon information på internet eller att de behöver hjälp med att kritiskt 
granska en källa. Då gör han en sökning på det ämne som eleven vill ha hjälp med och 
sedan skickar han länkar på de sidor han hittar. Han är då noga med att skriva varför han 
valde dessa källor så eleven får med sig det till nästa gång.  
 
Jon 
Jon genomför lektioner flera gånger varje vecka, i olika klasser och med olika innehåll 
beroende på vilken klass han är i och vilket ämne klassen jobbar med. Det viktigaste 
undervisningsinnehållet är de utdrag som finns i läroplanen för grundskolan gällande 
informationssökning. Det vill säga att eleverna ska lära sig kritiskt granska, att eleverna 
ska lära sig värdera källor samt att ifrågasätta information. Det är ett bra sätt att jobba 
på, då han är anställd av skolan och skolan arbetar efter läroplanen. Därför är det en 
självklarhet att han planerar efter läroplanen. Handlar en lektion om att eleverna ska 
jobba med naturen så kan kritiskt granskning, värdering av källor samt ifrågasättande av 
information även plockas in där gällande informationssökning, genom att söka efter text 
samt att granska texten om vad som är sant och inte. Jon håller aldrig fristående 
lektioner om informationssökning, utan när han kommer till klassen och ska undervisa i 
informationssökning så är det alltid kopplat till det ämne som eleverna läser just då. Ett 
exempel är om eleverna ska läsa en text som är blandat fiktion och fakta. Då vill han att 
eleverna ska reflektera över vad som kan tänkas stämma och inte, och hur de resonerade 
fram till det.  
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… I den här boken får vi lära oss en del om rävar, men vi får också lära oss en 
massa saker som inte stämmer. Å hur avgör… vilket av dom här som är sant och 
vilket som inte är det. Å hur kan vi kontrollera och undersöka... (Jon).  

 
När Jon var ny på skolan så hade han svårt att hitta ett bra sätt att jobba på. Då gick han 
in i klassrummet och satte sig för att lyssna på en lektion och se var hans kompetens 
kunde passa in. När han hittade luckor så började han planera en lektion efter det och 
kunde då knyta ihop innehållet med handlingsplanen och med lärarens kompetens. Jon 
har även haft lektioner där eleverna kommit in på frågan om bilder och information. Det 
var i årskurs nio som eleverna stötte på problemet om hur de kunde få fram mer 
information om en geografisk plats utifrån en bild placerad i en skönlitterär text. Då fick 
de i uppgift att försöka ta reda på vad det var för plats och fick då söka information på 
egen hand för att i slutet av lektionen redovisa hur de hade gjort. Även Jon visade på 
hur han tänker kring denna typ av problematik. Han ställde då frågor kring sökord, om 
eleverna sökte i sökmotor eller Wikipedia? Om de sökte efter bilder eller text?  
Han tycker det är viktigt att eleverna förstår att de får olika träffar beroende på vilket 
språks Wikipedia-sida de använder och vilket språk de skriver på.  
 
Skolan jobbar ämnesövergripande med större projekt som kallas tema. Då går SO, NO 
och svenska ihop för att eleverna ska skriva en större rapport liknande projektarbetet på 
gymnasiet eller på B-uppsatsnivå. Detta projekt ska innehålla allt från inledning, 
problemformulering, metod och undersökningsredovisning. Här har Jon individuell 
handledning för att hjälpa eleverna att skriva syfte, vad det är de ska undersöka samt för 
att hitta lämplig information för att besvara frågeställningen. 
 
Jon har tidigare jobbat med att hålla övergripande lektioner i informationssökning och 
källkritik, men då tog eleverna inte in den kunskap han förmedlade, utan de lyssnade 
bara för stunden. Sedan när de väl skulle söka information så använde inte eleverna 
dessa kunskaper. Jon brukar ge eleverna tips och uppmuntran när de ska söka 
information. Han ger eleverna feedback och respons på det de faktiskt gör, men han 
sätter aldrig betyg utan det är lärarna som sätter betyg på elevernas prestationer.  
 
Jon arbetar mycket med Wikipedia i skolsammanhang och han tycker att det är en 
lämplig källa att använda sig utav, men han poängterar till eleverna att det är viktigt att 
de bekräftar informationen de läser med en annan källa. Han försöker att inte tala om 
bra och dålig källor, utan lägger mer fokus på användbara och icke användbara källor. 
Han ger som exempel om en elev vill veta huvudstad i ett land, då kan eleven använda 
Wikipedia, för faktauppgifter är lätta att bekräfta på annat ställe. Men när det handlar 
om mer känslig fakta eller åsikter ska eleverna vara lite försiktiga med Wikipedia och 
framför allt ska de ha med sig att olika Wikipedia-artiklar är olika lämpliga att använda. 
Han försöker då poängtera till eleverna att de ska kolla artikelns referenser, samt när 
och vem som uppdaterat. Jon lyfter även problematiken med NE och han menar att 
Wikipedia i många fall kan vara snabbare med uppdateringar än vad NE kan vara och 
att det därmed inte betyder att en faktauppgift är sann bara för att det står på NE. 
 
Eleverna kommer ofta till Jon och ber honom om hjälp när de ska söka information. 
Oftast när han själv är i klassrummet, men även de få gånger han sitter i biblioteket. Då 
vill eleverna då ha hjälp med hans åsikt om en källa eller med bedömning om en källa är 
lämplig eller inte. Det kan då handla om allt från en bloggtext till information från en 
väldigt användbar hemsida.  
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7.3 Samarbete & riktlinjer 
Här berörs hur intervjupersonerna ser på samarbetet med lärare, skolledning samt vilka 
riktlinjer de planerar arbetet efter när det gäller informationssökning. 
 
Sofia 
När Sofia var ny på arbetsplatsen så introducerade hon sig genom att berätta att hon 
gärna undervisar i informationssökning och källkritik. Det har gjort att lärarna har 
kommit till henne och bett henne hålla i lektioner om detta, men att det alltid är efter 
lärarens efterfrågan. Hon berättar om ett tillfälle på en annan skola där hon hade ett 
samarbete med en lärare i årskurs nio. Då höll hon i en lektion om grundläggande 
källkritik och efter det så tog andra lärare kontakt med henne och frågade om deras 
klass också kunde få samma undervisning. Det upplevde hon var positivt då det spred 
sig bland lärarna hur bra samarbetet fungerade.  
 
När det gäller riktlinjer från skolan så jobbar Sofia främst med läroplanen för 
grundskolan och då specifikt punkterna kring informationssökning och källkritik. Hon 
har inte har några styrdokument från skolan eller någon handlingsplan för 
skolbiblioteket, men det håller på att byggas upp planer för skolan och även för 
skolbiblioteket. Skolledningen har gett henne fria möjlighet att själv bestämma hur hon 
vill jobba och ger henne stor frihet. Bland skolbibliotekarierna så finns det en 
skolbibliotekscentral som också samarbetar för att bygga upp ett gemensamt tänk kring 
hur skolbibliotekarien ska arbeta.  
 
Aston 
När det gäller samarbete med lärarna så är det ofta lärarna som frågar Aston om han vill 
komma in och hålla i en övergripande lektion i informationssökning och källkritik när 
dom ska starta igång ett projekt. Han berättar att det var svårt att få igång samarbetet 
med lärarna då han var ny och de inte riktigt visste hur de kunde ta hjälp av honom. Då 
var det mycket upp till honom att söka upp lärarna. Nu vet lärarna hur Aston vill jobba 
med informationssökning och då söker de mer upp honom. Aston har en handlingsplan 
för skolbiblioteket som den tidigare skolbibliotekarien har skrivit, men han använder sig 
inte utav den så flitigt utan utgår mer ifrån vad som står i läroplanen för grundskolan 
och av skollagen. Han utgår även från vad gymnasiet har för krav om elevernas 
källkritiska förmågor när de börjar där. Han har inte har några direkta riktlinjer från 
skolan, då de inte lägger sig i hur han planerar sitt arbete, utan han arbetar väldigt fritt.  
 
Jon 
Jon har en väl utvecklad biblioteksplan som är framtagen av skolbibliotekarierna och 
rektorerna i det område där han jobbar. Planen innehåller riktlinjer för vad 
skolbibliotekarien ska göra och varför. Biblioteksplanen är till stor del baserad på 
skollagen och läroplanen för grundskola, men innehåller även riktlinjer från IFLA2 och 
UNESCO3. Alla lektioner Jon planerar, baseras utifrån biblioteksplanen och genomför 
ingenting som inte går att koppla till denna. Han arbetar väldigt lite administrativt och 
är oftare i klassrummet än i det fysiska biblioteket. Detta har gjort att samarbetet med 
lärarna är väl etablerat på arbetsplatsen. Jon är i varje klass en gång i veckan och är då 
delaktig på olika sätt.  
 

                                                
2 International Federation of Library Associations and Institutions 
3 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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…samarbeta med lärarna, plocka fram material eller plocka fram lektionsupplägg 
utifrån min kompetens (Jon).  

 
 
Jon och läraren måste hela tiden samplanera lektionerna beroende på lärarens 
kunskaper. Är läraren duktig i att undervisa i informationssökning lägger Jon mer fokus 
på läsförståelse eller tvärtom. Det handlar hela tiden om att skolbibliotekarien ska 
komplettera läraren. När det gäller samarbete så handlar det om hur läraren ställer sig 
till detta. Jon har varit på skolor där lärarna inte alls är villiga att släppa in 
skolbibliotekarien, men på hans nuvarande arbetsplats säger ingen lärare nej till en extra 
resurs. Han tycker det är bra för nu vet lärarna vad de kan använda honom till. Det 
viktigaste när det gäller samarbete med lärarna är att båda professionerna lär känna 
varandra och att hitta ett sätt där de kompletterar varandra.  
 
7.4 Utmaningar & visioner 
Här berörs resultatet utifrån intervjuerna när de talade om vilka utmaningar och visioner 
de ser när de arbetar med undervisning i informationssökning. 
 
Sofia 
Sofia hade gärna varit delaktig i ett arbetslag på skolan och hon menar att det hade gjort 
det lättare att få kontakt med lärarna för att kunna planera lektioner. Hon hade velat att 
lärarna skulle följa upp mer om hur själva informationssökningen hade gått. Att lärarna 
poängterar för eleverna att de använder de tips som hon undervisade om när de själva 
ska söka information. Hon hade gärna varit med när eleverna ska söka information, men 
eftersom hon bara jobbar halvtid så upplever hon att tiden inte räcker till. Sofia hade 
även velat undervisa lärarna i informationssökning.  
 
Aston 
När det handlar om utmaningar så ser Aston tekniken som en stor utmaning, för att veta 
hur de nya kanalerna på internet fungerar. Han nämner Flashback som en sådan kanal, 
då han anser att det är viktigt att skolbibliotekarien vet vad det innebär för att kunna föra 
ett resonemang kring för och nackdelar med det. Han lyfter även att det är svårt att hitta 
exempel på dåligt hemsidor att visa för eleverna, då han menar att författarna till dessa 
hemsidor blir skickligare på att dölja att hemsidan innehåller felaktig information. 
 
Han ser även problematik med att eleverna har egna Ipads och datorer, då han inte 
riktigt vet ifall de lyssnar på honom under lektionerna. Det är inte heller alltid som 
datorerna fungerar eller att eleverna har dem med sig. Han tyckte det var bättre förr när 
han höll undervisning i datorsalar då var det lättare att ha översikt över vad de gjorde. 
Han är nöjd med det arbetssättet som han jobbar på idag kring informationssökning och 
om han har några önskemål om upplägg och liknande så upplever han att lärarna går 
med på detta och är öppna för förslag.  
 
Jon 
Om Jons tjänst hade varit större än idag så hade han gärna velat ha avsatt tid i 
biblioteket där eleverna kan komma och ställa frågor kring informationssökning. Annars 
så tycker han om det arbetssätt som han och skolan jobbar på idag. Det handlar inte om 
att lägga mer tid på undervisning, utan handlar mer om fokus på att hitta rätt sätt och bra 
ingångar att genomföra det på. Han har under de åren han jobbat på skolan tänkt att han 
vill att saker ska fungera lite bättre och det har det gjort. Ett problem som han ser är hur 
det skulle bli om han slutar tjänsten, skulle den som ersätter honom fortsätta arbeta på 
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samma sätt eller är målet av en skolbibliotekarie som pedagogisk resurs någonting som 
bara han tycker är viktigt. Hans absolut högsta vision är att han inte skulle behövas, att 
eleverna har de här viktiga kompetenserna inom informationssökning och källkritik att 
de klarar sig utan honom.  
 
 
8 Analys 
I detta kapitel redovisas analysen utifrån kategorierna kunskapsinnehåll, mål, metod, 
kvalitet samt samarbete. Det empiriska datamaterialet ligger till grund för analysen och 
kommer diskuteras tillsammans med det teoretiska ramverket för ökad förståelse för 
datamaterialet. Varje rubrik inleds med ett exempel på hur det empiriska datamaterialet 
har analyserats, från meningens naturliga enhet till placerad kategori. Detta för att visa 
på hur de naturliga meningsenheterna systematiskt har analyserats och placerats i 
respektive kategori samt för att visa på tydlighet och noggrannhet i analysmetoden.   
 
 
8.1 Kunskapsinnehåll 
Kategorin kunskapsinnehåll har mynnat ut i tre stycken underkategorier som berör 
informationssökning, källkritik samt en underkategori som berör övriga 
undervisningsprocesser. Källkritik har fått en egen underkategori då källkritik var det 
mest framkommande ur intervjuerna gällande vad skolbibliotekarierna undervisar om 
kring informationssökning. Att källkritik var det mest framträdande kunskapsinnehållet 
kom även Limberg & Folkesson (2006 s.52) fram till i sin studie. Kunskapsinnehåll är 
den andra mest framträdande kategorin. Nedan följer ett exempel ur det empiriska 
datamaterialet på hur en naturlig enhet har koncentrerats ner och placerats i respektive 
kategori.  
 
 
Tabell 2 
Naturlig enhet Centralt tema Kod Underkategori Kategori 
Jag brukar prata om 
vikten av att komma 
så nära grundkällan 
som möjligt… Varje 
steg man kommer 
bort från 
grundkällan desto 
större risk att det blir 
fel i fakta och sådär 
(Aston). 

Komma nära 
grundkällan för 
att minska 
risken för fel i 
fakta.  

Hitta 
grundkälla  

Källkritik Kunskapsinnehåll 

 
 
8.1.1 Informationssökning 
I Sofias kunskapsinnehåll gällande informationssökning är det mest undervisning kring 
att formulera frågeställningar, medan Jon tycker det är viktigt att eleverna får kunskap 
om vilket språk de väljer att skriva sina sökord på. Väljer eleverna exempelvis att söka i 
Wikipedia så kan träffarna se olika ut beroende på vilket språk dom väljer. När Aston 
undervisar om informationssökning så bygger hans undervisning på att ge eleverna tips 
på hur de kan effektivisera sökningen, men han fokuserar också på att eleverna ska få 
kunskap i att utöka eller förminska träffarna. 
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…då brukar jag ha som exempel ibland att om man ska skriva om stäppelefanter är 
det bättre att Googla stäppelefant för då får man färre träffar än om man googlar 
på elefanter…att man får för få träffar så får man inte vara så specifik i sin 
sökning utan då får man vara mer generella termer och söka på (Aston).  
 

Det mest framträdande gällande kunskapsinnehåll och informationssökning är att 
skolbibliotekarierna undervisar främst grundläggande om hur eleverna ska formulera 
forskningsfrågor, sökfrågor och sökord samt att ge eleverna mer allmänna söktips om de 
behöver utöka eller minska sökträffarna. Att ge tips och råd framkommer även av 
Limberg & Folkesson (2006) som i sin undersökning kom fram till att 
skolbibliotekariernas och lärarnas undervisningsinnehåll också innehåller råd och tips 
gällande informationssökning (Ibid. s.54). Det framkommer även att det är viktigt att 
eleverna får kunskap om vilket språk de formulerar sökfrågor och sökord på, detta för 
att få bästa möjliga träffar.   
 
Att genomföra systematisk informationssökning är enligt Limberg & Folkesson (2006) 
viktigt när eleverna ska börja samla information. Detta menar de lämpligast görs genom 
att läsa in sig på läroboken för att få kunskap om ämnet. Om eleverna går direkt till 
internet så kan dom missa viktig bakgrundsfakta (Ibid. s.29). Detta framkommer inte i 
datamaterialet då skolbibliotekarierna inte nämner läroboken alls utan talar endast om 
informationssökning på internet. Detta kan enligt uppsatsförfattaren bero på att eleverna 
i högre utsträckning använder internet än läroböckerna i skolan idag.  
 
8.1.2 Källkritik 
Kunskapsinnehållet i Astons undervisning gällande informationssökning är främst 
källkritik och då ligger mest fokus på källkritik på internet. Han vill att eleverna ska titta 
på vem som har skrivit texten och om dess kontaktuppgifter finns, om länkar och källor 
stämmer samt när källan senast uppdaterades. Är det flera av dessa kriterier som inte 
stämmer, så bör eleverna reagera och välja en annan källa. Även Sofia har liknande 
innehåll då hon vill att eleverna ska titta på vem som står som författare till texten och 
när sidan uppdaterades. Aston brukar visa på en sämre hemsida som exempel på hur 
eleverna kan avgöra om en hemsida innehåller icke lämplig information. Liknande 
innehåll har även Sofia i sin undervisning då hon visar på en dålig hemsida med falsk 
information för att leda in eleverna på att välja en annan källa.  
 
Sofia tycker det är viktigt att eleverna lär sig att bekräfta information som de läser på 
internet. Hon ger exempel på att verifiera information med Wikipedia eller med NE. 
Liknande gör Jon som tycker det viktigaste gällande kunskapsinnehåll och källkritik är 
att lära eleverna att avgöra om en källa är tillförlitlig eller inte genom att bekräfta 
informationen i flera källor. 
 

…För du har ju Wikipedia som, National Encyklopedin…det finns en massa olika 
och det jag försöker få fram är att kolla på många ställen. Verifiera så att 
informationen stämmer. Ska du kolla huvudstaden i Mongoliet, kolla om det står så 
i Wikipedia och då dubbelkollar du på Landguiden eller Globalis så att du 
använder många källor som bekräftar samma sak (Jon). 

 
Även i Limberg & Folkessons (2006) studie framkom det att undervisning kring 
källkritik kan ske genom att källor ställs emot varandra. Detta för att lära eleverna att 
bedöma om en källa upplevs som trovärdig eller inte (Ibid. s.65-66).  
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Aston vill att eleverna ska lära sig att hitta den ursprungliga källan till ett påstående eller 
en intervju. Om eleverna använder sig utav en andrahandskälla ökar risken för att det är 
felaktig information som används. Både Sofia och Aston tycker det är viktigt att 
undervisa om att allt som står på internet inte är ren fakta utan det förekommer också 
åsikter på internet och det är därför viktigt att lära eleverna att se skillnad på åsikt och 
fakta. Att skolbibliotekarierna lägger vikt vid att olika typer källor kan kritiskt granskas 
på olika sätt framkom ur flera av intervjuerna. Liknande talar Limberg & Folkesson 
(2006) om då det är viktigt att lära eleverna att källkritiska aspekter kan vara olika i 
olika källor samt att det är viktigt att eleverna får undervisning om hur de kan kritiskt 
granska olika källor (Ibid. s.65-66).  
 
När det gäller diskussion kring Wikipedias användbarhet skiljer sig intervjupersonernas 
åsikter åt. Sofia använder Wikipedia väldigt mycket när hon undervisar i 
informationssökning och källkritik och hon tycker det är viktigt att lära eleverna hur 
encyklopedin kan användas, hur den är uppbyggd samt hur eleverna ska kritiskt granska 
den. Då är det viktigt att visa hur eleverna ser vem som har uppdaterat och när. Även 
Jon använder Wikipedia mycket i undervisningen och han tycker att Wikipedia är olika 
användbart beroende på vilken typ av information eleverna vill ha, så länge de bekräftar 
information med annan källa. Aston däremot rekommenderar inte eleverna att använda 
Wikipedia som källa i ett skolarbete, men han ser däremot Wikipedia som en bra start 
för att få mer kunskap om det ämne som eleverna ska skriva om. Att olika källor kan ha 
olika relevans för olika syften framkommer även i Limberg & Folkessons (2006) studie 
men de anser att skolbibliotekarien sällan lyfter aspekten att undervisa om relevansen av 
källor. Samtidigt så menar de att eleverna behöver hjälp med denna typ av kritisk 
bedömning då eleverna har dålig kunskap kring detta (Ibid. s.63). Att undervisa om hur 
relevant och lämplig en källa är upplevs enligt uppsatsförfattaren som ett viktigt 
moment att undervisa i då eleverna har bristande kunskap kring detta moment. Det 
upplevs även viktigt att vara öppen mot att använda olika typer av källor för att lyfta 
dess för och nackdelar.  
 
Det mest framträdande gällande kunskapsinnehåll och källkritik är att alla 
intervjupersonerna anser att det är väldigt viktigt att eleverna får kunskap om källkritik. 
Därför har källkritik mest fokus när man talar om kunskapsinnehåll. Det viktigaste är att 
skolbibliotekarien lär eleverna att de måste verifiera information de läser online, genom 
att bekräfta källan med en annan oberoende källa. Det är även viktigt att eleverna får 
kunskap att välja lämpligast källa, att lära eleverna erhålla ett kritiskt förhållningsätt 
genom att titta efter de källkritiska aspekterna kontaktuppgifter, om länkar stämmer och 
när källan uppdaterades senast. Det anses också viktigt att poängtera att olika källor bör 
kritiskt granskas på olika sätt, beroende på vilken typ av källa eleverna använder. 
Undervisning kring val av källor förekommer även i Limberg & Folkessons (2006) 
undersökning då de menar att undervisning kring vilka källor eleven väljer är centralt 
gällande kunskapsinnehåll och det kan handla om att spara på tidigare använda 
hemsidor. Detta menar dom är viktigt för att eleverna ska söka tidseffektivt och inte 
surfa runt på andra hemsidor som kanske inte ger någon viktig information (Ibid. s.53). 
Att rekommendera hemsidor till eleverna upplevs enligt uppsatsförfattaren som 
lämpligt, men samtidigt så kanske inte eleverna källkritiskt granskar den källan de fått 
tilldelade av skolbibliotekarien utan bedömer den som trovärdig då källan kommer från 
skolbibliotekarien.  
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8.1.3 Övrigt undervisningsinnehåll 
När det handlar om övrigt undervisningsinnehåll så undervisar Sofia och Aston om för 
och nackdelar med källor på internet. Astons undervisning innehåller gradering av 
källor, hur eleverna ska tänka kring upphovsrätt, att skriva källhänvisningar samt 
citeringar och referenssystem. 
 

Om det är nior om det är slutet av terminen då kan jag gå in på hur man… hur 
man refererar till olika källor. Harvard å Oxford… å hur man refererar till texter å 
sådär (Aston).  

 
De mest framträdande kunskapsinnehållet när det gäller övrigt innehåll är upphovsrätt, 
källhänvisning, citering och referenssystem, men det är även viktigt att undervisa kring 
för och nackdelar med att söka information på internet. Dessa moment framkom inte i 
så hög uträckning ut intervjuerna men var ändå moment som intervjupersonerna 
undervisade kring. Dessa moment tas upp av intervjupersonerna, men de är inte de mest 
framträdande och där mest fokus ligger, utan det som är mest framträdande gällande 
kunskapsinnehåll handlar om hur eleverna söker och väljer information.   
 
 
8.2 Mål 
Kategorin mål har delats upp i underkategorierna informationssökning samt källkritik. 
Detta då källkritik var det moment som intervjupersonerna talades mest om gällande 
målen med undervisningen. Dessa kategorier berör vilka övergripande mål som 
skolbibliotekarierna har med sin undervisning. Limberg & Folkesson (2006) belyser 
problematiken med att skilja kategorierna kunskapsinnehåll och mål ifrån varandra då 
uppfattningarna av de olika kategorierna ligger väldigt nära varandra (Ibid. s.72). Vilket 
också har upplevts problematiskt i denna analys. Kategorin mål är den fjärde mest 
framträdande kategorin. Nedan följer ett exempel på hur en naturlig enhet från 
datamaterialet har placerats i kategorin mål. 
 
Tabell 3 
Naturlig enhet Centralt tema Kod Underkategori Kategori 
Att få dom att själva 
å tänka på…om det 
här är en tillförlitlig 
källa eller kan jag 
hitta den här 
informationen 
bättre någon annan 
stans (Aston). 

Få dom själva 
att tänka på 
om källan är 
tillförlitlig  

Tänka 
själva om 
källan 

Källkritik Mål 

 
 
8.2.1 Informationssökning 
Skolbibliotekariernas övergripande mål med undervisning i informationssökning är att 
arbeta efter kriterierna i läroplanen gällande informationssökning. Jon har ingen egen 
målbild utan han arbetar alltid efter läroplansmålen gällande informationssökning samt 
att han vill att eleverna ska få undervisning i informationssökning tidigt så de redan är 
kunniga i att söka information när de når högstadiet. Han sätter högre krav och högre 
målbild för eleverna, ju äldre de är samt beroende på vilken årskurs de tillhör. Hans 
främsta målbild är att eleverna ska klara detta själva utan hans undervisning och stöd. 
Sofia tycker det är viktigt att eleverna får kunskap i hur de ska använda internet och att 
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de förstår hur internet och olika sökmotorer fungerar samt varför sökresultatet ser ut 
som det gör, främst i Google som är den mest använda sökmotorn.  
 
Målen som framträder gällande informationssökning anses enligt uppsatsförfattaren 
som övergripande och mer diffusa målbilder av informationssökning. Då grundläggande 
kunskaper om internet och krav på eleverna kan innehålla så många moment. Liknande 
menar även Limberg & Folkesson (2006) i deras studie där även de intervjuade lärarna 
och skolbibliotekarierna ansågs ha diffusa målbilder med undervisningen då deras mål 
handlade om allt från att lära sig skriva till att lära för livet. Men att eleverna lär sig 
grundläggande kunskaper kring informationssökning tolkas genom Limberg & 
Folkesson som att eleverna lär sig formulera sökfrågor, att lära sig kombinera sökord, 
att formulera syfte för sökningen och att eleverna ska lära sig att navigera på internet 
(Ibid. s.70-73). Att lära för livet framkom även ur den aktuella studien. Vilket också 
visar på en stor och diffus målbild.  
 
En målbild som framkommer i Limberg & Folkesson (2006 s.71) är att eleverna ska 
använda biblioteket som en resurs. Detta framkommer inte alls i det empiriska 
datamaterialet för den aktuella studien.  
 
 
8.2.2 Källkritik 
Sofias mål kring källkritik är att eleverna ska få grundläggande förståelse för 
fenomenet, att det är viktigt att eleverna får kunskap om att allt inte är sant som står på 
internet. Hon vill lära eleverna att inte välja första länken i sökresultatet utan att 
eleverna lär sig att erhålla ett kritiskt förhållningssätt. Astons mål med undervisning i 
källkritik är att lära eleverna att själva klara av att kritiska granska samt att de ska kunna 
avgöra om källan är lämplig att använda eller inte. Jons mål med undervisning i 
källkritik är att eleverna ska ha förmåga att kunna vara källkritiska mot information 
samt att vara öppet för om källan är lämplig eller inte. Liknande menar även Limberg & 
Folkesson (2006) då det i deras studie ansågs viktigt att eleverna lär sig att reflektera 
djupare än bara första tanken och att erhålla ett mer källkritiskt förhållningssätt. Men 
även att det är viktigt att eleverna lär sig källkritik, att eleverna ska kunna söka 
tidseffektivt samt att informationssökning i slutändan ska leda till kunskaper som 
eleverna kan ha med sig genom hela livet (Ibid. s.71-75).  
 
Sammanfattningsvis framkommer det att målbilderna kring källkritik inte är lika diffusa 
som kring informationssökning. Då målbilderna här är mer konkreta genom att eleverna 
ska få kunskap om att allt inte är sant, att eleverna ska erhålla ett kritiskt förhållningssätt 
samt att eleverna ska lära sig att se om en källa är lämplig att använda eller inte. 
Samtidigt kan vissa målbilder vara mer öppna för tolkning, exempelvis att eleverna ska 
få grundläggande förståelse för fenomenet. Vilket kan betyda många saker när det 
handlar om källkritik.  
 
Att eleverna lär sig att basera åsikter i fakta ansågs vara av vikt enligt deltagarna i 
Limberg & Folkessons studie. Det kunde handla om politiska och demokratiska frågor 
där förmåga till källkritik ansågs vara avgörande (Limberg & Folkesson, 2006 s.74). 
Dessa aspekter framkommer inte alls i den aktuella studien. 
 
8.3 Metod 
Metodkategorin är uppdelat i tre stycken underkategorier. Dessa underkategorier är 
planering, genomförande samt stöd till eleverna. Dessa kategorier beskriver hur 
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undervisningspassen kan se ut mer konkret, samt hur bibliotekarierna gör för att uppnå 
de tidigare nämnda innehållen och målen. Metod är den mest framträdande kategorin. 
Nedan följer ett exempel från analysmetoden om hur en naturlig enhet koncentrerats ner 
och placerats i den valda kategorin.  
 
Tabell 4 
Naturlig enhet Centralt tema Kod Underkategori Kategori 
Hade vi haft liksom 
mer 
skolbibliotekarietjänst 
så kanske de något 
som man hade kunnat 
ha stående tid där 
man kan ställa sådana 
typer av frågor eller 
så (Jon). 

Mer 
skolbibliotekarietjänst 
hade lett till mer tid 
att svara på frågor. 

Mer 
skolbibliotekarietjänst 
ger mer tid för frågor.  

Stöd till 
eleverna 

Metod 

 
 
8.3.1 Planering 
När det handlar om planering inför lektionen så kan det handla om att plocka fram det 
material som kan komma att behövas, att planera lektionen utifrån det ämne som 
eleverna studerar samt att samplanera lektionsinnehållet med lärarna. 
 

..samarbeta med lärarna, plocka fram material eller plocka fram lektionsupplägg 
utifrån min kompetens men som hänger ihop med det som man gör i klassrummet. 
Det är liksom inte så att jag går in och gör någonting helt eget utan det måste ske i 
ett sammanhang (Jon).  

 
Att strukturera och planera lektioner talar även Limberg & Folkesson (2006 s.77-80) om 
och de anser att det är av vikt att skolbibliotekarien planerar sitt arbete efter läraren och 
det ämnet som eleverna studerar vid den aktuella tidpunkten. Det kan handla om att se 
över material eller att planera så alla klasser täcks in under skolbibliotekariens arbetstid. 
Om planering sker i god tid så har skolbibliotekarien mer möjligheter att hinna plocka 
fram lämpligt material eller att förbereda hemsidor. 
 
Det framkom ut alla intervjuerna att skolbibliotekarierna planerar lektionsupplägg efter 
läroplanen för grundskolan, men även vikten av en handlingsplan för biblioteket. Dock 
när det gäller handlingsplanen så använder skolbibliotekarierna den på olika sätt. Aston 
har en handlingsplan för sitt bibliotek, men han använder den inte i så stor utsträckning, 
utan han utgår mer efter läroplanen. Jons handlingsplan är uppbyggt efter läroplanen 
och han använder alltid den när han planerar sina lektioner. Här skiljer sig Sofias 
arbetssätt från de andras då hennes arbetsplats inte har någon handlingsplan ännu, utan 
hon planerar istället efter läroplanen. Dock lyfter hon att hon gärna vill ha en 
handlingsplan att utgå ifrån i planering av lektionerna. När det handlar om vikten av en 
handlingsplan lyfter även Limberg & Folkesson (2006) problematiken kring att arbeta 
efter en handlingsplan då deltagarna i deras studie också efterfrågade ett dokument med 
riktlinjer som gäller för liknande skolbibliotek (Ibid. s.79).  
 
Sammanfattningsvis framkommer det att det är viktigt med planering av lektioner för att 
lektionerna ska bli så lyckade som möjligt. Det är viktigt att samplanera med lärarna 
och att anpassa lektionerna efter vad eleverna studerar för tillfället. När det gäller 
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handlingsplan så skiljer det sig i intervjuerna då vissa har en handlingsplan och vissa 
har det inte, men att det ändå är efterfrågat av skolbibliotekarierna.  
 
 
8.3.2 Genomförande 
Sofias undervisning bygger på att gå in vid enstaka tillfällen och hålla i olika lektioner 
där hon använder sig av tidigare presentationer. Då brukar hon främst prata om 
källkritik utifrån en Prezi-presentation men med exempel så eleverna också får träna och 
testa olika tekniker. Sofia tycker att detta är ett bra arbetssätt då eleverna väl hört det en 
gång så kan de använda sig utav det när de sedan söker information på egen hand. Hon 
vill gärna att eleverna ska öppna upp sig under lektionerna, för att försäkra sig att de 
förstår och följer med i hennes resonemang, detta för att få en bättre bild av vad 
eleverna kan samt att få dem att lära sig resonera källkritiskt.  
 

…jag brukar kunna börja med ett grundläggande där vi går igenom dom olika 
delarna å då brukar jag... försöka göra dom aktiva i det… Jag har gjort en prezi 
till exempel som är lite roligare att titta på medans jag går igenom olika delar 
(Sofia).  

 
Även Aston håller i presentationer om exempelvis källkritik och är inne i klasserna 
några gånger per termin. Han har även lektioner i informationssökning och är då också 
med i klassrummet när eleverna ska genomföra en första informationssökning om det 
aktuella ämnet. Då är han med och ger stöd och tips till eleverna medan de söker 
information. När Aston är med och startar igång ett projekt så anpassar han sitt material 
till det aktuella ämnet och visar därmed på exempel på sökningar och hemsidor anpassat 
till ämnet. Att ge eleverna skriftliga instruktioner kring ett moment, som 
informationssökning, förekommer även i Limberg & Folkessons (2006) studie då de 
menar att skriftliga instruktioner kan innehålla information om vad eleverna förväntas 
genomföra (Ibid. s.81). Sofia har även ett lektionsuppläggen som är en presentation om 
vad som är viktigt att tänka på när eleverna söker i Wikipedia och NE, med fokus på hur 
encyklopedierna fungerar med uppdateringshistorik och användare. Även Limberg & 
Folkesson (2006 s.82) menar att det är vanligt att lägga fokus på val av källor och att 
undervisa om när en källa rekommenderas att användas och varför.  
 
När Jon jobbar med informationssökning så är han i klasserna och håller i undervisning 
ungefär en gång per vecka i varje klass. Det kan då handla om att söka upp fakta efter 
en bild eller att hjälpa eleverna att reda ut vad som är fakta och vad som är fiktion ur en 
skönlitterär text och därmed ge eleverna kunskap i att bedöma vad som är sant och vad 
som är falsk.  
 
Jon jobbar väldigt integrerat i klassrummet och spenderar större delen av sin 
schemalagda tid i olika klasser för att undervisa och för att vara med när eleverna ska 
söka information. Han har också presentationer som han undervisar ifrån, men de 
presentationerna är alltid kopplade till det aktuella ämnet som eleverna läser om just då. 
Han har tidigare jobbat med att hålla i enstaka undervisningspass utan ett direkt 
sammanhang, men då upplevde han att eleverna inte använde hans råd i praktiken.  
 
Jon har ett upplägg på hans skola som kallas tema och då arbetar skolan 
ämnesövergripande mellan olika ämnen. Här hjälper han eleverna att formulera 
frågeställningar och så är han delaktig när eleverna ska söka information. Då är han med 
en gång i veckan för att stötta och ge mer individuell handledning till eleverna. 
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Undervisningsgenomförandet som diskuterats i det här avsnittet kan sammanfattas till 
tre olika metoder. Metod ett handlar om att hålla i enstaka undervisningspass som berör 
övergripande om informationssökning och källkritik. Metod två handlar om att hålla en 
inledande lektion i informationssökning och källkritik och sedan vara med under 
elevernas första sökning efter presentationen. Metod tre handlar om att vara delaktig 
från introduktion i ett projekt, till lektionsundervisning av informationssökning och 
källkritik där lektionsupplägget är anpassat till det aktuella ämnet. Men även att vara 
med under informationssökningen för att hjälpa eleverna med frågeställningar, källkritik 
och att ge tips. Gemensamt för alla tre metoderna är att få eleverna aktiva under 
lektionen, så eleverna själva får testa på att söka information.  
 
8.3.3 Stöd till eleverna 
Här beskrivs hur skolbibliotekarierna jobbar för att hjälpa och stödja eleverna när de ska 
söka information utanför själva undervisningstillfället. Att erbjuda stöd och hjälp till 
eleverna framkommer ur alla intervjuerna. Även Limberg & Folkesson (2006) menar att 
undervisning riktas in på råd kring källor samt tips på hur eleverna ska hitta källor. 
Undervisning kring källor kan ske antingen i helgrupp eller via mer individuell 
handledning (Ibid. s.85). 
 
När eleverna vill ha hjälp så handlar det om att de vill få presentationen skickade till sig, 
att eleverna inte vet hur dom ska starta sökningen, att dom behöver hjälp att avgränsa 
sökningen eller att formulera sökord. Aston upplever även att eleverna kommer in och 
ber han värdera en källa, om han tycker den är bra att använda sig utav. Det kan handla 
om att eleven inte hittar någon information om ämnet och då brukar han göra en 
sökning, spara ner hemsidorna till eleven och även lägga till hur han resonerade när han 
valde ut källorna. Även Jons elever kommer till honom och ber om hjälp. 
 
…ofta är antingen att man inte har hittat information eller att man har hittat men är 
osäker på om man kan använda den eller inte… sådär att värdera den. Jag har hittat 
detta, fungerar det?... det kan vara allt från att man varit inne på en sida som är jätte 
användbar till att man har hittat en bloggtext... (Jon). 
 
Sammanfattningsvis framkommer det viktigt att stötta eleverna när de ska söka 
information samt att erbjuda eleverna att uppsöka skolbibliotekarierna i biblioteket om 
de behöver mer specifik hjälp. I hur hög grad eleverna nyttjar detta var olika i de olika 
intervjuerna, vissa menar att eleverna kommer och ber om hjälp medan vissa menar att 
de inte kommer alls. När eleverna vill ha hjälp så handlar det oftast om värdering av 
källor eller att eleverna behöver hjälp att hitta källor. Limberg & Folkesson (2006 s.88) 
anser att det är av vikt att stödja eleverna när de ska genomföra informationssökningar. 
Det kan vara genom att hjälpa eleverna formulera frågeställningar, att hjälpa eleverna 
att kritiskt granska eller att hjälpa dem att bekräfta och jämföra olika källor. De lyfter 
även att skolbibliotekarien först kan hålla en lektion för en hel klass och sedan finnas till 
hands för eleverna för mer individuell handledning, vilket också framkommer i den 
aktuella studien.  
 
8.4 Kvalitet 
Kategorin kvalitet har inte fått några underkategorier då så lite data framkom till denna 
kategorin. Därmed är kvalitet den kategori som är minst framträdande. Nedan följer ett 
exempel på hur en naturlig enhet från datamaterialet koncentrerats ner och placerats i 
kategorin kvalitet. 
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Tabell 5 
Naturlig enhet Centralt tema Kod Underkategori Kategori 
Summativ 
bedömning det är lite 
det här när man 
sätter betyg på 
saker… på nått sätt 
slutproduktion… att 
bedöma den å där är 
jag inte involverad 
(Jon) 

Att sätta betyg 
på 
slutprodukten 
är jag inte 
involverad i.  

Inte 
involverad i 
betygsättning 

 Kvalitet 

 
 
Det som diskuterades var att ingen av intervjupersonerna var delaktiga i att bedöma 
kvaliteten på elevernas informationssökning. Aston beskriver ”Ja gör det inte 
personligen något vidare, utan de är lärare som tar hand om det”. Jon jobbar däremot 
mycket med att följa upp eleverna i deras sökning för att ge eleverna feedback när de 
söker och att ge eleverna positiv respons. Detta talar även Limberg & Folkesson (2006 
s.99) om då de menar att skolbibliotekarier vill vara opartiska gällande betygsättning på 
elevernas skolarbeten genom att inte ge betyg på informationssökningen eller 
slutprodukten.  
 
Skolbibliotekarierna är inte delaktiga i att bedöma kvaliteten på informationssökningen 
eller på elevernas slutprodukter, utan det är helt lärarens ansvar. Däremot så är det 
viktigt att alltid ge eleverna feedback och respons när de söker information för att peppa 
eleverna att fortsätta på samma sätt. När Limberg och Folkesson (2006) talar om 
kvalitet och bedömning så menar de att det är av vikt att skolbibliotekarien uppmuntrar 
och bemöter eleverna på ett lämpligt sätt. Detta för att hjälpa eleverna att komma vidare 
när de stöter på problem. Pedagogerna ger sällan feedback till eleverna efter att eleverna 
kritiskt granskat källor, detta kan vara på grund av att lärarna har tidsbrist eller upplever 
osäkerhet kring källkritiska bedömningar (Ibid. s.90-93).  
 
Kvalitet kan enligt Limberg & Folkesson (2006) handla om att eleverna ska kunna läsa 
och förstå information, att genomföra en sammanställning av källor, att kritiskt granska 
information samt att använda information från flera ställen för att formulera egen text 
(Ibid. s.96-97). Dessa kriterier framkommer inte ur intervjuerna utan 
skolbibliotekarierna berättar att de inte alls jobbar med att bedöma kvalitet. Detta kan 
bero på att i Limberg & Folkessons studie förekommer intervjuer från både 
skolbibliotekarier och lärare och att det därmed är lärarens röst som hörs mest gällande 
kvalitet, alternativt att det ser olika ut på olika skolor kring hur vida skolbibliotekarier 
arbetar med kvalitet eller inte. Medan i den aktuella studien har endast 
skolbibliotekarier intervjuats och därmed har bara deras arbetssätt analyserats.  
 
8.5 Samarbete 
Kapitlet samarbete är uppdelat i underkategorierna skapa relation med lärarna, läraren 
styr samarbetet samt tidsaspekt. Samarbete är den tredje mest framträdande kategorin. 
Nedan följer ett exempel på hur en naturlig enhet från datamaterialet koncentrerats ner 
och placerats dess underkategori. 
 
 



  
 

31 

Tabell 6 
Naturlig enhet Centralt tema Kod Underkategori Kategori 

Å så är det väl jag 
mest som trycker lite 
på att källkritik, glöm 
inte att jag kan hjälpa 
till med den också. 
Så då har jag fått 
vara inne lite, när 
dom har bett om det.. 
(Sofia). 

Trycker på 
källkritik, glöm 
inte att jag kan 
och så har fått 
vara med när 
dom bett om 
det.  

Vara med 
när dom ber 
om det. 

Skapa relation med 
lärarna 

Samarbete 

 
8.5.1 Skapa relation med lärarna 
När Sofia började på skolan så tryckte hon på att hon kan och vill gärna undervisa i 
informationssökning och källkritik. Astons erfarenhet påminner om Sofias:  
 

När jag började här så fick jag jobba väldigt mycket, att söka upp lärarna… Å sen 
nu när jag vart här ett tag så har det blivit mer... att men nu vet lärarna hur jag vill 
jobba och då kommer dom och söker upp mig att nu ska vi sätta igång med det här 
arbetet å har du tid att komma ut (Aston).  

 
Sofia har varit på sin arbetsplats i ungefär ett år och har inte riktigt skapat den relationen 
som krävs med lärarna för att få igång ett bra samarbete. Hon är inte inne i ett arbetslag 
så då är det svårt att få tillfälle att diskutera ett eventuellt samarbete. Hon tror att det är 
avgörande att skolbibliotekarien är med i ett arbetslag för att samarbetet ska fungera på 
ett regelbundet och bra sätt. Liknande framkom i Limberg & Folkessons (2006 s.99) 
studie då de menar att ett hinder för samarbete kan vara om skolbibliotekarien och 
läraren inte befinner sig på samma plats, exempelvis i samma arbetslag. Detta kan göra 
att skolbibliotekarien inte har möjlighet att vara delaktig i planering av större projekt. 
 
Sammanfattningsvis framkommer det att det är viktigt att skapa en relation med lärarna 
så lärarna förstår hur skolbibliotekarien kan användas. Det är även viktigt att 
skolbibliotekarien är med i ett arbetslag för att komma in mer i den pedagogiska 
verksamheten. Dock upplevs det problematiskt att skolbibliotekarien ska behöva 
övertyga lärarna om dess existens och kompetens. Limberg & Folkesson (2006 s.97) 
menar att för ett samarbete ska fungera bra är det viktigt att alla parter har ett 
nytänkande inför samarbetet och är villiga att testa nya sätt att samarbeta för att ge 
eleverna bästa undervisningen.  
 
8.5.2 Läraren styr samarbetet 
När intervjupersonerna har talat om samarbetet med lärarna så poängteras det att det är 
lärarna som styr hur samarbetet ska se ut. Detta förekommer både på Astons och på 
Jons arbetsplatser. Samarbetet fungerar bra och lärarna vet hur de kan använda 
skolbibliotekarien, men att samarbetet ändå handlar om att stötta upp lärarens 
kompetens.  
 
När det handlar om planering och samarbete så framkommer det att det är viktigt att 
skolbibliotekarien och läraren samplanerar och att varje yrkesprofession bidrar med sin 
unika kompetens. När Jon planerar lektioner så är det han som har planerat den och har 
det stora ansvaret, medan läraren är lite mer i bakgrunden. Exempelvis att läraren har 
undervisning om själva ämnet, men att det är Jon som skolbibliotekarie som ansvarar 
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för att undervisa kring informationssökningen. Liknande menar Limberg & Folkesson 
(2006 s.97) där de poängterar att det är viktigt att dela upp arbetsuppgifter exempelvis 
vem som håller i undervisning om källkritik och vem som hjälper eleverna att formulera 
lämpliga frågeställningar. På Jons arbetsplats så handlar det om att han ska komplettera 
lärarens kompetens:  
 

..För det handlar på något sätt om läsförståelse och det handlar om det här med 
just informationssökningsbiten å om läraren är jätteduktig på informationssökning, 
då behöver jag inte lägga så mycket krut på det. Då kanske läraren behöver mer 
hjälp att jobba mer med läsning av faktatexter… då får jag komma in och liksom 
garantera det (Jon).  

 
På Sofias arbetsplats så har hon samarbetat med lärarna genom att de har frågat efter 
hennes hjälp med att hålla i lektion om källkritik. Efter att hon varit inne i en klass så 
har andra lärare tagit kontakt med henne för att fråga om hon kan hålla samma lektion i 
deras klass. Det har även varit tillfällen då lärare har sökt upp henne i biblioteket och 
bett henne att plocka fram material till eleverna inför ett visst projekt. Att läraren står 
för själva undervisningen och att skolbibliotekarien bidrar med material är en typ av 
samarbete enligt Limberg & Folkesson (2006 s.96).  
 
Limberg & Folkesson (2006) menar att för ett bra samarbete ska fungera så är det 
viktigt att parterna är överens om hur samarbetet ska se ut, varför ett samarbete ska 
förekomma samt vad samarbetet ska leda till. Det anses även vara viktigt att parterna 
respekterar varandras kompetenser samt att göra en lämplig uppdelning av 
arbetsuppgifterna (Ibid. s.97). Sammanfattningsvis framkommer det som ett problem då 
skolbibliotekarien och läraren inte är jämbördiga, utan det är läraren som styr hur 
samarbetet ska se ut. Det handlar om när läraren vill ha hjälp och vad läraren vill ha 
hjälp med. Samarbetet kan te sig på olika sätt, men det mest förekommande är att 
läraren ber skolbibliotekarien om hjälp för att stötta upp dennes kompetens genom att 
hålla i lektioner i informationssökning och källkritik eller att plocka fram material.  
 
En annan problematik som förekommer är när lärarna inte är öppna för att släppa in 
skolbibliotekarien i sitt klassrum, vilket förekommer ur intervjuerna. Denna problematik 
talar även Limberg & Folkesson (2006 s.101-102) om då de menar att lärare ofta är 
vana vid att arbeta själva och kan ha svårt att tänka utanför boxen och släppa in någon 
annan i sitt klassrum. Däremot så menar författarna att om samarbetet mellan lärare och 
skolbibliotekarie fungerar bättre så kan skolbibliotekarien användas som en pedagogisk 
resurs, vilket också visas i analysen.  
 
8.5.3 Tidsaspekt 
I analysen förekommer tidsaspekten som en nackdel gällande samarbete. För att 
samarbetet ska fundera bra så tycker Sofia att tid måste avsättas för detta. Vilket hon 
beskriver som en brist på sin arbetsplats. Att tidsbrist är en nackdel nämner också Jon, 
men att det kanske inte alltid handlar om just mer tid, utan mer vad lärarna och 
skolbibliotekarien gör med den tiden som finns. 
 
Det framkommer också efterfrågan av tid, då intervjupersonerna gärna hade haft mer 
möjlighet att vara med när eleverna söker information för att se om de har uppfattat 
innehållet i lektionerna på rätt sätt, men även för att följa upp hur själva sökningen gått. 
Limberg & Folkesson (2006 s.100) lyfter även de tidsaspekten som ett hinder för att 
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kunna genomföra ett bra samarbete. De menar att ett sätt att arbeta mer tidseffektivt är 
ifall skolbibliotekarien är mer delaktig i planeringsmöten.  
 
 
9 Diskussion 
Diskussionskapitlet kommer att delas upp i underrubrikerna resultatdiskussion, 
slutsatser, förslag till vidare forskning samt metoddiskussion. I resultatdiskussionen 
diskuteras analysen tillsammans med tidigare forskning och slutsatserna kommer att 
redovisas utifrån studiens frågeställningar. Metoddiskussionen kommer innehålla 
reflektioner kring datainsamling, analysmetod, urval samt teoretiskt ramverk.  
 
9.1 Resultatdiskussion 
I analysen framkom det att det viktigaste att undervisa om gällande informationssökning 
anses vara att kunna välja rätt källa, att kunna formulera forskningsfrågor, sökfrågor och 
sökord, källkritik, att kunna söka effektivt, att avgränsa eller utöka sökningen. Eleverna 
ska också få kunskap om upphovsrättsfrågor samt att eleverna får upp ögonen för att 
förstå att allt som står på internet inte är sant. Att ha uppsatta målbilder anses enligt 
uppsatsförfattaren vara viktigt för att eleverna ska få bra undervisning, dock kan vissa 
målbilder anses som diffusa och svårtolkade. Liknande anser även Limberg (2014) och 
Subramaniam et al. (2015) genom att skolbibliotekarien bör lägga fokus på att undervisa 
i att lära eleverna formulera forskningsfrågor samt att undervisa kring hur eleverna ska 
formulera sökfrågor, hur eleverna ska resonera kring val av källor samt hur de ska tänka 
kring källkritiska aspekter. 
 
Det framkom i analysen att det är viktigt att avsätta tid för planering och förberedelser. 
Dessa förberedelser kan handla om att plocka fram lämpliga källor eller att uppdatera 
presentationerna så de är mer ämnesanpassade för det aktuella ämnet. Liknade resultat 
säger Bewick & Corall (2010) som menar att det är viktigt att skolbibliotekarien får tid 
att förbereda presentationer samt att plocka fram lämpligt material. Att 
skolbibliotekarien får tid att planera upplevs enligt uppsatsförfattaren som avgörande 
ifall skolbibliotekarien ska kunna undervisa i informationssökning. Genom att kunna 
planera nya lektionsupplägg eller att uppdatera de tidigare presentationerna, men även 
att hålla sig uppdaterad inom de olika kanalerna som eleverna kan tänkas söka 
information i. Vilket också framkommer ur analysen då en av intervjupersonerna lyfter 
problematiken med att hålla sig uppdaterad i nya informationskanaler för att hänga med 
i vad eleverna talar om.  
 
I analysen framkom det att undervisning i informationssökning kan handla om att hålla i 
övergripande lektioner eller att vara delaktig i större skolprojekt. De övergripande 
lektionerna innehöll grundläggande kunskaper om sökfrågor, söktips, hur olika källor 
kan användas samt källkritik. Även i Läroplanen för grundskolan så står det att eleverna 
på högstadiet ska få kunskap kring informationssökning och att göra kritiska 
bedömningar (Skolverket, 2015 s.228). Att det då är dessa aspekter som 
skolbibliotekarierna undervisar om i sina presentationer anses enligt uppsatsförfattaren 
som viktiga och lämpliga för ändamålet.  
 
I analysen framkom även att skolbibliotekarien är delaktig i större skolprojekt. Detta 
kan vara genom att skolbibliotekarien kommer in i klassrummet och håller i en 
introducerande lektion om informationssökning och källkritik baserat på det aktuella 
ämnet som elevernas projekt ska handla om. Då har skolbibliotekarien förberett en 



  
 

34 

presentation med söktips, källor och källkritiska aspekter fast med övningar och 
exempel utifrån det aktuella ämnet. Detta framkom även i Sundin, Francke & Limbergs 
(2011) studie genom att skolbibliotekarien i deras undersökning också var med i början 
av ett nytt skolprojekt för att undervisa om informationssökning och källkritik genom 
att uppdatera eleverna om val av källor, källkritiska aspekter och vikten av att bekräfta 
information med andra källor. Även Francke & Sundin (2012) och Hampson Lundh, 
Francke & Sundin (2015) menar att skolbibliotekarien fördelaktigt kan vara med och 
starta upp större ämnesövergripande projekt. Att skolbibliotekarien är delaktig i större 
projekt anses enligt uppsatsförfattaren som ett steg framåt mot en delaktig 
skolbibliotekarie. Här kan skolbibliotekarien komma in med sin unika 
informationskompetens och hålla i ämnesinriktade lektioner. Att lektionerna är mer 
ämnesanpassade är mer användbart än att endast hålla i övergripande lektioner. Detta 
framkom även i analysen då flera av skolbibliotekarierna menar att de håller 
presentationer som är mer inriktade på det aktuella ämnet. Är skolbibliotekarien 
ansvarig för att hålla i presentationen så kan läraren under tiden vara mer vaksam på 
interaktioner mellan eleverna i klassrummet.  
 
Att skolbibliotekarien även är delaktig när eleverna sedan ska söka information 
framkom i analysen. Detta genom att vara med i klassrummet och ge eleverna tips på 
sökord eller val av källor. Liknande framkom i Bewick & Coralls (2010) studie som 
menar att det är fördelaktigt om skolbibliotekarien även är delaktig under elevernas 
informationssökning för att ge praktiska tips. Även Sundin, Francke & Limberg (2011) 
och Francke & Sundin (2012) anser att skolbibliotekarien bör vara med under elevernas 
informationssökning för att stötta eleverna och för att rekommendera lämpliga källor. 
Om skolbibliotekarien är med när eleverna ska söka information så kan både 
skolbibliotekarien och läraren gå runt i klassrummet och finnas tillgängliga och därmed 
ökar chansen att eleverna får hjälp om det är två pedagoger i klassrummet istället för en. 
Det kan också vara viktigt då skolbibliotekarien kan se om eleverna har uppfattat och 
tagit in den kunskap som denne har förmedlat via presentationen. Vilket också kan ses 
som en form av utvärdering av materialet och kan hjälpa skolbibliotekarien till att 
utveckla sitt undervisningsmaterial.  
 
När det handlar om samarbete mellan skolbibliotekarien och läraren så framkom det i 
analysen att det är viktigt att skapa en relation med läraren genom att de olika 
professionerna hittar ett bra sätt där de unika yrkeskompetenserna kan komplettera 
varandra. I analysen framkom det även att det är läraren som styr hur samarbetet ska se 
ut, men att läraren gärna tar emot skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs. 
Samarbetet kan visa sig genom att skolbibliotekarien bidrar med sin unika kompetens 
genom att undervisa i informationssökning och källkritik eller genom att plocka fram 
lämpligt material till undervisningen i form av hemsidor eller tryckta källor. Lo & Chiu 
(2015) anser att pedagogerna med fördel kan planera undervisningen tillsammans men 
att sedan skolbibliotekarien ansvarar för själva undervisningstillfället. Sundin, Francke 
& Limberg (2011) menar att samarbetet kan speglas genom att båda professionerna 
delar på undervisningstillfället. Problematiken kring samarbete upplevs enligt 
uppsatsförfattaren vara tidsaspekten. Att skolbibliotekarien ska jobba som en 
pedagogisk resurs i klassrummet men även ta hand om det fysiska biblioteket med utlån 
och boktips men även hålla ordning på beståndet. Detta kan leda till ett stort problem så 
som skolorna ser ut idag. Liknande problematik talar Lo & Chiu (2015) om då de menar 
att många skolbibliotekarier gärna vill jobba med undervisning i informationssökning 
men att deras arbetstid inte räcker till i den mån de önskar. För att lösa denna 
problematik kan det vara viktigt att skolledningen ser vikten av att använda 
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skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs i klassrummet och mindre som en 
administrativ person som står bakom en disk i det fysiska biblioteket. För allt handlar i 
slutändan om att hitta arbetssätt som hjälper eleverna att nå läroplansmålen.  
 
9.2 Slutsatser 
Kapitlet om slutsatser kommer att redovisas utifrån de frågeställningar som besvarats i 
studien. Detta för att knyta ihop studien och för att visa på hur analys och tidigare 
forskningar har uppnått studiens syfte och besvarat frågeställningar.  
 
Hur beskriver skolbibliotekarien sitt arbete med att undervisa i informationssökning? 
Att undervisa i informationssökning beskrivs av intervjupersonerna som att hålla i 
presentationer, att vara delaktig i större projekt, vara med när eleverna söker 
information samt att stötta eleverna med tips och uppmuntran. Det handlar om vikten av 
en noggrann planering genom att plocka fram lämpligt material eller att uppdatera 
presentationerna efter det aktuella skolämnet. Det framkom att lektionerna planerades 
efter bibliotekets handlingsplan eller efter läroplanen för grundskolan. Presentationerna 
kunde ske vid enstaka tillfällen eller vid mer regelbundna tillfällen varje termin. När 
skolbibliotekarierna var delaktiga i större projekt så förekom det att de höll en 
introducerande lektion för att starta igång eleverna i projektet. När skolbibliotekarien är 
med under lektioner när eleverna ska söka information så kan det handla om att ge tips 
på sökfrågor, att hjälpa till med kritisk bedömning av källor samt att stötta och ge 
feedback till eleverna om vad de gjorde bra och hur de kan komma vidare.  
 
Vad anser skolbibliotekarien att målen är med att undervisa i informationssökning? 
Målet med undervisning i informationssökning upplevdes vara främst fokus på 
källkritik och att lära eleverna hur och varför de ska tänka på källkritiska aspekter när de 
ska söka information. Det var viktigt att eleverna lär sig kritiskt granska, att verifiera 
information, att eleverna förstår att allt som finns på internet inte är sant, att kunna 
avgöra om en text innehåller fakta eller åsikter samt att få kunskap om hur sökmotorer 
fungerar. Undervisningarnas innehåll kunde vara information om hur eleverna ska tänka 
kring val av källor, att formulera sökord och ställa forskningsfrågor samt att ge tips på 
hur eleverna kan vidga sina sökfrågor för att få fler träffar eller att smalna av för att få 
färre träffar. När undervisningen handlade om källkritik så var det viktigt att eleverna 
lärde sig titta efter vem som står bakom hemsidan, om länkar och källor stämmer samt 
när hemsidan senast uppdaterades. Det var även viktigt att undervisa för och nackdelar 
med att använda encyklopedierna Wikipedia och NE i skolsammanhang. Det framkom 
även att skolbibliotekarierna tyckte det var viktigt att undervisa om upphovsrätt, 
referenssystem samt hur de kan skriva källhänvisningar.  
 
Hur integreras skolbibliotekarien och lärarens olika kompetenser i undervisning av 
informationssökning?  
När skolbibliotekarierna talade om de olika professionernas kompetenser så har det 
handlar om vikten av att ha en god relation, att tid avsätts för planering samt att läraren 
är den som styr hur samarbetet ska se ut. Intervjupersonerna poängterar att det är viktigt 
att skolbibliotekarien och läraren har en bra relation och att det kan vara svårt att nå dit 
då skolbibliotekarien måste trycka på lite hur denne kan användas. Det framkom att 
samarbetet fungerar bättre när läraren förstår hur skolbibliotekarien kan användas. 
Oftast säger inte läraren nej till en extra resurs i klassrummet men att lektionen ska 
anpassas efter vad läraren behöver stöttas upp med. Tidsaspekten lyfts som en 
avgörande aspekt gällande samarbetet och kan då handla om att avsätta tillräckligt med 
tid samt att använda den tid som finns att tillgå på bästa sätt.   
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9.3 Metoddiskussion 
Att studien var utav kvalitativ metod kändes rätt från början då ett mer djupgående och 
förklarande perspektiv efterfrågades. Data samlades in genom semistrukturerade 
intervjuer, vilken ansågs vara lämpligt då intervjufrågor var formulerade sedan tidigare 
men även att en öppenhet för följdfrågor förekom. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) 
menar att en nackdelar med intervjuer kan vara att en intervjuperson medvetet kan 
vinkla sina svar mot vad det tror att forskaren vill ha reda på (Ibid. s.54). Vilket kan 
påverka studiens resultat. Resultatet av studien anses även kan ha blivit påverkat av 
uppsatsförfattarens osäkerhet och ovana vid att genomföra intervjuer, samt hur 
intervjufrågorna har formulerats och uttalats under intervjun. Uppsatsförfattaren har 
aldrig tidigare genomfört intervjuer och upplevde därför stor osäkerhet och nervositet 
för uppgiften, vilket kan ha speglats under intervjugenomförandet. När data 
analyserades upptäcktes att lite data förekom kring kategorin kvalitet, vilket kan beror 
på hur intervjufrågorna har formulerats kring denna problematik.  
 
I studien kontaktades sju skolbibliotekarier och tre intervjuer genomfördes. Detta då tre 
avböjde och ett svar uteblev. Efter att materialet analyserats så gjordes bedömningen 
ändå att materialet var mättat då liknande svar förekom i intervjuerna samt att ingen ny 
information framträdde. Uppsatsförfattaren är nöjd med det resultat som framkom ur 
intervjuerna och bedömde att syftet var uppnått och frågeställningarna var besvarade. 
Urvalet gjordes enligt ett subjektivt urval vilket upplevdes lämpligt då syftet var att 
intervjua skolbibliotekarier som jobbade med informationssökning. Då var det viktigt 
att ta redan på innan ifall skolbibliotekarierna jobba med detta eller inte.  
 
Analysen genomfördes genom en meningskoncentrering, detta för att koncentrera ner 
meningarna till centrala enheter utifrån de tidigare bestämda kategorierna. Studien var 
utav deduktiv karaktär då det var de kategorierna utifrån teorin skulle ligga till grund för 
analysen. Att analysen genomfördes av en enskild person kan vara en svaghet, då det 
bara blir ett perspektiv på analysen. Hade analysen gjorts i par så hade eventuellt vissa 
meningsenheter hamnat i en annorlunda kategori, då fler perspektiv kan förekomma. En 
annan svaghet kan vara att uppsatsförfattaren är ovan vid analysmetoden, vilket också 
kan spegla dess resultat.   
 
Det teoretiska ramverk som studien baserats på är de fem identifierade kategorierna från 
resultatet i Limberg & Folkessons IDOL-projekt. Deras studie har en fenomenografisk 
ansats vilket denna studie inte har, utan det är de fem kategorierna som har använts och 
diskuterats i analysen. Att deras studie genomfördes för tio år sedan har varit 
problematiskt till viss del, då de visar att pedagogerna där rekommenderar eleverna 
främst att använda sig utav läroboken och att pedagogerna upplevdes lite rädda för att 
använda internet. Dock med den nya läroplanen så är internet mer framträdande, vilket 
gör att pedagogerna accepterar att eleverna hämtar information på internet. Dock anses 
det teoretiska ramverket ha varit användbart då det har bidragit med ökad förståelse för 
hur skolbibliotekarier undervisar i informationssökning.  
 
En problematik som berört både analysmetod och det teoretiska ramverket har varit att 
urskilja de olika kategorierna då vissa moment ut intervjuerna kunde placeras i flera 
kategorier, exempelvis kunskapsinnehåll och mål som går mycket hand i hand. Detta 
har hanterats genom att vara så konsekvent som möjligt i analysgenomförandet.  
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9.4 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie, men att även 
genomföra en observationsstudie för att verkligen få se hur undervisningen fungerar i 
praktiken. Det hade även varit av intresse att göra studien större genom att intervjua 
lärare eller skolledning för att se deras perspektiv. Att genomföra en intervjustudie på 
eleverna hade också varit av intresse för att se vad de tycker är viktigt när det gäller 
informationssökning och för att se hur deras behov av undervisning i 
informationssökning kan se ut samt vilken efterfrågan eleverna har av 
skolbibliotekarien.  
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10 Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka hur skolbibliotekarien arbetar med 
undervisning i informationssökning i en högstadiekontext. Detta för att få mer inblick 
och förståelse i hur lektionsupplägg kan se ut samt vad som är viktigt att undervisa om. 
Undersökning har haft tre stycken frågeställningar: 
 
Hur beskriver skolbibliotekarien sitt arbete med att undervisa i informationssökning? 
Vad anser skolbibliotekarien att målen är med att undervisa i informationssökning? 
Hur integreras skolbibliotekarien och lärarens olika kompetenser i undervisning av 
informationssökning? 
 
Studien har genomförts för att få ökad förståelse för skolbibliotekariens betydelse i 
undervisning i informationssökning. Detta för att hjälpa eleverna att bli källkritiska 
individer. I skolan idag så används datorer allt mer då eleverna söker information på 
internet i flera ämnen. Detta gör att pedagogerna måste lyfta problematiken kring 
informationssökning och källkritik. Då skolbibliotekarien har kompetenser kring dessa 
problemområden kan skolbibliotekarien med fördel användas för att undervisa eleverna 
i informationssökning och källkritik.  
 
Det teoretiska ramverk som studien grundar sig på är Limberg & Folkessons IDOL-
projekt. Det är deras fem identifierade kategorier som har använts i studien. Dessa 
kategorier är kunskapsinnehåll, mål, metod, kvalitet och samarbete. Det empiriska 
datamaterialet har analyserats genom en meningskoncentrering då naturliga 
meningsenheter har koncentrerats ner till centrala teman och koder har markerats för att 
placeras systematiskt och noggrant i respektive kategori.  
 
Kvalitativ metod har använts då data samlades in genom semistrukturerade intervjuer 
med tre stycken skolbibliotekarier. Alla skolbibliotekarierna var anställda på 
kommunala högstadieskolor och jobbade med att undervisa i informationssökning, 
främst informationssökning på internet.  
 
De mest framträdande resultaten handlade om vad skolbibliotekarien undervisar om 
samt hur undervisningsupplägg kan se ut. Vad skolbibliotekarien undervisar om är 
främst källkritik, hur eleverna ska formulera sökfrågor, hur de ska välja källor, att 
verifiera information med andra källor, att eleverna lär sig att all information inte är 
sann som finns på internet samt att lära eleverna hur de kan se skillnad på fakta och 
åsikt. Hur skolbibliotekarien undervisar handlar kort sagt om tre olika sätt: att hålla i 
enstaka övergripande presentationer när läraren har bett om det, att hålla i presentationer 
anpassat till ett ämne samt att undervisa i informationssökning som en introduktion till 
ett större skolprojekt. I analysen framkommer det även att det är läraren som styr hur 
och om samarbete ska förekomma mellan professionerna, samt vikten av att tid avsätts 
för gemensam planering av lektionsupplägg. Det framkom även att det är viktigt att 
stötta eleverna och att finnas tillgänglig om de vill ha mer hjälp gällande 
informationssökning och källkritik.  
 
 
 
 
 



  
 

39 

Referenser 
Alexandersson, M., & Limberg, L. (2012). Changing Conditions for Information Use 
and Learning in Swedish Schools: A Synthesis of Research. HUMAN IT, 11(2), 131-
154.  

Bewick, L., & Corall, S. (2010). Developing librarians as teachers: A study of their 
pedagogical knowledge. Journal of Librarianship and Information Science, 42(2), 97-
110.  

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. 
(red). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.  

Francke, H., & Hanell, F. (2014). Användning och värdering av sociala medier i skola 
och högre utbildning. I Rivano Eckerdal, J., & Sundin, O. (red). Medie- & 
informationskunnighet – en forskningsantologi. Stockholm: Svensk biblioteksförening, 
51-61. 

Francke, H., & Sundin, O. (2012). Negotiating the role of sources: Educator´s 
conceptions of credibility in participatory media. Library & Information Science 
Research, 34(3), 169-175.  

Hampson Lundh, A., Francke, H., & Sundin, O. (2015). To assess and be assessed: 
Upper secondary school students´narratives of credibility judgements. Journal of 
Documentation, 71(1), 80-95.  

Hamrud, A. (2016, 24 februari). Räcker ett rum med böcker?. Biblioteksbladet (2), 22-
23. Hämtad 2016-05-24 från 
http://biblioteksbladet.se/index.php/category/biblioteksbladet/ 
 
Julien, H., & Barker, S. (2009). How high-school students find and evaluate scientific 
information: A basis for information literacy skills development. Library & Information 
Science Research, 31(1), 12-17.  
 
Julien, H., & Genuis, S. K. (2011). Librarians´experiences of the teaching role: A 
national survey of librarians. Library & Information Science Research, 33(2), 103-111.  
 
Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. (2007). Guided inquiry: learning in 
the 21st century. Westport, Conn: Libraries Unlimited.   
 
Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Ladbrook, J., & Probert, E. (2011). Information skills and critical literacy: Where are 
our digikids at with online searching and are there teachers helping?. Australasian 
Journal of Educational Technology, 27(1), 105-121.  
 
Limberg, L. (2014). Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek. I Rivano 
Eckerdal, J., & Sundin, O. (red). Medie- & informationskunnighet - en 



  
 

40 

forskningsantologi. Stockholm: Svensk biblioteksförening, 27-37. 

Limberg, L., & Folkesson, L. (2006). Undervisning i informationssökning. Slutrapport 
från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL). Göteborg: Valfrid.  

Lindqvist, M., & Söderlind, P. (2009). Informationskompetens: en grundbok. 
Stockholm: Santérus. 

Lo, P., & Chiu, D. K. W. (2015). Enhanced and changing roles of school librarians 
under the digital age. New Library World, 116(11-12), 696-710.  
 
Malmberg, S., & Graner, T. (2014). Bibliotekarien som medpedagog: Eller varför sitter 
det ingen i lånedisken. Lund: BTJ förlag.  
 
SFS (2010:800). Skollagen. Hämtat 2016-04-17 från 
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K2 
 
Skolverket (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 
reviderad 2015. (2. uppl.). Hämtad 2016-04-24 från 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 
 
Skolverket (2016). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Hämtad 2016-05-18 från 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3617-  
 
Subramaniam, M., Ahn, J., Waugh, A., Taylor N. G., Druin, A., Fleischmann, K., R., & 
Walsh, G. (2015). The role of school librarians in enhancing science learning. Journal 
of Librarianship and Information Science, 47(1), 3-16.  
 
Sundin, O., & Francke, H. (2009). In search of credibility: pupils´ information practices 
in learning environments. Information Research, 14(4). 
 
Sundin, O., Francke, H., & Limberg, L. (2011). Practicing Information Literacy in the 
Classroom: Policies, Instructions, and Grading. Dansk Biblioteksforskning, 7(2-3), 7-17.  
 
Sundin, O., & Rivano Eckerdal, J. (2014). Inledning: Från informationskompetens till 
medie- och informationskunnighet. I Rivano Eckerdal, J. & Sundin, O. (red). Medie- & 
informationskunnighet – en forskningsantologi. Stockholm: Svensk biblioteksförening, 
9-25. 

Svensk biblioteksförening (2014). Bibliotekens internationella manifest. Stockholm: 
Svensk biblioteksförening. Hämtat 2016-04-17 från 
http://www.biblioteksforeningen.org/material/bibliotekens-internationella-manifest/ 
 
Säljo, R. (2009). Medier och det sociala minnet: dokumentpraktiker och lärande från 
lertavlor till Internet. I Hedman, J., & Lundh, A. Informationskompetenser: Om lärande 
i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: 
Carlssons, 13-35. 
 



  
 

41 

Wheeler, K., & McKinney, P. (2015). Are librarians teachers? Investigating academic 
librarians´perceptions of their own teaching roles. Journal of Information Literacy, 9(2), 
111-128.  
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtat 2016-04-17 från 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
 
Opublicerade källor 
Intervju med skolbibliotekarie 1 Sofia {2016-04-29}25 minuter 
Intervju med skolbibliotekarie 2 Aston {2016-04-28}28 minuter 
Intervju med skolbibliotekarie 3 Jon {2016-04-28}30 minuter 
 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Introduktionsbrev  
 
Hej! 
Mitt namn är Malin Zettergren och jag skriver just nu min kandidatuppsats i 
programmet biblioteks- och informationsvetenskap på Linneuniversitetet i Växjö.  
I min kandidatuppsats har jag tänkt att undersöka hur skolbibliotekarier arbetar aktivt 
med informationssökning på högstadiet. 
Så 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 min. Intervjun är helt frivillig och 
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. Har du några 
frågor går det självklart bra att kontakta mig.  
 
Du kan nå mig på mail mz222ac@student.lnu.se 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning Malin Zettergren  
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Bakgrund 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? 
• Hur länge har du jobbat som skolbibliotekarie? 
• Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 
Frågor om informationssökning 

• Vad tycker du att det är viktigt att undervisa om när det gäller 
informationssökning? 

• Kan du beskriva ett vanligt undervisningstillfälle i informationssökning? 
• På vilket sätt är du delaktig i att bedöma kvaliteten i elevernas 

arbeten/informationssökning, utifrån de delar som du undervisar om? 	
•  Hur resonerar du kring att använda Wikipedia i utbildningssammanhang? 
• När upplever du att eleverna kommer till dig för hjälp med att söka information? 

- Vad är vanligaste att eleverna vill ha hjälp med? 
- Vad brukar vara problematiskt för eleverna gällande informationssökning? 

 
Samarbete & riktlinjer 

• Finns det ett samarbete mellan dig och lärarna? 
- Hur ser det samarbetet ut i så fall? 

• Vilka riktlinjer har du från skolan angående undervisning i 
informationssökning? 

 
Utmaningar & Visioner 

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

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


