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Abstract: The aim for this bachelor thesis is to examine how school librarians 

assist first to sixth grade elementary students with their information 
seeking in a digital environment. The study also focuses on the 
need for suitable digital tools to aid the students in their 
information seeking using a digital system or the internet. To reach 
the purposes two research questions was designed: What assist are 
the school librarians providing to the students? What problems can 
be identified with the student’s information seeking when using the 
internet? 
 
In order to understand how school librarians assisting the students 
with their information seeking process, semi-structured interviews 
was conducted with five school librarians from five different 
schools. Their response was then analyzed using qualitative content 
analysis. Carol Kuhlthaus Zones of intervention and ISP model 
worked as the framework for the analysis. It became clear that the 
support from the school librarians engaged the students with their 
information seeking. Also, school librarian’s support isn’t only 
about showing or handing them useful sources, it is also of 
importance to locate the sources within the library, particularly on 
the internet. Such work included exploring steps where the school 
librarian acted as guide for the students. Furthermore, student’s 
digital information seeking skills was not to be assumed only 
because they have skills and knowledge using the internet in 
everyday life, outside the school.             

Nyckelord: Skolbibliotekarier, IKT, barns informationssökning, referenssamtal, 
barns informationskompetens  
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1. Introduktion  

 
 

Internetanvändandet har sjunkit i ålder de senaste åren (Davidsson & Findhal, 2016). 
Mobiltelefoner, datorer och surfplattor med internetuppkoppling har gjort åtkomsten av 
information mycket enklare och snabbare att komma åt. Sökmotorer som Google 
förenklar informationssökning genom deras sätt att lista de mest relevanta sökresultaten 
överst. Plattformar som Youtube erbjuder en användarbaserad informationstjänst i form 
av rörlig media och Wikipedia har möjlighet till spridning av information till 
användarna där användarna själva kan redigera och lägga till information. Med några 
enkla klick är de unga användarna ute och rör sig i den stora informationsdjungeln, 
vilket kan skilja sig markant för hur det var för bara några årtionden sedan. Personer 
som föddes 1997 växte upp i en digitaliserad miljö som skiljde sig stort från personer 
som föddes i början av 90 eller i slutet av 80 talet (Alexandersson & Davidsson, 2016). 
Åtkomsten av information ute på internet öppnar även upp vägarna för barn och yngre 
personer att tillfredsställa sina informationsbehov. I dagsljuset av debatter kring IKT 
(informations och kommunikationsteknik) och MIK (medie-och informationskunskap), 
introduceras barn alltmer i informationssökningar på internet via skolan (Gärdén & 
Utter, 2016). Skolan och biblioteket har en viktig betydelse för elevers lärande 
(Skolverket, 2017). Grundskolan bygger upp elevens kunskaper och tränar deras 
förmågor att hantera olika situationer i vardagen som senare i livet är användbart, inte 
enbart i skolan men även i yrkeslivet. En av dessa förmågor är just kunskapen om 
informationssökning, i vilket skola och bibliotek alltmer får en större roll. Skola och 
bibliotek är även en plats som utvecklas och anpassar sig efter tekniken som 
digitalisering och digital media. Att förstå barnens och elevernas sätt att söka 
information kan hjälpa till att öka kunskapen i hur undervisning med digitala verktyg 
för informationssökning kan effektiviseras, samt hur skolbibliotekarier kan ge bästa 
möjliga stöd till eleverna i deras informationssökning.  
 

1.2 Bakgrund 
 
Barn och elever som använder internet är numera en självklarhet för de allra flesta, men 
så har det inte alltid varit. Själv minns jag min egen skolgång och skolbiblioteket på den 
högstadieskola jag en gång gick på, och ivern att få använda datorerna för alla de mer 
eller mindre ambitiösa projekt som bollades i luften. Där fanns ett skolbibliotek, med 
två skolbibliotekarier. På den tiden är vi i början av millenniumskiftet och internet var 
något relativt nytt och spännande att utforska. Idag ser det annorlunda ut, med elever 
som använder internet på daglig basis, och inte allra minst i sin jakt på information. 
Användningen av datorer och andra verktyg som kan kopplas upp mot internet har ökat 
i hemmen och skolorna (Gärdén & Utter, 2016). Biblioteken och skolbiblioteken ligger 
inte efter i den utvecklingen, och i synnerhet skolbiblioteken kanske har fått en speciell 
roll i teknikutvecklingen som skett i skolorna. Allt oftare kräver undervisningen att 
eleven söker information ute på internet, då med hjälp av en dator eller surfplatta. Här 
får skolbibliotekarien en upphöjd roll som informationsspecialist, som förstärks av ett 
bredare samarbete med läraren i undervisningen. Med forskning som visar att 
internetanvändningen sjunker i åldern och skolan anammar teknologin för eleverna, 
framträder en bild av ett samspel mellan skolbibliotekariens spetskompetens inom 



 

2 
 

informationssökning och elevernas behov av att kunna söka i undervisningen. 
Skolbibliotekarien ställs också inför en utmaning att stödja de olika behoven och sätten 
som eleverna har när de söker information, där den enskilda eleven uppfattar och tar till 
sig information på olika sätt (Lundh & Alexandersson, 2010).  
 
Liksom digitaliseringen har informations och kommunikations teknologi (IKT) under 
det senaste decenniet också blivit allt vanligare inom skolorna. Kanske allra mest 
synligt är det på gymnasieskolorna då många skolor har valt att delge varje elev en egen 
dator eller pekskärm. Olika definitioner har tagits fram, men Olowe P. Kayode, Kutelu 
B. Olaronke (2014) beskriver IKT sammanfattande som elektroniska apparater. Där 
räknas föremål som på något sätt kan förmedla information elektroniskt eller digitalt 
som datorer, internet, mjukvaroprogram, leksaker med interaktiva egenskaper, eller 
telefoner. Historiskt sätt har idén om IKT i skolan, eller datorkompetens, funnits med i 
regeringens tänk sedan 90talet (Samuelsson, 2014). Enligt Samuelsson hade regeringen 
skolan som en del av målet att nå vad de kallade ”det goda datasamhället”, en vision där 
man redan då hade en uppfattning om datorernas inflytande på eleverna, med 
perspektivet på en fundamental förändring i hur dator skulle komma att användas. En 
liknande syn på IKT har just skolverkets rapport Få syn på digitaliseringen från 2017, 
där de kallar IKT som ett pedagogiskt riktat verktyg i lärande undervisning, men säger 
samtidigt att en definition på vad IKT verkligen är finns inte i läro eller kursplanerna 
(skolverket, 2017).  
 
 

2. Problemformulering 

 

Många studier har utförts på hur barn söker information på internet och i olika andra 
sammanhang, oftast i anslutning till skoluppgifter. Studierna beskriver hur barn tänker 
och utför informationssökningen praktiskt. Resultaten visar att barn inte tänker och 
handlar som vuxna när de informationssöker, vilket har sin förklaring i att de inte har 
samma livserfarenhet som vuxna samt att de fortfarande lär sig nya saker. Å andra sidan 
menar forskare informationssökning är en grundläggande kunskap som har stor 
betydelse för barnets vidare utveckling i skolan och hur de hittar information (Lundh, 
2011; Alexandersson & Limberg, 2007; Lundh & Alexandersson, 2010; Gärdén & Utter, 
2016). Det finns även en viss övertro på barnens kunskaper om digital information, i 
och med att barn födda i början av nittiotalet vuxit upp med datorer och mobiltelefoner. 
Det är en felaktig bild, för trots att de är duktiga med att hantera en dator eller surfplatta 
är de inte informationsexperter (Furi & Balog, 2016).  
 
Skolan bär en ledande roll för barns informationssökning (Gärdén & Utter, 2016). I 
undervisningen ges sökuppgifter med hjälp av digitala verktyg, kallad informations- och 

kommunikations teknologi (IKT), oftast i ett kontextbaserat sammanhang. Det 
kontextbaserade sammanhanget kan då vara att informationssökningen baseras på en 
uppgift som eleverna fått i klassen. Samtidigt utgör skolbibliotekariens kunskaper en 
god grund för skolbibliotekets funktion, och där skolplanen från 2017 tydligt redogör 
dess tilltänka funktion i elevernas lärande (Skolverket, 2017). Här lyfts bland annat 
fram att eleverna ska kunna använda sig av digitala verktyg för informationssökning, 
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och att både lärare och skolbibliotekarier har i uppgift att engagera eleverna i sitt 
informationssökande.  
 
Samtidigt förbereder sig vissa kommuner och dess grundskolor att inrikta fokusen på 
just informationssökning, ifrån en trend med läsfrämjande verksamhet, enligt en chef 
vid en av kommunerna (personlig kommunikation, 3-04 2018). Det har redan gjorts 
studier som beskriver hur skolbibliotekarier jobbar med informationssökning, oftast i 
samarbete med lärarna (Limberg& Folkesson, 2006). I en alltmer digitaliserad miljö 
måste även skolbibliotekarierna på något sätt anpassa sitt stöd för eleverna i deras 
informationssökning, och där de tar hänsyn till digitaliseringen. Det är därför relevant 
att få en insyn i hur skolbibliotekarierna arbetar med elevernas informationssökning när 
de använder sig av digitala redskap, och det kan ligga till grund för fortsatt forskning.  
 

2.1 Syfte 
 
 
Syftet med den här studien är att få mer kunskap om hur skolbibliotekarier hjälper 
elever när de använder IKT som informationssökningsverktyg på skolbiblioteken. De 
forskningsfrågor som kommer att besvaras i den här uppsatsen är följande: 
 

 Hur arbetar skolbibliotekarierna med elevernas informationssökning? 
 Vilka problem identifierar skolbibliotekarierna när eleverna informationssöker i 

en digital miljö? 
 

2.2 Centrala begrepp 
 
Här presenteras några centrala begrepp för den här uppsatsen, så att läsaren kan sätta 
begreppen i en kontext.  
 
Skolbibliotek – Ett bibliotek vars bestånd, verktyg och services skall avspegla skolans 
lärande pedagogik, samt vara öppen och tillgänglig för eleverna. Skolbibliotekets 
arbetsuppgifter skall främja elevens informationssökning, bland bibliotekets egna 
samlingar av olika media och även ute på internet med hjälp av IKT redskap (Limberg 
& Lundh, 2013 s. 12-13). 
 
Informationssökningskompetens – Här används termen i syfte att beskriva en elevs 
förmåga att söka rätt på information. Begreppet omfattar de olika stegen en person gör 
när denne söker information. 
 
”Barn” och ”Elever” – I den här uppsatsen definieras Elever som barn i en lärande 
skolkontext, men där barn och elever ändå är densamma sedd ur allmänt 
informationssökningsperspektiv. Med elever avses också elever i årskurs 1 till 6, då 
avgränsningen för denna uppsats är elever i årskurs 1 till 6.  
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2.3 Avgränsningar  
 
Det finns en stor grupp intressanta personer inom skolans värld som skulle kunna ha 
inkluderats i den här studien. Jag har valt att avgränsa mig mot just skolbibliotekarier 
därför att de är den yrkesgrupp som har källkritik och informationssökning som en del 
av sin yrkesprofession och att de jobbar i en skolmiljö med lärande i fokus. Det är inte 
uteslutet att lärare också har kunskaper om informationssökning. Men då studien 
fokuserar på hur skolbibliotekarier hjälper yngre elever i årskurs 1 till 6 med deras 
informationssökning, utesluts lärarna från denna studie. Valet av elever i årskurs 1 till 6 
motiveras av att skolor tillför digitala verktyg som datorer och surfplattor i 
undervisningen allt längre ner i årskurserna. Då det verkar finnas en ganska bred 
forskning om skolbibliotekariers hjälp för elever från högstadiet och uppåt är det 
intressant att se hur skolbibliotekarierna jobbar med de yngre eleverna och deras 
informationssökning. Därför har även äldre elever från årkurs 7 och uppåt uteslutits.   
 

3. Tidigare forskning 

 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning och litteratur om barns och elevers 
informationssökning, samt om hur barn tänker och hanterar digitala redskap i samband 
med deras informationssökning. Avsnittet kommer också beröra lite olika syn på 
skolbibliotekariens roll och informationssökningsprocessen. De olika 
forskningsområdena inom informationssökning i detta avsnitt redovisas för att ge en 
förståelse att många olika områden går ihop och bildar en helhetsbild av barns 
informationssökning och därmed hur skolbibliotekarier skall kunna assistera dem med 
deras informationssökning.  
     

3.1 IKT och digital kunskap 
 
Sofia Malmberg är samordnare för närbiblioteken i Järfälla, och Teo Graner, IT 
ansvarig och webbredaktör för Oxhagaskolan. Tillsammans har de skrivit om 
biblioteket som ett pedagogiskt verktyg i boken Bibliotekarien som medpedagog.   
I ett samhälle där informationsflödet blivit större menar Sofia Malmberg och Teo 
Graner (2014) ställer krav på elevernas kunskap om information och redskap som kan 
hantera informationen. Undervisning i källkritik och informationssökning måste 
implementeras mer i undervisningen, argumenterar Malmberg och Graner, och den 
utvecklingen är synlig idag, fyra år efter det att deras bok skrevs. Digital kunskap, eller 
digital literacy har blivit grundläggande för eleverna i skolan (Chu, Tse, & Chow, 2011). 
Samuel Kai Wah Chu är docent vid Honkungs Universitet och är verksamma inom 
Faculty of Education (Division of Information & Technology Studies) och  
Shek Kam Tse är professor vid samma universitet.  Chu et al. menar att endast kunskap 
om digital kunskap inte är tillräckligt för eleverna. Pedagogisk undervisning visar sig 
vara mer effektivt för eleverna, enligt Chu et al. som pekar på att eleverna lär sig mer 
och får större nytta av sina IT kunskaper, samma linje som Malmber och Graner är inne 
på. Det skall noteras här att Chu et al. inte använder sig av begreppet IKT i sin studie, 
men talar ändå om begrepp som ligger inom ramen för IKT i undervisningen. Den 
studie som Chu et al. gör bygger på problembaserade uppgifter åt eleverna, för att på så 

http://hub.hku.hk/cris/ou/ou00251
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sätt öka deras förståelse inför uppgiften de har framför sig. Rollen för skolbibliotekarien 
blir mer framträdande enligt Chu et al. när undervisningen integrerar med 
skolbiblioteket. Bland skolbibliotekariens uppgifter ingår då att lära ut bland annat 
digital kunskap till eleverna, oftast i samarbete med lärarna, vilket förbättrar elevernas 
inlärning (Chu et al. 2011).  
 

3.3 Skolbibliotekariens roll 
 
Skolbibliotekariens roll i den alltmer digitaliserade skolvärlden belyses av Jennifer R. 
Luetkemeyer (2017). Luetkemeyer har en Phd i informationsvetenskap och bedriver 
undervisningar med inriktning mot skolbibliotekarier och bibliotekarier. Luetkemeyer 
menar att skolbibliotekarien inte enbart är en person som har hand om skolbiblioteket, 
de har även en central roll för skolans undervisning som informationsspecialisten. 
Luetkemeyer grundar sitt argument utifrån den digitala utvecklingen som skett på skolor 
runtomkring i Florida, och pekar då på att lärare samt elever tar del av bibliotekariens 
kunskaper i större utsträckning. Det är förvisso en amerikansk studie, men mycket av 
forskningen inom skolbibliotek och skolbibliotekarier är av anglosaxisk härkomst 
eftersom USA, Kanada eller Australien är de länder som har i praktik att anställda 
bibliotekarier publicerar artiklar, medan Sverige är det mer tradition att skriva uppsatser 
om ämnet (Gärdén, 2017).  
 
Vad är då synen på skolbibliotekariernas roll ur ett svenskt perspektiv? Malmberg och 
Graner (2014) pekar på en debatt om skolbibliotekarien där yrkeskategorin har hamnat i 
samma fack som vaktmästare eller lokalvårdare, och under en stor tid frånsetts som en 
pedagogisk tillgång. Författarna gör tydligt att lokalvårdare och vaktmästare är viktiga 
funktioner för skolan, men de förknippas inte med en pedagogiska funktioner som en 
bibliotekarie. Skolbiblioteket hade förr oftast bemannats med lärarpersonal (Malmberg 
& Graner, 2014). Cecilia Gärdén (2017) pekar på en allmän syn bland lärare: 
 

Bibliotekarien ska inte vara någon som vaktar biblioteket, [de] ska kunna 
inspirera elever, både de som läser mycket och de som inte läser alls. De ska 
kunna styra eleverna mot rätt nivå. Känna till böcker samtidigt som de är en 
vägledare och en handledare (s. 51) 

 
Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier är också något som väger tungt i 
Gärdéns rapport. Hon beskriver en situation där eleverna inte passivt tar emot 
information från en undervisande bibliotekarie, de engageras och deltar i 
informationsundervisningen. Aktiviteter som grupparbeten, diskussioner eller andra 
interaktiva moment berikar enligt Gärdén elevens informationskompetens och är en 
viktig fråga för eleven (Gärdén, 2017).   
 

3.4 Skolbibliotekariens undervisning i elevens informationssökning 
 
Anna Lundh (2011) forskar inom området i biblioteks- och informations vetenskapen 
som kallas Information seek, use and need (INSU), med inriktning på yngre barns 
informationssökning. Hennes studie Doing research in primary school: Information 

Activities in Project-based Learning fokuserar kring elevers sätt att arbeta med 
information. En viktig del i hennes arbete är beskrivningen av informationssökningen 
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som ett kulturellt instrument, där språk och tecken spelar en viktig roll i 
informationssökningen. Lund kopplar ihop det med hur människan tänker och handlar i 
olika situationer. Utifrån det drar även Lundh slutsatsen om att den mänskliga 
aktiviteten måste förstås, varför ett redskap används och vad det har för relation till 
aktiviteten. Att bara se på enskilda händelser var för sig ger inte en klar bild över vad 
som faktiskt sker, skriver Lundh. Språk, handling och tankar utgör den kommunikation 
som sker mellan två individer, men Lundh pekar också på att informationskunskap kan 
förmedlas med hjälp av andra hjälpmedel så som bilder av olika slag (Lundh 2011). 
Lundh poängterar dock att kunskapsförmedlingen som ett kulturellt verktyg inte skall 
ses som en generell definition som kan appliceras i alla situationer (ibid s. 22). Med det 
kan tolkas som att Lundh menar att försiktighet och aktsamhet skall tas i beaktan, och 
att personer som arbetar med kunskapsförmedling måste analysera och sätta sig in i den 
behjälpta personens situation innan en effektiv assistans kan ta form.     
 
Olof Sundin och Hanna Carlsson (2016) är både forskare vid Lunds universitet inom 
bibliotek och informationsvetenskap. Deras studie belyser visserligen lärare och deras 
erfarenhet av att assistera eleverna vid informationssökning i en digital miljö, men då 
skolbibliotekarierna får en allt större roll vid just undervisning i informationssökning 
anses deras studie kunna representera även skolbibliotekarierna. Sundin och Carlsson 
pekar på svårigheterna med att utveckla undervisningen i informationskunskap. Deras 
forskning belyser problem med till exempel överflöd av olika guider och checklistor 
vad gällande källkritik vid informationssökningen, vilket orsakar svårigheter för eleven 
i informationssökningsprocessen (Sundin & Carlsson, 2016). Vidare lyfter de fram 
kritik mot att många sådana guider inte tar hänsyn till en kontext som skulle kunna 
underlätta för eleven. Kontexten i det här fallet skulle kunna vara att eleven får ett 
sammanhang där informationssökningen och dess olika steg får bredare betydelse 
gentemot elevens uppgift.  
 
Gärdén och Utter (2016) identifierar även två olika typer av informationssökningar som 
kan ske inom källorienterad undervisning och Processorienterad undervisning. Gärdén 
och Utter är verksamma vid högskolan i Borås för biblioteks-och 
informationsvetenskapliga fakulteten. Källorienterad undervisning är enligt Gärdén och 
Utter mer inriktad mot databaser och söksystem och sök strategier, medan 
processorienterad undervisning bjuder in eleven i mer problemtänkande, 
meningsskapande och fokuserar på lärande (Gärdén & Utter, 2016). Processorienterad 
undervisning kan möjligen jämföras med Sundin och Carlssons påpekan om mer 
problembaserade informationsökningsuppgifter i klassrummet (Sundin & Carlsson, 
2016). Bibliotekarier talar oftast också om användarundervisning när de menar 
handledning i elevernas informationskompetens. Manualer för hur bibliotekarien skall 
undervisa eleverna i informationskompetens tenderar på att vara mekaniska och har 
oftast en väldigt praktisk utgångspunkt, där nyare forskning har problematiserat detta 
(Gärdén & Utter, 2016). 
 
Även språkliga verktyg, det som Anna Lundh betecknar som kulturellt instrument i sin 
studie, har en betydelse för undervisningen i informationssökningen. Cecilia Gärdén, 
Helena Francke, Anna Hampson Lundh och Louise Limberg (2014) utförde en 
kvalitativ diskursanalytisk studie där de granskade hur studenter och lärare på svenska 
skolor använde ordet fakta i skol- och informationssökningssammanhang, oftast i 
samband med olika skoluppgifter. I resultaten från deras forskning framträdde olika sätt 
som ordet fakta användes, beroende på i vilken situation personen befann sig i. Studien 
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visade också att elever associerade ordet fakta till olika saker, och platser där fakta 
lagrades; som wikipedia, böcker och internet (Gärdén et. al, 2014). Betydelsen av ord 
och dess innebörd, pekar Gärdéns et.al forskning på har betydelse för elevens arbete, 
och det är tänkbart att det även påverkar hur skolbibliotekarien använder vissa ord, som 
fakta när denne undervisar eller assisterar eleven i källkritik och informationssökning.  
 
Louise Limberg är professor vid Högskolan i Borås och har gjort många studier inom 
området Biblioteks- och informationsvetenskap. Tillsammans med Lena Folkesson har 
hon utarbetat modellen IDOL (2006) som bland annat ger ett ramverk åt hur 
undervisningen för elevers informationssökning kan se ut. Ur bibliotekariernas 
perspektiv berättar Limberg och Folkesson om de farhågor som forskare har haft vad 
gällande bibliotekariens undervisning i informationssökning till eleverna. De menar att 
undervisningen kan tendera till att handla mer om tekniska detaljer, och därmed ge en 
skev bild av vad informationssökning egentligen är för eleverna eller lärarna. 
Uppfattningen av informationssökningen kan då enligt Limberg och Folkesson 
uppfattas som teknifierad och svår, vilket inte leder till ett stimulerat lärande. En lösning 
på detta visar forskarnas studie är när bibliotekarien riktar intresset mot eleverna eller 
lärarna, och inte enbart hänvisar till sitt eget intresse eller de resurser som finns till 
hands. Det i sin tur leder då till en öppnare attityd till informationssökning hos eleverna 
och därmed kan även kvalitén på undervisningen höjas. Med tonvikt på en 
kontextbaserad undervisning understryker även Limberg och Folkesson vikten i att 
bibliotekariens undervisning inte enbart begränsas till redskapen som används under 
informationssökningen. Den skall även avspegla andra aspekter som till exempel 
kritiskt tänkande samt ge en klar och tydlig kontextförståelse inför problemet eller 
ämnet undervisningen handlar om (Limberg & Folkesson, 2006).  
 
Carol Kuhlthau (2004) har forskat mycket inom informationssökning, och skapat olika 
modeller över informationssökningen och informationssökningsprocessen. Kuhlthau 
försöker förstå de olika processerna i en informationssökning, och har därmed utformat 
modeller som försöker förklara informationssökningsprocessen. Kuhlthau menar att 
informationssökning är en aktiv del i en persons liv, och att den kan betraktas som en 
lärande process (s. 13). Många tvärvetenskapliga teorier har använts för att förklara 
informationssökningsprocessen hos användaren (s. 14). Kuhlthaus många 
forskningsstudier utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv på lärandet, där individen 
lär sig och skapar kunskap genom integration med sin omgivning och omvärlden 
(Kuhlthau, 2004). Individen blir då snarare utgångspunkten för lärandet, än till exempel 
läromedlet eller läraren själv. När det gäller undervisande bibliotekarier beskriver 
Kuhlthau till exempel hur bibliotekarien själv antar olika roller när bibliotekarien har 
informationssökningsreferenssamtal med användaren. Rollerna avspeglar en handling, 
som genom bibliotekariens bedömning skall hjälpa användaren vidare i dennes 
informationssökning. En av hennes mer berömda informationsökningsmodeller är 
information seeking process (ISP). Modellen används oftast som ett ramverk för lärare 
eller personer som undervisar i informationssökning, där den beskriver olika strategier 
för undervisningen (Kuhlthau, 2004). ISP modellen kopplas oftast ihop med Zones of 

Intervention, som beskriver bibliotekariens olika sätt att hjälpa användaren med sin 
informationssökningen. Andra studier som implementerat ISP modellen är exempelvis 
Guided Inquiry, som fokuserar på att personen vägleds genom sin informationssökning 
och även får stöd ifrån bibliotekarier eller lärare på ett sådant sätt att personen 
stimuleras att hitta olika vägar för att genomföra informationssökningen (Kuhlthau, 
Maniotes,  & Caspari, 2015). 
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3.4 Barns informationssökning 
 
Här nedanför presenteras lite kort tidigare forskning om hur barn söker information. För 
att belysa det faktum att design och funktionalitet på informationssökningssystemen 
eleverna använder sig av inverkar på deras informationssökning, presenteras tidigare 
forskning som berör barns informationssökning. Notera att forskningen som gjorts här 
använder sig av termen ”barn”, men studierna inkluderar barn i skol och lärande 
sammanhang. 
 
I rapporten Textflytt och Sökslump (2007) beskriver författarna Mikael Alexandersson 
och Louise Limberg elevers informationssökning. Alexandersson är professor vid 
Göteborgs universitet och har gjort studier inom inlärningskontexter och hur olika 
miljöer påverkar inlärningen. Textflytt och Sökslump är en rapport som innefattar  
studien Lärande vid Skolbibliotek (LÄSK) som studerade vad barn lär sig när de har 
elevcentrerad undervisning, som kan vara att de använder sig av undersökande 
arbetssätt. De identifierar olika typer av strategier som elever använder sig av när de 
informationssöker. Bland annat belyses kontexten som en avgörande faktor i barns 
sökande. Exempelvis tar författarna upp elevernas uppfattning om huruvida svaren till 
en uppgift finns i själva sökningen. Elever förutsätter att svaren skall finnas på en 
hemsida, och att hela processen med sökningen handlar om att finna just den specifika 
hemsidan som tillhandahåller informationen de behöver för att klara av uppgiften. Ett 
annat stort problem som artikelförfattarna identifierar berör elevernas läskunnighet. Här 
sätter Alexandersson och Limberg det i direkt samband med elevernas förmåga att söka 
information. Elever som har svårare med läsförståelse behöver mer hjälp med deras 
informationssökning och därmed även mer hjälp att hantera informationstekniken, än 
dem som har bättre kunskap och därför blev mer självgående (Alexandersson & 
Limberg, 2007). Framförallt menar författarna att det påverkar elever som inte har 
svenska som modersmål.  
 
Tillgången till internet i hemmet och kunskapen om hanteringen av digitala verktyg 
avgör också hur eleven lyckas med sin informationssökning (Madden, Ford, Miller & 
Philippa Levy, 2006). Högre ålder betyder inte automatiskt mer kunskap menar Madden 
et al, som visar med sin undersökning att det till och med kan vara de yngre eleverna 
som har mer kunskap än de äldre eleverna. En anledning är hur eleverna fått ta del av 
IKT verktyg för informationssökning i tidigare grundskole år, där en ny generation 
elever får mer och mer IKT i sin undervisning än äldre generationer elever (Madden, et. 
al, 2006). Intressant nog menar Eynon och Malmberg (2012) tvärtom att högre ålder kan 
ha betydelse, då deras studie har ett individualistiskt perspektiv, vilket de menar på att 
äldre personer har mer erfarenheter än yngre. Eynon och Malmbergs forskning 
undersöker unga personers informationssökning på internet, och de hävdar att 
internetkunskapen stiger med åldern. Trots att Madden et al. studie är sex år äldre än 
Eynons och Malmbers visar båda studierna på intressanta resultat beroende på vilket 
perspektiv forskningen har. I undervisningssyften och skolsammanhang kan yngre 
elever ha lärt sig hantera dessa verktyg tidigare än sina äldre skolkamrater beroende på 
när informationsverktygen infördes i skolan, medan Eynon och Malmberg visar på en 
digital kompetens som utvecklas i hemmet och på fritiden.  
 
Att kunna värdera resultatet ligger till stor del i grunden för elevers informationssökning. 
Som exempel använder Alexandersson och Limberg ett scenario där eleven söker 
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information från en källa som kan ge ett enkelriktat direkt svar där är relevansen hög. 
Om däremot eleven tvingas söka information från källor där ett enskilt, angivet svar inte 
räcker som lösning, utan flera källor måste användas, förändras relevansens betydelse 
för eleven. Det gör informationssökningen betydligt mer komplicerad (Alexandersson 
& Limberg, 2007).    
 
Susan Avery och Daniel G. Tracy (2013) studerade elevers olika sökstrategier genom en 
datagenererad log över de olika elevernas sökhistorik. Susan Avery och Daniel G. Tracy 
är verksamma vid biblioteks- och samhällsvetenskapliga biblioteket vid Illnois 
universitet, där även Tracy har en PhD i bibliotek och informationsvetenskap. I studien 
undersöker de elevernas tillvägagångssätt när de konstruerade ihop en söksträng. Avery 
och Tracys forskning visade att eleverna oftast fick svårt med att hitta nyckelord. Vidare 
skriver artikelförfattarna att även om eleverna lyckades hitta nyckelord, klarade de flesta 
inte av att skapa relevanta nyckelord till sin sökning. I resultatet av studien 
argumenterar Avery och Tracy vikten i bibliotekariens 
informationssökningsinstruktioner till eleverna. Deras forskning visar att en effektiv 
undervisning i informationssökning hjälper eleverna att senare kunna arbeta 
självständigt och få bra sökresultat. 
 

Forskning om barns informationssökning med hjälp av bilder har utförts bland annat av 
Anna Lundh och Mikael Alexandersson (2010). Informationssökning behöver inte 
enbart bestå av ord eller siffror, bilder och rörliga bilder kan användas. Studien utfördes 
där forskarna studerade hur barnen använde sig av bilder i deras informationssökning. 
Målet med studien var att utveckla metoder till undervisning i 
informationssökningssammanhang i skolan för barn. Artikelförfattarna visar skillnader 
på informationssökning med text än mot den som gjordes med hjälp av bilder som ett 
verktyg.  
 

It seemed as if the interaction between the children when looking for pictures was 
of another, more cooperative, character than when they were seeking textual 
material (s. 239) 

 
 I citatet skriver artikelförfattarna om en förändrad inställning i informationssökningen 
hos barn, där barnen gjorde skillnad mellan vad som var fakta och vad som var bilder. 
Bilder tycks enligt författarna också framkalla en mer visa och jämföra hos eleverna än 
en textbaserad sökning. Lundh & Alexanderssons forskning kommer till slutsatsen att 
elever som söker bilder i deras informationssökningsuppdrag i klassrummet, oftast 
tenderar till lek och spel. Det är en interaktion som inte helt går i linje med själva 
sökuppgiften, men som ändå positivt ökar elevernas samarbete och engagerar dem i sin 
informationssökning (Lundh & Alexandersson, 2010).  
   

3.5 Barnanpassade sökfunktioner  
 

De flesta sökmotorer ute på internet idag är inte anpassade för barn (Hutchinson, Druin 
& Bederson, 2007). Forskarna är verksamma vid avdelningen för datorvetenskap vid 
Marylands Universitet. Hutchinson et al. pekar på flera faktorer som kan försvåra barns 
informationssökning. Här lyfter de fram utformningen på sökmotorerna och granskar 
designen och funktionaliteten, med stöd i forskning om barns informationssökande. 
Huchinsons et al studie visar att motoriken hos barn, det vill säga hur barnet rör på 
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musen, klickar på knappar eller fysiskt orienterar sig på skärmen, påverkas av designen. 
En annan stor faktor som påverkar barns informationssökning är deras sätt att tänka 
strukturellt. Enligt artikelförfattarna är många sökbaserade system uppbyggda i 
hierarkiska strukturer, som kräver att användaren tänker strukturellt när denne bygger 
sin söksträng, vilket yngre barn kan ha väldigt svårt för. Hutchinson et al. pekar även på 
det faktum att barn hanterar information långsammare, och olika verktyg som nyckelord 
och kategorier som baseras på hierarkiska strukturer blir till hinder för barnens 
informationssökning. Visuella ingångar till en mer barnvänlig anpassning av 
sökmotorer har gjorts, bland annat av Kochiu Wu och Hung-Chun Chen (2016). Wu och 
Chen menar att det finns en betydande skillnad mellan i hur vuxna tänker när de 
informationssöker och barns sätt när de letar information. Framförallt pekar författarna 
på en vuxen persons förmåga att tänka i strukturella kognitiva banor, samt använda sig 
av mer abstrakta visuella hjälpmedel i sin informationssökning. Barn håller på och 
utvecklar dessa förmågor och därmed är deras informationssökning annorlunda i 
jämförelse mot en vuxen person menar artikelförfattarna, som även påpekar det faktum 
att barn har en begränsad livserfarenhet som de kan ta hjälp av. För att stödja barnen i 
deras informationssökning, skapades därför två typer av ”interfaces” i webbläsaren. En 
3D virtuell värld och en standard 2D layout, där barnen kunde röra sig fritt, och där 
forskarna tog hänsyn till barnens kognitiva förmågor när gränssnittet utformades. 
Resultaten från deras forskning visade att det fanns många för och nackdelar med båda 
typerna av interfaces, men att den tredimensionella prototypen verkade vara den mer 
bättre för barnens informationssökning med förutsättning att de erbjöds en översiktlig 
navigeringsstrategi. Med detta drar Wu och Chen slutsatsen att en översiktlig 
navigeringsstrategi kan stödja barnens informationssökning.  
 
Sammanfattningsvist kan sägas att tidigare forskning har visat på en ökad användning 
av digitala redskap i takt med att utvecklingen inom IT har gått framåt. Alltfler skolor 
har också anammat teknologin, vilket ställer krav på både elever och lärare. För 
eleverna handlar det om att hantera digitala redskap i sin informationssökning, vilket 
görs på olika sätt beroende på hur det individuella informationsbehovet ser ut. 
Skolbibliotekarierna å sin sida skall lära ut informationssökning med hjälp av dessa 
verktyg, och samtidigt kunna sätta informationssökningsundervisningen i en kontext 
och på en nivå som ger eleverna en förståelse för hur och varför de informations söker. I 
teoriavsnittet presenteras Carol Kuhlthaus informationssökningsprocess för elever, där 
hon har delat in informationssökningen i sex olika steg.     
 
  

4. Teori 

 

I det här avsnittet presenteras de två modellerna som uppsatsen utgår ifrån. Modellen 
som kallas Zones of intervention är uppdelad i fem olika zoner. Dessa zoner betecknar 
olika roller och ingripanden som bibliotekarien gör när denne assisterar en person i sin 
informationssökning. Modellen Information search Process är kopplad till den femte 
zonen, och därför anser jag att den skall vara med, då den ger ytterligare en dimension 
till respondenternas handling i den här studien. Den insamlade empirin från tidigare 
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forskning och intervjuerna kopplas sedan till modellens olika delar i resultatet, för att 
skapa en uppfattning om bibliotekariernas handledning under informationssökningen.  
 

4.1 Kort bakgrund till Zones of Intervention 
 
I det här arbetet har jag använt mig av Carol Khulthaus Zones of Interventions modellen, 
som beskriver olika roller en bibliotekarie har när denne hjälper en besökare vid 
informationssökningen. För sin modell har Kuhlthau utgått ifrån olika teorier bland 
annat osäkerhetsprincipen, som bygger på en helhetssyn över informationssökningen 
och öppnar upp för nytänkande kring intervention. Nytänkande kan vara utforskande, 
formulerande eller insamlandet, vilket beskrivs som dynamiska steg som kan förändras 
så länge en intervention pågår (Kuhlthau, 2004 s. 128). Vygotskys zone of proximal 

develompment, beskriver skillnaden mellan det som en person kan lösa utan hjälp och 
inte kan lösa utan hjälp. Vygotskys modell hjälper till att förstå hur ett ingripande 
(intervention) i en konstruktiv lärandeprocess hos en person (Kuhlthau, 2004 s. 129). 
Enligt Kuhlthau kan Zones of Intervention ses på ett snarlikt sätt, där hon visar vad en 
person kan göra med hjälp av assistans eller råd, eller kan endast göra med svårigheter 
(ibid.). Ingripandet ska hjälpa och bygga upp personens informationssökningsprocess 
och därmed även den lärande process som äger rum samtidigt.  
 

4.2 Zones of intervention 
 
Här nedanför presenterar jag Kuhlthaus modell av Zones of intervention. Modellen finns 
på sidan 130 i boken Seeking meaning: A Process Approach to Library and Information 

Services (2004). 
 

 

Zones of Intervation 

 
Z1   Problemet är redan fastställt 

Z2-Z5   Problemet fastställs genom referenssamtal 
a) Problemformulering eller förfrågan 
b) Bakgrund – uppgift, intresse, tidsaspekt 
c) Analytisk utifrån en teoretisk bakgrund 

beroende på om det handlar om en Produkt 
eller Process 

d) Intervention (ingripande) sker 
 

Produkt   Process 

Z2 Korrekt källa  Z5 
Z3 Relevenata källor  a) Dialog  
Z4 En serie av källor  b) Utforskning 
   c) Formulering 
   d) Konstruktion 
   e) Lärande 
   f) Tillämpning 
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Kuhltau har med den här modellen identifierat olika roller som bibliotekarien intar när 
denne hjälper informationssökaren. Modellen inriktar sig främst under referensintervjun 
med besökare, det möte där besökaren tar hjälp av bibliotekarien i sin 
informationssökning. För den här uppsatsen har modellen använts för att den ligger 
närmast till hands uppsatsens utformning, genom att ur skolbibliotekariens synvinkel se 
hur de behjälper skolelevernas informationssökning. Kuhlthau (2004) beskriver 
situationen där skolbibliotekarien hjälper användaren som en process där 
skolbibliotekarien avgör på vilken nivå som denne skall använda sig av. Nivåerna beror 
på vilken typ av problem som besökaren har, och en skicklig bibliotekarie kan bedöma 
detta genom den referensintervju eller samtal som förs mellan användaren och 
bibliotekarien (Kuhlthau, 2004). Intrycken och informationen som utbytes mellan 
användare och bibliotekarie under de första minuterna är grundläggande, visar Kuhlthus 
studie, där bibliotekarien eller skolbibliotekarien gör en bedömning av vilken typ av 
hjälp eller ingripande som behövs (Kuhlthau, 2004). Enligt Kuhlthau finns det två olika 
sorters problem, källbaserat problem eller problem som karakteriseras av en process, 
där flera steg eller ingripanden från bibliotekarien måste aktiveras för att komma vidare 
med informationssökningen. Modellen beskriver källbaserat problem som en produkt, 
vilket kan tolkas som att informationsskällor kan räknas sorts ”produkt” i och med att 
de kan tas fram och presenteras för besökaren. Noterbart är också att kolumnen under 
Produkt också enbart listar källor, medan kolumnen för Process involverar flera och mer 
interaktiva steg.  
 

4.3 de olika zonerna 
 
Kuhlthau använder ”Zoner” för att beskriva nivåer av ”hjälp” som bibliotekarien kan ge 
användaren. Dessa nivåer, eller zoner, bedöms av bibliotekarien under referenssamtalet, 
där denne tolkar samtalet och analyserar problemställningen hos besökaren. I samband 
med varje zon antar bibliotekarien en särskild roll  

Z1(Organisatör): På den här första nivån kan besökaren självmant utföra 
informationssökningen, med en viss hjälp ifrån bibliotekarien. Ingripanden eller mer 
avancerad hjälp behövs inte, och besökaren kan i regel på egen hand finna det denne 
önskar. Om besökaren däremot behöver mer ingående hjälp, lägger sig bibliotekarien på 
nästa nivå, zon två (Kuhlthau, 2004 s. 130). 
 
Z2 (Föreläsare): Här erbjuds besökaren källor som enligt bibliotekariens bedömning är 
just denna källa som efterfrågas, och att utifrån samtalet med användaren har 
framkommit en klar bild av vad som önskas (Kuhlthau, 2004 s. 130). 
 
Z3 (Instruktör): Det tredje steget kan ses som en vidare utveckling av det andra steget, 
där en korrekt källa inte kunde ges som ett alternativ, utan andra förslag till flera källor 
erbjuds (Kuhlthau, 2004 s.130). 
 
Z4 (Handledare): Zon 4 är det steg där bibliotekarien gör den bedömningen att 
ytterligare källor utöver de som getts i zon 3 behövs. Här visar Kuhlthau att flera källor 
kan presenteras i omgångar, tills det att besökaren har det material som krävs för 
uppgiften. Det är också det som skiljer zon 3 mot zon 4, som annars kan se snarlika ut. 
En viktig detalj som bör noteras är att karaktären hos användarens problem enligt 
Kuhlthaus modell i zon 2 till fyra inte förändras, det vill säga problemet har en produkt 
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eller källbaserad karaktär (Kuhlthau, 2004 s. 130). Som modellen visar, är stegen för 
varje zon (två till fyra) relativt enkelriktade och direkta, i jämförelse med Z5 (jmf s. 11).  
 
Z5 (Rådgivare): Om inte användarens problem kan lösas med stegen i zon fyra, gör 
bibliotekarien enligt Kuhlthau bedömningen att ett ingripande måste göras. Zon 5 står 
ut i jämförelse mot de andra zonerna med sina olika steg, som kan liknas som processer. 
Zon 5 är också olik i och med att här gör bibliotekarien bedömningen att uppgiften eller 
problemet som användaren har, kan förändras. Bibliotekarien noterar om användarens 
problem fortfarande utvecklas eller byter spår under referenssamtalet och bedömer 
därmed att en större insats krävs för att användaren skall komma vidare. Här sker då 
enligt Kuhlthaus modell, en dialog som pågår under en längre tid, där bibliotekarien 
behjälper användaren så att denne kan fundera och utforma olika möjligheter i sin 
informationssökning. Inlärning och självständigt kunna jobba vidare på egen hand 
utefter vad som framkommit under samtalet är även det av stor betydelse enligt 
Kuhlthau (2004 s. 130). 
 
I Kuhlthaus Zones of intervention används ordet ”zones” för att beskriva en nivå. 
Hädanefter i den här uppsatsen kommer ordet ”nivå” istället användas för att beskriva 
zonerna. 
 

4.4 Information search process (ISP) 
 

Nivå 5 inkluderar många steg som är anpassade efter ett processbaserat problem. 
Problem som är av processkaraktär är enligt Kuhlthau föränderliga vilket kan tolkas 
som att det inte enbart räcker med att ge användaren en handfull källor att välja mellan – 
mer innovativa handlingar krävs för att lösa uppgiften (se modell, a – f, s. 11). Här 
skräddarsyr bibliotekarien tillsammans med användaren olika lösningar, med det 
gemensamma målet att uppnå en lyckad informationssökning. Kuhlthau kopplar ihop 
ISP modellen med Zones of intervation, och binder den särskilt till nivå 5, och dess 
olika steg.  
 
ISP modellen och nivå 5 från Zones of intervation modellen hänger på sätt och vis ihop, 
där Kuhlthau betecknar bibliotekariens roll som rådgivare (nivå 5). Enligt Kuhlthaus 
modell appliceras ISP modellen i och med de steg som bibliotekarien tar när denne 
vägleder användaren i nivå 5. Hon utarbetade en strategi för ISP modellen som hon 
presenterar i sex olika termer:  
 
Collaborating – som beskriver hur en enskild individ uppfattar en informationssökning. 
Här pekar Kuhlthau på känslor, som till exempel att informationssökningen ibland kan 
uppfattas som ett enskilt projekt. För att påvisa motsatsen betonar Kuhlthau att en 
informationssökning kan ske genom samarbete där deltagarna kan dra nytta av 
varandras kunskaper och erfarenheter under informationssökningen. Det ökar även 
deras förmåga att tänka i olika kreativa banor för att lösa problem och hitta information 
(Kuhlthau, 2004 s. 135) 
 
Continuing – berör aspekter kring informationssökning där användaren måste bedöma 
var och när denne skall avsluta sin informationssökning (Kuhlthau, 2004 s. 136). Här 
beskriver Kuhlthau en situation där en bedömning av mängden relevant information 
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bestäms, vilket är en process som pågår under själva informationssökningen, och som 
appliceras i varje steg av informationssökningen. En bibliotekarie kan hjälpa användare 
att analysera vart någonstans dem befinner sig i sin informationssökningsprocess och 
göra egna slutsatser om när och hur de har tillräckligt med information (Kuhlthau, 2004 
s.137) 
 
Choosing – Informationssökning innebär inte enbart att hitta eller leta rätt på 
information, den innefattar även moment där informationssökaren skall välja och sålla 
bland informationen denne samlat på sig (Kuhlthau, 2004 s. 137). Oftast sker valen i 
samband med olika moment som denne gör i informationssökningsprocessen, vilket i 
sin tur leder till olika utfall längre fram. Därför anser Kuhlthau att det är viktigt att ha en 
strategi under informationssökningen. Detta ger då kontroll och en känsla av framsteg 
som positivt inverkar på informationssökningen (Kuhlthau, 2004 s. 137). En 
bibliotekarie kan här alltså hjälpa informationssökaren med en överblick över vilka 
valmöjligheter denne har och på så vis fortskrida framåt i informationssökningen. 
 
Charting – Ibland kan det vara av värde att även visualisera, eller presentera större 
mängder information (Kuhlthau, 2004 s. 138). Det innebär att användaren kan 
överskåda sin sökprocess och på så vis lättare kunna planera hur sökprocessen skall 
fortsätta eller avslutas. En bibliotekarie kan utefter det här steget jobba med olika 
koncept för att bedöma vart någonstans i informationssökningen användaren befinner 
sig (Kuhlthau, 2004 s.139). 
 
Conversing – I vissa fall kan det också vara till stor hjälp om användaren kan diskutera 
och reflektera över sin informationssökning från sitt eget perspektiv med bibliotekarien 
(Kuhlthau, 2004 s. 139). Här kan bibliotekarien hjälpa till med att ställa kritiska frågor 
till användaren, så som syfte, vilka mål som skall uppnås och om det finns några hinder 
eller problem i informationssökningen (Kuhlthau, 2004 s. 139). Kuhlthau lyfter dock ett 
varnande finger och påpekar aktsamhet från bibliotekariens sida när denne assisterar 
användaren, så att hjälpen hela tiden är användbar för användaren. 
 
Composing – En användare kan föra en sorts dagbok över sin informationssökning, och 
en bibliotekarie skulle kunna föreslå olika sätt för användaren att reflektera över sina 
tidigare sökningar för att på så sätt kunna identifiera problem eller olika strategier inför 
kommande informationssökningar (Kuhlthau, 2004 s. 140).  
 

4.5 Hur teorin implementeras i studien 
 
Dessa två modeller kommer att ligga till grund för tolkningen av intervjumaterialet, för 
att förstå respondenternas ageranden i informationssökningen. I den här uppsatsen 
kommer Composing att uteslutas, då jag inte kunde hitta något renodlat i intervjuerna 
som antydde på att respondenterna eller eleverna antog en sådan roll. Det föreföll dock 
som att olika kombinationer har gjorts mellan dessa olika strategier, vilket även 
bekräftas av Kuhlthau själv där hon nämner att composing kan användas i strategin 
Conversing (Kuhlthau, 2004 s 140). 
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5. Metod 

 
Studiens syfte och frågeställningar är av en kvalitativ karaktär, och därför har en 
kvalitativ analysmetod valts. För att få svar på forskningsfrågorna, och för att syftet 
skall fullföljas, måste respondenterna svara fritt om deras erfarenheter, tankar och 
tillvägagångssätt, och därför är en kvalitativ ingång på arbetet den mest lämpligaste. 
Analysmetoden för den här studien bestod i transkribering av intervjumaterial som 
sedan bearbetades med en tematisk analys. Den tematiska analysen bestod i att 
transkriberingsmaterialet delades upp i teman, och utefter varje teman skapades sedan 
underkategorier.  
 
 
5.1 Kvalitativ analysmetod 
 
Allan Bryman (2011) beskriver kvalitativa intervjumetoder ur ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv. I kvalitativ forskning är man intresserad av kvalitén på samtalet med 
respondenterna, och är inte lika beroende av en bestämd mängd med samma svar som i 
den kvantitativa forskningen. Enligt Bryman söker forskaren efter nyanser och mer 
personliga erfarenheter ifrån respondenten, vilket gör att samtalen – eller frågorna kan 
variera och anpassas efter den rådande situationen. Det passade in på min uppsats där 
jag utifrån intervjuguiden (se bilagor, s. 36) fångade upp viktiga detaljer, eller bad 
respondenten utveckla något intressant lite noggrannare. Genom att använda mig av en 
semistrukturerad intervjuguide kunde jag omforma och anpassa intervjun efter vad som 
framkom i samtalet med respondenten. På så vis öppnar semistrukturerade 
intervjuguider upp för mer uttömmande svar (Wildemuth, 2017).  
 
Det finns också en viss kritik mot kvalitativa metoder (Bryman 2011). Det kan vara 
svårt att tolka vad respondenterna säger, och mycket hänger på inspelningskvalitén, 
vilket jag fick erfara under transkriberingen. Det i sin tur kan påverka resultatet, enligt 
Bryman. Ibland kunde respondenterna börja tala om saker som var orelevant för studien, 
och som intervjuare är det viktigt med att inte inta en alltför styrande roll under 
intervjuns gång. Dessa faktorer kan påverka en intervju negativt, genom att man endera 
kanske styr respondenterna och får svar som färgas av intervjuarens åsikter, eller att 
andra oväsentliga aspekter tas med i studien och på så vis påverkar resultatet (Bryman, 
2011). Transkribering av intervjuerna tar tid och det genererar en väldig stor textmassa. 
Textmassan i sig upplevdes inte som ett större problem, men alla talspråkliga ord och 
ljud i transkriberingen gjorde kategoriseringen och analysen av materialet svårt. Det är 
därför viktigt att transkriberingen utförs med största noggrannhet och 
intervjupersonerna återkopplas om det uppkommer frågetecken i 
transkriberingsmaterialet, vilket också gjordes i den här undersökningen.  
 

5.2 Etiska principer 
 
De etiska kraven för den här uppsatsen är sådana att det kan bli svårt att inkludera barn 
fysiskt för studiesyften. Med barn räknas personer mellan 0 – 18 år enligt svensk lag. 
Det beror bland annat på de gällande regler för Högskolan i Borås angående etiska 
aspekter rörande direkt kontakt och interaktion med barn, då godkännande måste 
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inhämtas från lärare och barnens föräldrar, vilket tar tid att genomföra. En 
kandidatuppsats är tidsbegränsad. Även respondenterna innefattas i de etiska kraven för 
uppgiften (Bryman, 2011). I början av intervjuerna har respondenten meddelats om 
dennes rättigheter och mina intentioner med studiens syfte. Information om datalagring, 
integritet och personuppgiftslagen har tydliggjorts och informanten har delgetts 
möjlighet att betänka om denne vill delta eller ej. Respondenterna går under en 
pseudonym när intervjun presenteras i texten.  
 

5.3 Urval 
 
För att få en mer tydlig koppling till fältet Bibliotek och Informationsvetenskap har jag 
valt att intervjua skolbibliotekarier för att ta reda på deras sätt att hjälpa elever när de 
informationssöker med digitala verktyg. Studien är ämnad att betraktas ur 
skolbibliotekariernas synvinkel. Jag valde att bortse från lärare eftersom det är 
skolbibliotekarierna som har specifik informationskompetens i och med deras 
utbildning och därför blir den målgrupper mer relevant för den här studien.  
 
En urvalsmetod som består av två steg användes sedan för att bestämma vilka tilltänkta 
organisation (grundskolor) och bibliotekarier som skulle delta i intervjuerna. Göran 
Ahrne och Peter Svensson (2015) beskriver denna process som ett tvåstegsurval, där 
forskaren väljer ut urvalet efter de syften som studien har. I det här fallet valdes 
grundskolor i två kommuner. Kommunerna valdes slumpmässigt ut. I andra steget 
undersöktes om skolan i fråga hade ett eget skolbibliotek och en skolbibliotekarie som 
arbetade med informationssökning; skolbibliotekarier med andra huvudsakliga uppgifter 
valdes ej. Totalt fem skolbibliotekarier på fem olika grundskolor intervjuades.    
 

5.4 Insamlingsmetod och tillvägagångssätt 
 
Insamlingen av data gjordes genom inspelning av intervjuerna. För inspelningen 
användes en mobiltelefon, som lades snett framför respondenten, men ändå på ett 
respekterande avstånd. Detta för att inte respondenten skulle känna sig besvärad eller 
störd av vetskapen om att denne blev inspelad. Mobilen försattes i flygläge för att inga 
aviseringar skulle kunna störa intervjun. Skärmen släcktes också för att 
inspelningsprogramvaran inte skulle vara synlig, allt för att ge ett naturligt och 
avslappnat samtal. Enligt Bryman (2011, s. 429) kan åsynen av bandinspelning skapa en 
viss oro eller störningsmoment för respondenten, vilket i sin tur kan få en negativ 
inverkan på intervjun. Innan intervjun startades gjordes ett ljudtest med demosnuttar där 
jag såg till att både min röst och respondentens röst skulle höras på inspelningen. Röster 
är olika höga och har olika tonlägen, vilket kan påverka inspelningskvalitén beroende på 
vart mikrofonen ligger i förhållande till respondenten och intervjuaren. Dessa 
demosnuttar raderades omedelbart efter försäkran om kvalitén på ljudet 
 

5.5 Transkribering  
 
För att sortera ut informationen och göra den så översiktlig som möjligt, valdes att dela 
in intervjuerna efter olika teman som framträdde under intervjuernas gång. Sorteringen 
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skedde med hjälp av Kuhlthaus informationssökningsmodell, som jag utgick ifrån när 
jag skapade kategorierna. Intervjuerna har med så stor noggrannhet som möjligt präntats 
till ord på pappret, men talspråkliga ord som ”eh” och ”typ” har uteslutits för att korta 
ner transkriberingstiden. Uteslutningen har gjorts för att underlätta analysen av 
transkriberingen och förkorta ner textmassan. Totalt blev det 32 sidor transkriberat 
material. Därefter har innehållet slutligen delats in i passande kategorier utefter vad 
Kuhlthaus modell säger om bibliotekariernas informationssökningshjälp för eleverna. 
Fyra huvudkategorier identifierades vid bearbetningen av transkriberingen: 
 
 

 Elevernas problematik med informationssökningen 
 Kontextbaserad informationssökning 
 Informationssökning med digitala redskap 
 Skolbibliotekariernas syn på barnanpassade digitala redskap vid 

informationssökningen 
 
Varje kategori färg kodades, vilket gjorde analysen i uppsatsen smidig och lättare att 
identifiera eventuella misstag som smugit sig in i analysen av transkriberingen.  
 
 

6. Resultat och analys 

 
För den här studien har intervjuer med 5 olika skolbibliotekarier använts. Analys och 
resultat presenteras i en löpande text, då det kändes mer naturligt att presentera resultat 
och analys tillsammans i texten. Det ger mer tyngd åt uppsatsen när läsaren kan 
identifiera de olika stegen i Kuhlthaus modeller mot vad respondenterna säger i en 
löpande text. Här nedanför presenteras kort de olika respondenterna som deltagit i 
studien. Samtliga jobbar på skolbibliotek, årskurserna 1-6, med undantaget för 
respondent 3, som ibland även jobbar med årskursen 7 till 9. Samtliga respondenter har 
getts ett alias namn, skriven i fet stil. 
 
Respondent 1: Ferrah har jobbat som skolbibliotekarie i 2 år, och det senaste året med 
speciell inriktning mot informationssökning för grundskoleelever i årskurserna 1 – 6.  
 
Respondent 2: Alisyn är skolbibliotekarie sedan 2 år, och jobbar på ett integrerat skol 
och folkbibliotek. Alisyn har liksom Ferrah sin största fokus på lågstadieelever. 
 
Respondent 3: Max har jobbat som skolbibliotekarie sedan 7 år och är främst 
fokuserad på läsfrämjande verksamhet. Till skillnad från de övriga respondenterna, har 
Max även årskurs 7 – 9 inom sin arbets ram.   
 
Respondent 4: Tifie har varit skolbibliotekarie sedan 14 år, och jobbar nu aktivt inom 
informationssökning med elever i F – 6. 
 
Respondent 5: Sam Har jobbat i många år på olika skolor, och jobbar med 
informationssökning samt informationskompetens för elever i årskurs 1-6.  
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Våra samtal om informationssökningen berör inte enbart informationssökning via 
digitala system, utan även fysiska verk som faktaböcker och annan media. Jag valde att 
ha med det då det kan ge en intressant jämförelse mot digitala system och fysiska 
böcker. Det förändrar inte studiens syfte och forskningsfrågorna, då informationen om 
barns informationssökning fortfarande är ur skolbibliotekariernas synvinkel.   
 

6.1 Skolbibliotekariernas olika roller i elevernas informationssökning  
 

Många av respondenterna beskriver hur de planerar informationssökningen utefter ett 
förbestämt ämne, som kan vara en lektion tillsammans med en lärare, eller något som 
bibliotekarierna själva har tilldelats i uppgift att utföra. I enlighet med Zones of 
intervation modellen som Kuhlthau utarbetade verkar det som att många av 
respondenterna hamnar ganska direkt på nivå 5. I vissa fall är det svårt att peka ut en 
exakt nivå vederbörande är verksam i, många av dem kan flyta ut till andra nivåer, eller 
hoppa fram och tillbaka mellan dem. Ferrah jobbar till exempel mycket med digitala 
verktyg i sin informationssökning tillsammans med eleverna. Här hamnar de i en 
situation där eleverna förlitar sig till kunskapen som Ferrah delger dem genom 
användandet av digitala verktyg: 

dom får berätta för mig kollektivt hur vi skall göra, nu är jag inne på datorn, 
vart skall jag klicka på för att komma ut på internet, okej vi klickar på ikonen, 
ja men håller vi alla med om att vi är ute på rätt sida, men nu då, vad skall jag 
göra nu då? Ja men nu skall vi till google, okej ja då går vi till google, och så 
har jag och någon lärare en sökfråga då att men eh, och vi skall ta reda på 
(något kul) 

och där Ferrah konsulterar eleverna i en grupp om hur de skall gå till väga. Här kan jag 
urskönja spår av nivå 5 men även nivå 4. Kuhlthau beskriver nivå 4 där bibliotekarien 
har möjligheten att presentera olika källor, men jag tolkar det som att man även kan få 
fram dem genom diskussion med användaren. Diskussionerna som Ferrah för med sina 
elever handlar mycket om vad källor är, källkritiskt tänkande och hur man använder ett 
digitalt redskap som kan vara en dator eller en Ipad, och på så vis vägleder Ferrah 
eleverna i deras informationssökning. Oftast beskriver samtliga respondenter att 
elevernas informationsbehov är styrt utifrån ett redan upplagt förslag eller schema, till 
exempel från läraren eller ett projekt de har gemensamt i klassen. Insatser där 
bibliotekarien i enlighet med Kuhlthaus intervention modell appliceras i dessa fall på 
hela gruppen av elever, där de kollektivt får ta del av hjälp med sin informationssökning. 
I de fall där en ensam elev söker hjälp hos skolbibliotekarien om sina projekt berättar 
Alisyn: 

Jag försöker att hjälpa dom så att de kan hitta själv i framtiden, så säg att de 
söker en bok om andra världskriget till exempel, då kan jag visa vart den 
historiska lådan ligger 

Här ser vi en annan variant av Kuhlthaus nivå 3 där, till skillnad från Ferrah som jobbar 
med digitala redskap, fysiska böcker ingår i elevens informationssökning. Alisyn ger en 
vägvisning om var eleverna kan hitta information, och förklarar dessutom varför den 
finns just där och inte någon annanstans. Det framkommer tydligt i intervjuerna med 
respondenterna att de försöker behjälpa på ett sätt så att eleverna lär sig själva i 
framtiden, och därför ger de heller inte en bestämd, korrekt källa i handen på dem. 
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Därför kunde jag heller inte identifiera att respondenterna arbetade utefter nivå 1, där 
bibliotekarien ger en källa direkt i handen på eleverna. Vägledningen sker på så vis att 
eleverna själva får fundera på hur de skall gå till väga, men ändå inte så pass att det 
omöjliggör eget arbete med informationssökningen. 

Jag fick även den uppfattningen om att åldern på eleverna spelar stor roll i hur 
skolbibliotekarien hanterar användarens informationssökningsproblem. Kuhlthaus 
studie där hon använt modellerna har främst berört äldre elever och studenter. Alla 
respondenterna har pratat om sitt arbete med informationssökningen där de tar en 
relativt ledande roll, men där eleverna ändå styr själva ämnesområdet där 
informationssökningen skall ske inom.  

En intressant aspekt tas upp av respondenten Max. Vad som kanske inte alltid är helt 
uppenbart är hur förutsättningarna för olika bibliotek kan ha för påverkan vart 
skolbibliotekarien hamnar i Kuhlthaus Zones of intervention modell. Kuhlthau (2004) 
utgår i sin modell oftast från användaren som blir en ”förutsättning” för vilken typ av 
nivå bibliotekarien använder sig av. Max vittnar om där tekniska begränsningar gör så 
att exempelvis nivå 2 mer eller mindre blir tvunget i och med att eleverna inte har 
tillgång till vissa system, där bara skolbibliotekarien eller skolan har tillgång till. Det 
skall då sättas i perspektivet där respondenterna jobbar mot lärande med sina elever. 
Även tidsbrist där skolbibliotekarien har delad tid på olika skolbibliotek kan diktera på 
vilken nivå respondenterna informationssökningshandledningen.  

det vanligaste att jag reserverar böcker åt dem, och att jag även skriver fakta 
från NE. Sen är det ju i verkligheten väldigt mycket tidsbrist, jag har 722 elever 
på hela skolan och jobbar 23 timmar i veckan här, och eh, då är det 5 timmar 
som skall räcka till för F-6 eleverna, inklusive mina inköp och göra ordning 
media och allting 

Max förklarar att en delade arbetsplatser där endast ett antal timmar per dag skall räcka 
för både förskolan till årskurs 6 givetvis påverkar den utsträckning av stöd och hjälp 
som kan ges vid elevernas informationssökning. För att hinna ge eleverna någon form 
av hjälp så väljer Max att ibland ge dem källor direkt i hand, och därmed intar Max en 
roll som skolbibliotekarie på nivå 2 i Kuhlthaus Zones of intervention modell. 

 

6.2 Att öppna upp olika vägar för eleven i informationssökningen 
 

Kuhlthau beskriver nivå 5 i sin intervention modell som det stadiet där bibliotekarien 
gör ett ingripande och utökar sin hjälp till användaren istället för att ge denne en 
handfull källor (Kuhlthau, 2004). Många av respondenterna beskriver sina 
informationssökningar tillsammans med eleverna som relativt kreativa uppgifter, där 
stor hänsyn till deras ålder tas med i beräkningen. Respondenten Tifie arbetar mycket 
med avgränsningar och logiskt tänkande, men ser till så att det blir enkelt och 
användbart även för eleverna:  

Och så när jag får en förklaring vad dom vill ha, så kan jag utifrån det hjälpa 
dem, visa; "okej om vi begränsar oss, vi söker på vikingar, vapen, eller 
vikingar-kläder", för att få ner träffarna på det sättet, samtidigt som jag 
försöker få dem att tänka i andra banor, att dom inte kör fast vid en grej 
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Som nämnts tidigare kan vi återigen se en ”gråzon” mellan nivå 5 och nivå 2 i 
Kuhlthaus intervention modell. Nivå 2 beskriver Kuhlthau som att bibliotekarien redan 
vet vad användaren behöver och ger därför tips om relevanta källor (Kuhlthau, 2004 s 
130). Här vet Tifie också om vad de vill ha, men använder sig av en metod som passar 
in på nivå 5 i mån om att låta eleverna tänka själva och komma på med lösningar i sina 
informationssökningar. Tifie undviker alltså att direkt ge dem källan rakt i hand. Ferrah 
jobbar på ett liknande sätt.  

där försöker jag liksom öppna, världen för dem, men ni kan faktiskt kolla på 
internet också, så ni kan använda enjunior, Wiki funkar till viss del.   

Citatet ovan kommer från en situation där Ferrah arbetar med dialoger med eleverna. 
Att ge exempel på hur information kan nås genom andra vägar, och där alternativet att 
endast vända sig till skolbibliotekarien inte alltid är en bra lösning, förklarar Ferrah är 
en nyckel som öppnar upp elevernas ögon för ”världen” (se citat). Återigen går det inte 
att direkt placera den här typen av samtal i någon specifik zon, utan det är en 
kombination mellan olika nivåer, där bibliotekarien gör en bedömning som passar 
åldersgruppen mest. Max berättar om att hon upplever att det finns en skillnad i 
informationssökningen om den är ålagd att utföras på internet (digitalt) eller via fysiska 
böcker. Samtliga respondenter svarar på ett mycket likartat sätt som Max; det skiljer sig 
åt när hänvisningarna pekar på antingen fysiska faktaböcker eller en digital sökning 
eller en kombination av bägge sökmetoderna. Kuhlthaus intervention modell ger inte 
riktigt svar på fenomenet, men nivå 5 erbjuder många lösningar som kan bero på att 
digitala informationssökningar kan skapa flera möjligheter att välja mellan än en direkt 
hänvisning till ett fysiskt verk i bokhyllan.  

 

6.3 Respondenternas olika strategier vid nivå 5 

  
Information search process (ISP) är kopplad till den sista nivån i Kuhlthaus Zones of 
intervention modell. Den ger en bred möjlighet för bibliotekarien att assistera eleven 
under informationssökningen. Det kan ändå vara svårt för en skolbibliotekarie att 
mentalt hjälpa eleverna på varje punkt eftersom det involverar mycket egen bedömning 
från bibliotekariens sida, men stödjande handledning ger en positiv effekt hos eleven. 
Gemensamt med samtliga respondenter är att de oftast jobbar med sina elever i en grupp. 
Främst beror det på tidsaspekten, och att det blir lättare att undervisa en grupp elever än 
en enskild individ åt gången. Strategin Collaboration verkar gå igen konstant på ett eller 
annat sätt hos respondenterna. Att samverka med eleven eller eleverna i deras 
informationssökning menar Kuhlthau är ett effektivt sätt för eleverna att komma vidare 
med sin informationssökning (Kuhlthau, 2004 s. 135). Enligt Kuhlthau behöver inte 
informationssökningen utföras enskilt och på egen hand, där bibliotekarien endast har 
en bakgrundsroll. Om bibliotekarien aktivt medverkar i informationssökandet kan det 
leda till att nya idéer föds och andra perspektiv på informationssökningen skapas. 
Alisyn säger att eleven dock själv måste lära sig att överblicka och skapa förståelse för 
informationen, men att det kommer i samband med en strukturerad, pedagogisk 
handledning från bibliotekarien. Exempelvis förklarar Alisyn hur ett sådant stöd kan se 
ut: 
 

Nu är det så här att faktaavdelningen är indelade på olika sätt, och så 
förklarar jag för eleverna varför böckerna ligger där dom gör, och på 
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dom lägre klass nivåerna försöker jag verkligen att förklara "här har vi 
alla böcker om kroppen, men om det är något speciellt, tex kanske 
sjukdomar,  så kanske dom inte ligger där, utan under sjukdomar 
istället"; att jag förklarar att det finns ett system. 

 
Alisyn försöker förklara för eleverna att information kan vara uppdelad i olika klasser, 
teman och grupper. Att ge eleven kunskap om ämnesord som de senare kan koppla till 
en fysisk del i biblioteket menar Alisyn hjälper eleverna att antingen påbörja sin 
informationssökning på egen hand, eller fortsätta med den. I Kuhlthaus ISP modell 
beskrivs också momentet där bibliotekarien kan stödja elevens informationssökning 
med att visa eleven vart information finns för respektive ämne, vilket tillåter dem att 
välja mellan olika källor. Detta betecknas som strategin Charting (Kuhlthau, 2014 s. 
137). Paralleller med hur eleven geografiskt orienterar sig i det fysiska rummet i sin 
informationssökning kan även härledas till det som kallas Spatial Literacy, en typ av 
way finding som beskriver olika sätt att orientera besökaren i biblioteket, oftast med 
hjälp av skyltar (Johnston & Mandel, 2014). Handledningen där eleven guidas eller 
introduceras till hur information är uppdelad, kategoriserad eller klassificerad kan ge 
eleven en möjlighet att snabbt hitta information själv och orientera sig ämnesvis genom 
att förstå hur olika ämnen och dess underkategorier hänger samman, enligt Alisyn.  
 
Ett annat sätt illustreras både av Tifie och Ferrah som arbetar mycket med indelning 
eller avsmalnandet av informationen. Genom att inte ta alltför stora steg, går Ferrah 
metodiskt framåt och låter eleverna själva ringa in det ämne som informationssökningen 
skall riktas in mot.  
 

Dom får jobba mycket med ”Vet redan – önska-veta – Fick lära mig”, och 
då pratar man kanske först om rymden, och då har vi pratat om vad ni vill 
ta reda på, till exempel saker om månen, vad vet vi, ”jo men vi vet att 
månen är rund, cirkulerar jorden”, vad skulle vi vilja ta reda på om 
Månen, ”jo vi skulle ta reda på det här och det här…” 
 

Här berättar Ferrah om en arbetsmetod där eleverna får reflektera och bearbeta den 
kunskap som de fått genom undervisningen. I likhet med strategin Conversing i 
Kuhlthaus ISP modell tillåts eleven bearbeta den information som används i 
informationssökningen, och samtidigt skapar den en nyfikenhet hos eleven som 
motiverar en anledning till att fortsätta informationssökningen. Här kan 
skolbibliotekarien även använda sig av strategin Choosing som låter även eleverna få 
välja vilken information de skall välja, och Kuhlthau pekar på att valen som eleverna 
gör är viktiga för den fortsatta informationssökningen. Genom att reflektera över vad de 
redan vet om ämnet, vad de har lärt sig och vad de vill veta kan de styra och sortera ut 
sin informationssökning på ett metodiskt sätt, och där Ferrah som skolbibliotekarie 
stöttar eleverna med olika förslag och vägledning. Tifie förklarar att skolbibliotekarien 
själv måste kunna skaffa sig en uppfattning om elevernas informationsbehov inför varje 
uppgift, och därefter ge dem en bra handledning i informationssökningen. 
Handledningen betyder mycket för eleven, och kan även vara en nyckel till en lyckad 
informationssökning hos eleven. 
 
Respondenterna upplever det som att arbetet går lättare när eleverna har satt sig in i vad 
de skall göra. De beskriver att varje elev är osäkra inför uppgiftens påbörjan. Enligt 
Tifie är det viktigt att inte styra eleverna alltför mycket vid handledningen, då eleven 
själv måste tillåtas tänka och reflektera över de steg som görs, något som också 
Kuhlthau betonar om bibliotekarien väljer att använda sig av strategin Conversing eller 
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Choosing. Tifie säger att när ämnet väl har valts ut av eleven, och denne är införstådd i 
vad som skall göras, brukar eleven få börja arbeta på egen hand i att utforska ämnets 
område. Kuhlthau (2004 s. 139) gör gällande att det inte krävs särskilt mycket för att få 
en person att påbörja eller fortsätta sin informationssökning, och menar då att 
bibliotekarien inte helt skall dominera handledningen, men att det kan vara bra att låta 
eleven veta att hjälp kan behövas på vägen. Ferrah betonar att handläggningen måste 
finnas tillgänglig för eleven hela tiden när de söker efter information på egen hand, även 
om de vet med sig vad som måste göras.  
 

6.4 Källkritisk hantering av information  
 
Elevernas informationssökning kan ske på olika sätt, antingen genom fysiska verk som 
faktaböcker eller via internet. Här jobbar respondenterna lite olika med 
informationssökningen, men oftast i en kombination av både internetbaserade 
informationssökningar och sökningar i fysiska böcker. Oavsett insamlingsmetod arbetar 
samtliga respondenter med källkritik för eleverna, innan eller under deras 
informationssökning. Bedömningen av materialet är en grundläggande kunskap som 
eleven kommer att bära med sig genom hela livet menar Tifie. Det sker samtidigt som 
eleven söker information. Kuhlthaus Zones of intervention eller ISP modellen beskriver 
inte exakta steg hur källkritik skall hanteras eller appliceras, men eftersom källkritik är 
en väsentlig del av informationssökningen kan man utgå ifrån att det appliceras i de steg 
där skolbibliotekarien bedömer det nödvändigt. Kuhlthau beskriver nivå 5 som en 
process, där informationssökningen utvecklas och förändras, och kunskapen om ett 
källkritiskt tänkande gör att eleverna själva kan börja sålla bland information och 
bedöma om källor skall användas eller inte. Det kan då betraktas som en del av en 
lärande process i elevens informationssökning. 
 
Källkritiken är egen del som respondenterna oftast lär ut i en separat undervisning. 
Enligt respondenterna är det lättare att förmedla källkritik i grupper med barn, då det är 
både tidsödande och oftast inte lika effektivt att undervisa en och en. Respondenterna 
använder olika typer av undervisning användes för källkritik, många med inriktningen 
att arbeta interaktivt med eleverna. Tifie säger att eleverna förvisso söker information, 
men att det inte är mycket värt om de inte kan bedöma relevansen eller trovärdigheten i 
informationen de får tag på.  
 

Och jag brukar alltid när jag har källkritik lägga in en falsk information 
för att se hur många elever som fattar att nu står jag och ljuger... för jag 
är vuxen och dom litar på vad jag säger. 

 
Perspektivet som Tifie ger är hur barn kan se på information som kommer från 
auktoritära roller, som kan vara en vuxen, bok, media eller internet. Här gäller det för 
skolbibliotekarien att visa eleverna på ett klart men förståeligt sätt hur de kan tänka 
källkritiskt, och därmed ha en bra strategisk plan för hur det skall införlivas. 
Ferrah demonstrerade ett sätt som tillåter eleverna att ringa in olika källor till ett och 
samma ämne, genom att rita cirklar. Eleverna fick själva leta reda på olika källor, och 
fylla i figurerna. På de ställen där figurerna skar in i varandra, och där samma källor 
eller liknande källor dök upp allra mest, bestämdes tillsammans med eleverna huruvida 
källorna var trovärdiga eller inte. Kuhlthau (2004 s. 138) beskriver en mycket liknande 
steg i strategin charting, där cirklar används för att visualisera en överblick för 
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informationssökningen. I Ferrahs fall används denna metod för att ge eleven ett 
interaktivt sätt att lära sig viktiga steg inom informationssökning, som bedömning av 
olika källor. Andra, mera traditionella undervisningar framme vid tavlan sker också, där 
eleverna informeras om källornas trovärdighet och vad syftet är med informationen på 
hemsidorna. Enligt respondenterna beror detta på helt hur resurstillgångarna på 
respektive skola ser ut och vad verksamhetsplanen har för mål och inriktning.  
 
Olika nivåer på källkritik ges också i samband med skolbibliotekariens undervisning i 
källkritik. Alisyn gör skillnad mellan de allra yngsta eleverna och de äldre eleverna i 
årskurs 6.  
 

Jag tänker på att inte gå djupare in än så, det gick inte, jag försökte prata 
om att kolla årtal, upphovsman, men det gick ju bara rakt i genom, så 
istället fokusera på om det är mycket reklam i allt, och det var lite där vi 
kunde börja, […] det skall vara olika sidor man kollar på, att inte endast 
använda den första sidan du hittar. 
 

Här menar Alisyn att man får jobba lite efter den kunskapsnivå som eleverna ligger på, 
och samtidigt se till att det som lärs ut till eleverna går att använda och förstå i en 
kontextbaserad situation. Kuhlthaus studie fokuserades på äldre elever. I studien 
verkade som att eleverna på gymnasienivå jobbar mer självständigt i det här steget i 
informationssökningsprocessen. Men Kuhlthau påpekar samtidigt att ISP modellen är 
flexibel, det åligger hos bibliotekarien att anpassa stödet som ges till eleven, beroende 
på dennes ålder eller kunskap (Kuhlthau, 2004 s. 138).  
 
Att kunna förstå källkritik kan stödja eleven och därmed bredda elevens 
informationssökning. Att validera och verifiera kvalitén på källor är en konst som måste 
tränas upp, enligt Tifie som också betonar att källkritiken är en mycket svår bit för 
eleverna att lära sig. Den uppfattningen delas med de andra respondenterna. 
Föreläsningar och olika workshoppar är något som respondenterna oftast tog upp under 
intervjuerna med fokus att hjälpa eleverna, men Max reflekterade kring hur mycket 
hjälp eleverna skulle få i källkritik och berättar: 
 

alla mina lektioner i källkritik handlar om att jag inte kommer med något 
rätt eller fel, utan alla skall tänka till själva. 
 

Det är ett intressant perspektiv som också speglar risken med att eleverna helt fråntas 
sin egen förmåga att tänka kritiskt, och där skolbibliotekariens roll helt tar över 
informationssökandet för eleven. Kuhlthau ger också ett varnande finger för att 
bibliotekarien helt tar över rollen, i synnerhet när denne diskuterar olika moment i 
informationssökningen (Kuhlthau, 2004 s. 139). Stimulans som egentänkande och 
kritiskt reflekterande underlättar arbetet, och där skolbibliotekarien finns som ett 
bollplank eller vägledare, men inte som en styrande auktoritet där rätt och fel avgörs av 
skolbibliotekarien. 
 

6.5 Problem med informationssökningen i en digital miljö 
 
När eleven söker information ute på nätet, ersätts ett fysiskt moment med det skrivna 
språket, enligt Tifie. Det fysiska momentet menar Tifie är när instruktionen pekar på en 
geografisk plats i biblioteket, så som en bokhylla eller specifik plats där information kan 
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hämtas. Eleven måste ersätta den fysiska aktiviteten att hitta information ute bland 
hyllorna med ett kognitivt moment, användandet av ord och söktermer. Att formulera en 
söksträng eller hitta nyckelord kan vara nog så svårt för en vuxen människa.  
Samtliga respondenter vittnar relativt likartat om elevernas svårigheter med hanteringen 
av sökord och nyckelord. Eleverna har mycket svårt att finna de relevanta sökorden för 
att få ett tillfredställande svar. Detta präglar i synnerhet informationssökning via digitala 
system, som till exempel en sökmotor på internet eller skolbibliotekets OPAC. Ett 
talande exempel är det som Max ger till sina elever i 
informationssökningsundervisningen:  
 

Jag brukar ta exempel när jag haft vissa klasser, till exempel att ”du 
pratar med en maskin, du pratar med en dator... den vet inte om du 
skriver äpple om du vill ha äpple på svenska eller om du vill ha 
information om företaget Apple. 
 

Eleverna förväntar sig i många fall att en maskin, en dator skall kunna förstå och tolka 
deras informationsbehov genom hela meningar eller frågor som eleven matar in i 
sökrutan. När det inte fungerar, eller när systemet inte förstår elevernas sökfråga, skapar 
det oftast en förvirring eller frustration. I Kuhlthaus ISP modell kan detta tolkas med 
vad hon kallar för Continuing, som beskriver ett stadie av känslor i samband med 
problem som kan uppstå under informationssökningen (Kuhlthau, 2004 s. 136). 
Kuhlthau hänvisar då till personens inlärningsprocess som byggts upp i zon 5, det vill 
säga den hjälp och guidning personen fått från bibliotekarien. Skolbibliotekariens roll 
blir här då kanske extra synlig för de yngre eleverna när de handleder eleverna i 
informationssökning via digitala system. Ferrah beskriver hur en undervisning i 
informationssökning kan gå till för eleverna: 
 

Men vad skall vi googla på? Skall vi skriva hela frågan, eller skall vi 
använda sökord? Då brukar jag rekommendera sökord, för då får […] 
dom komma på vilka sökord är viktiga, vilka skall vi lägga vikt vid, 
varför skall vi inte skriva hela frågan, i och med att man kan få upp så 
himla mycket mer svar, så man minskar mer träffarna till det mest 
relevanta.   

 
Det är en svår konst att lära eleverna kommunicera med en dator, som inte kan ge 
retoriska tankeställande svar tillbaka, enligt Ferrah. Eleverna måste själva anpassa sitt 
skrivna språk och lägga det på samma nivå som det system de använder för sin 
informationssökning. Sam arbetar mycket med söktermer och sökord tillsammans med 
sina elever. Att skapa nyckelord och se hur de fungerar menar Sam ger eleverna en 
bredare kunskap om sitt valda ämne, då de tvingas att leta fram relevanta beskrivningar 
som identifierar ämnet de valt att söka om. Den typen av instruktioner underlättar sedan 
eleven med påbörjandet av vidare undersökning om sitt ämne, och kan även öppna upp 
olika sök strategier genom att kombinera nyckelord och söktermer med varandra 
berättar Sam. Kuhlthau (2004) betonar också att continuing involverar processer där 
personen får lära känna vad ett informationsbehov är, avgöra vad som är tillräckligt med 
information och läsa samt reflektera över frågor som i sin tur kan väcka nya frågor och 
tankesätt om informationssökningen. Eftersom Sam jobbar med yngre barn och deras 
informationssökning, krävs det lätta metoder och enkla tankebanor för att eleverna skall 
kunna hänga med, medan Kuhlthaus studier har applicerats på personer som har mer 
livserfarenhet och kan tänka i mer komplexa banor. Oavsett kan skolbibliotekariens 
guidning för den har strategin tillämpas till alla åldrar, så länge skolbibliotekarien tar 
hänsyn till målgruppens ålder.  
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Två av respondenterna vittnar även om andra problemen med digitala sökverktyg. Både 
Ferrah och Tifie berättar att vissa av eleverna saknar kunskap om internet och 
hanteringen av de digitala verktygen som används vid informationssökningen. Enligt 
Tifie är det inte alls självklart att alla elever har tillgång till internet eller får ha datorer 
och surfplattor hemma. Skillnaden mellan elevernas kunskap blir då tydliga där de som 
har tillgång till datorer, mobiler eller surfplattor klarar sig relativt bra, medan de som 
inte har det måste guidas i hur de ens kommer ut på internet. Ferrah kan också berätta 
om att olika versioner av surfplattor eller datorer har betydelse, både som hjälpmedel i 
undervisningen för läraren eller skolbibliotekarien, men också för eleverna. Det som 
fungerar på en typ av surfplatta eller operativsystem, kanske inte alls fungerar på en 
enhet med ett annat operativsystem. Sam betonar vikten att skolbibliotekarier inte slår 
sig till ro bara för att eleverna har tillgång till digitala verktyg, och menar att 
handledning och guidning i informationssökningen blir än mer viktig när digitala 
verktyg används. Den betraktelsen kan härledas till vad Furi & Balog (2016) visade i sin 
studie och övertron på elevernas kunskaper om internetanvändning och 
informationssökning.    
 

6.6 Digitala sökverktyg för yngre elever    
 
 Liksom svårigheterna med att hitta nyckelord och anpassa språket efter det system som 
används i informationssökningen, beskrev respondenterna en likartad önskan om ett 
verktyg som kan underlätta elevernas digitala informationssökning. Min uppfattning var 
inte att de ville ha ett verktyg som gjorde hela jobbet åt dem, men som kan skilja ut 
nyckelord och använda sig av någon form av interaktiv respons gentemot eleven. Tifie 
menar att eleverna förvisso är vana med digitala verktyg, både i undervisningen men 
även i det vardagliga livet utanför skolan. Det betyder inte att eleven kan söka 
information professionellt, och här menar både Tifie och Ferrah att barns användande av 
internet kan leda till en illusion om att barn och unga elever är experter på 
informationssökning. Den observationen stöds även i tidigare forskning (Furi & Balog, 
2016), och Atle kristensen & Knut Erik Svendsen (2013) för ett liknande argument där 
de problematiserar synsättet att barn är infödda i digitaliseringen. Både Alisyn, Ferrah, 
Tifie och Sam beskriver två huvudproblem med elevernas digitala informationssökning: 
sökord och tillförlitliga hemsidor. Ferrah förklarar att det finns vissa aspekter som 
måste tas hänsyn till. Elevernas informationsbehov ser olika ut beroende på vilken ålder 
och vilken årskurs de går i.  
 

det är väldigt olika beroende på åldern och vad de är intresserade av… Eh, 
mina förskolebarn vill ju typ veta mycket saker om djur, faktaböcker och 
dinosaurier, å mina tvåor håller just nu på att jobba med rymden, så därför 
vill dom pyssla jättemycket med det.  

 
Enligt Ferrah finns det olika nivåer på elevernas informationsbehov, utefter vad de 
pysslar med i klassen, vilken årskurs eleven går i och vad de åläggs att göra. De övriga 
respondenterna ger ett väldigt snarlikt svar, men meningarna om hur ett barnanpassat 
digitalt verktyg för elevernas informationssökning skiljer sig lite från varandra.  
Både Ferrah och Alisyn beskriver ett system som kan leta nyckelord åt eleverna och 
förenkla när de informationssöker.  
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Genom att förenkla orden. Ute på internet är det oftast stora ord, och är 
man åtta år gammal är det kanske lite läskigt, eller svåraste som finns. 
Och att då ha ett IKT verktyg som skalar ner formuleringen, så att istället 
för att skriva in koncentrerat så skriver man in fokus, eller istället för att 
skriva om arbetsmiljön, så skriver man klassrummet eller skolan.   

 
Förenkling av orden, så att dessa hamnar på en mer begriplig nivå för eleven är ett 
önskemål som uttrycks i citatet ovan av Ferrah. Konsekvensen av informationssökning 
ute på internet för unga barn och elever är att de stöter på många svåra ord och 
komplicerade meningsuppbyggnader. Alisyn talar om avgränsningar och ett system som 
eleven kan känna sig trygg med.  
 

jag tänker liksom någon sorts form av databas, verktyg, som är en 
tryggare punkt, som de kan luta sig tillbaka på, på något sätt som hjälper 
dem att avgränsa. 

 
Alisyn beskriver hur vissa sidor upplevs som osäkra för eleven, där syftet och innehållet 
kan vara svårt för eleven att klargöra vad som är bra eller dåligt. Just i fallet med 
valideringen av information grundar sig på arbetet med källkritiken, men behovet av en 
övningsdatabas som tillåter eleven att öva informationssökning i en tryggare digital 
miljö än ute på internet menar Alisyn kan påverka eleven positivt. Max påpekar också 
det faktumet att åldern på eleven som söker information spelar in; och att det skiljer sig 
från klass till klass. Max menar att informationsbehovet ser olika ut och fungerar då 
olika bra beroende på tidigare kunskaper som eleven besitter.  
 

Det beror på vilka åldrar vi pratar om, för jag tror kanske finns en 
pedagogisk poäng att man inte använder av sig något annat, utan man 
kör vanliga googlesökningar vid informationssökningen. 
 

Den pedagogiska poängen menar Max är att eleven lär sig hantera internet som det är 
redan från start. Då internet ser ut som det gör, och det kommer bli omöjligt att anpassa 
hela webben för barn, argumenterar Max, för en balansgång mellan barnanpassade 
funktioner för ett eventuellt barnanpassat digitalt informationssökningsverktyg för 
eleverna. Det här avsnittet visar att trots tillämpningen av strategier och ingripande i 
elevernas informationssökning från skolbibliotekariernas sida, är hjälpen inte alltid 
tillräcklig. Internet är stort och alla system svarar inte upp för samtliga åldersgrupper, i 
synnerhet när internetanvändningen sjunker i åldern. Zones of intervention och ISP 
modellen erbjuder en bred möjlighet för stöd och hjälp åt eleverna, men här kanske 
frågan om hur väl anpassad modellerna är när den ställs mot svårfångade tekniska 
problem som berör till exempel digitala verktyg kan diskuteras. 
 

6.7 Kort sammanfattning av resultat och analys 
 
Sammanfattningsvis av det som framkommit i resultatet och analysen är följande, med 
utgångspunkt från Kuhlthaus Zones of Intervention och ISP modellen: 
Skolbibliotekariernas pedagogiska roll vid elevernas informationssökning har stor 
betydelse för deras hantering av information, där Kuhlthaus modeller ger en god 
riktlinje och insikt i hur eleverna reagerar och agerar under 
informationssökningsprocessen. Uppfattningen jag fick var att många av respondenterna 
ganska direkt hamnade på nivå 5 när de hjälpte sina elever med informationssökningen, 
och att en röd tråd genom informationsundervisningen är att lokalisera källorna i det 
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fysiska rummet och ute på internet. Möjligen kan detta bero på att barn, till skillnad från 
äldre eller vuxna människor, kräver mer förarbete från skolbibliotekarien sida, och mer 
kreativa lösningar på problemen med inriktning på att hitta till källor. Gemensamma 
problem som upplevs av samtliga respondenter är elevernas svårigheter med att finna 
nyckelord, och där jag tolkar det som att mycket arbetstid läggs ner för att lära eleverna 
hur väsentliga nyckelord och söktermer kan tas fram. Respondenterna pekar även på att 
olika typer av digitala verktyg vid informationssökningen kan skapa problem när 
funktioner och design på programvaran skiljer sig från elektronisk enhet till en annan. 
Barnanpassade verktyg vid informationssökningen kan vara ett hjälpmedel, men det 
beror mycket på elevens ålder, vad för typ av uppgift som utförs och hur stor vana 
eleven har med informationssökning. Perspektiv där hjälpmedel även kan försämra eller 
där förenklingen istället blir till ett hinder i framtida informationssökningar på högre 
nivå uttryckts bland några av respondenterna, vilket ger en intressant tankeställare där 
frågan om hur mycket hjälp som skall ges vid informationssökningen kan diskuteras, 
men den diskussionen ligger utanför ramen för den här uppsatsen.    
 
 

7. Diskussion och Slutsats 

 
I det här avsnittet kommer jag att presentera diskussionen och dra mina slutsatser av 
arbetet. Jag kommer att argumentera från de erfarenheter och kunskaper jag samlat på 
mig under arbetets gång, och luta det mot intervjuerna och tidigare forskning samt 
artiklar som använts som underlag. Avsnittet avslutas med en kritisk reflektion och 
förslag till tidigare forskning. 
 

7.1 Zones of intervention och ISP modellen 
 
Kuhlthaus Zones of intervention och Information search process (ISP) har använts för 
att analysera respondenternas svar i den här uppsatsen. Kuhlthaus båda modeller kunde 
inte ses som en strikt linjär händelse, där skolbibliotekarien går från ena steget till den 
andra, snarare har den används som en mall eller riktlinje beroende på vad 
skolbibliotekarien bedömer nödvändigt som stöd för eleven när denne ber om hjälp med 
informationssökningen. Kuhlthau (2004) nämner också att bibliotekarien gör en 
bedömning om nivån på problemet, vilket indikerar på att modellerna inte heller är 
linjära på så vis att en informationssökare genomgår samtliga punkter i modellerna. Det 
framkommer ganska tydligt i resultatet, där respondenterna avgör vilket stöd som 
behövs. Vilken nivå på hjälpen som skall användas bedöms efter elevens 
informationsbehov och vart någonstans i sökprocessen, men bygger också på 
bibliotekariernas tidigare erfarenheter och kunskaper.  
 
Kuhlthaus (2004) båda modeller beskrivs som verktyg under referenssamtalet med 
elever och studenter, vars ålder har varit högre än åldersgruppen för den här uppsatsen. 
Detta har resulterat i att ingången hos respondenterna varit lite annorlunda än en 
regelrätt ”intervju” med eleverna som beskrivs i hennes studier. Zones of intervention 
och ISP modellen har ändå kunnat applicerats som metod för den här studien, eftersom 
fokusen har legat på hur skolbibliotekarierna hjälper elevernas informationssökning.  
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Den har visat att elevernas ålder spelar roll för hur skolbibliotekarierna väljer att hjälpa 
sina elever utefter Kuhlthaus modeller. Skillnaden har varit att respondenternas 
agerande inte går att placera inom specifika nivåer eller metoder; istället har en rad olika 
kombinationer nivåer emellan används. Exempelvis har respondenterna ibland agerat 
utefter parametrarna för nivå 3 i Zones of intervention modellen, men samtidigt använt 
sig av metoder som väl platsar i nivå 5 och ISP modellen. Detta har berott på olika 
färdigheter som kan variera beroende på vilken årskurs och informationsbehov eleven 
har. Många av respondenterna täcker in detta i sin informationsundervisning, men det är 
samtidigt svårt att assistera eleven vid samtliga punkter.  
 
Det blir lättare för eleven att utföra sin informationssökning om den görs i en kontext, 
som till exempel i relation till ett skolarbete, grupparbete eller något som eleven kan 
associera till i sin vardag (Limberg & Folkesson, 2006). Då mycket av 
informationssökningen sker via internet och digitala system, tillkommer andra krav som 
på något sätt påverkar elevens informationssökning. Respondenterna påpekar att 
eleverna har olika sätt att informationsöka, och påverkas av verktygens utformning. 
Verktygen i det här fallet är den webbsida, sökmotor, apparatur eller digitala verktyg 
som används för informationssökningen. Studier som har haft inriktning på olika 
processer i informationssökningen visar på vikten i att ha en bra handledning från 
bibliotekariens sida ibland kan vara avgörande för hur eleverna lär sig hantera 
information och hitta egna källor till sina skolarbeten (Kuhlthau, 2004). Carol Kuhlthau 
har specialiserat sig på just hur barn söker och arbetar med informationssökning, och 
byggt upp många olika modeller som beskriver olika faser i barnens 
informationssökning. Andra forskare som Cecilia Gärdén och Louise Limberg har gjort 
studier vars resultat pekar mot behovet av bibliotekariens kunskaper inom 
informationssökning. Informationskunskap och informationssökning är inte en 
självklarhet för eleverna, även om de har stor vana att hantera verktyg som kopplas upp 
mot internet. Studier visar på en felaktig bild av barns och elevers informationskunskap 
(Furi & Balog, 2016), och eleverna måste få mer kunskap om information (Malmberg 
och Graner, 2014) som finns ute på internet. Detta stöds också av det framkomna 
resultatet, där respondenterna har noterat barnens förmåga att söka och evaluera 
informationen under deras arbete med informationssökningen.   
 

7.2 Elevernas digitala informationssökning 
 
Forskning pekar på olika sätt elever och barn söker information (Hutchinson, Druin, & 
Bederson, 2007, Wu & Chen, 2016, Lundh & Alexandersson, 2010). Färger, bilder och 
ljud kan stimulera och hjälpa eleverna i sin informationssökning, och lätthanterliga 
interfaces som integrerar med eleven när den skickar en förfrågan mot systemet ger 
eleven en positiv respons enligt respondenterna. Det pekar även forskning på om barns 
och elever interaktion med digitala system under informationssökningen (Wu & Chen, 
2016), som visar att system som intrigerar med elevens informationssökning genom 
olika typer av händelser har en positiv inverkan på informationssökningen. Det kan röra 
sig om dynamiska bilder, utformning på menyer där hänsyn till barnens sätt att tänka 
under informationssökningen har beaktas. Kuhlthau (2004 s. 134) betonar 
bibliotekariens hörsamhet när denne assisterar användarens informationssökning. 
Genom att plocka upp ledtrådar under samtalets gång, kan bibliotekarien bedöma vilken 
sorts hjälp användaren kan tänkas behöva. Om bibliotekarien även förstår hur barn 
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tänker när de använder ett visst verktyg som till exempel en dator eller en surfplatta för 
sin informationssökning, kan bibliotekarien även ta detta i beaktan för att ytterliga ge 
stöd åt den unga informationssökaren.  
 
Tidigare forskning visar att kunskap i hantering av digitala verktyg är inte den enda 
förutsättningen för elevers informationssökning på internet (Furi & Balog, 2016). 
Skillnader mellan redskapen, som kan vara datorer, surfplattor eller bärbara enheter 
påverkar även förutsättningarna för elevernas informationssökning. Respondenterna 
vittnar om problem när olika typer av surfplattor används under undervisningen, där 
lärarnas har en typ av mjukvara installerad, medan elevernas har en annan. Det som då 
fungerar på till exempel elevernas enheter, fungerar inte på lärarnas och tvärtom. Även 
om dessa är mer tekniska aspekter så skapar det osäkerhet hos eleverna och blir till ett 
störningsmoment, som i sin tur påverkar hur eleven söker information. 
Informationskunskap definieras som vetskapen om vart information finns, hur den kan 
användas och bedömning av den (Diekema, Holliday & Leary, 2011), och 
skolbibliotekarierna måste förmedla denna kunskap till eleverna. Med utgångspunkt 
ifrån Kuhlthaus modell går det att skapa sig en djupare förståelse hur barn tänker och 
agerar när de informationssöker, vilket kan underlätta för skolbibliotekarien i 
informationssökningsundervisningen.      
 

7.3 Slutsats och kritisk reflektion 
 
Under förarbetet till den här uppsatsen hade jag en föreställning om att 
skolbibliotekariernas arbete med yngre elevers informationssökning var linjär och 
mekanisk. När jag började analysera intervjuerna med hjälp av Carol Kuhlthaus 
informationssökningsmodeller Zones of intervention och Information search process 
(ISP), framkom en bild som gick emot min föreställning innan uppsatsens start. Dels är 
det en skillnad mellan Kuhlthaus målgrupp, som berörde äldre elever och studenter och 
den målgrupp som respondenterna arbetade med, vilket gav en intressant vinkel till hur 
respondenterna gjorde och handlade. Dels finns det inget som tydligt binder de olika 
stegen (zonerna) i modellerna med olika moment som respondenterna utförde i samband 
med elevernas informationssökning, vilket också öppnade upp för intressanta 
iakttagelser och lösningar hos respondenterna.  
 
Upplevelsen har varit att respondenternas handling har karaktärsdrag av olika moment 
inom Kuhlthaus zones of intervention och ISP modellerna, där arbetet har antagit olika 
delar ur modellen och blivit till en egen gren som passade den aktuella situationen. Ur 
denna iakttagelse har jag fått en förbättrad syn på hur skolbibliotekarierna rent faktiskt 
arbetar med yngre elevers informationssökning, och att en eller flera modeller avspeglar 
en möjlighet till modifikation beroende på vad som måste utföras eller den hjälp eleven 
behöver. Kuhlthaus modell anser jag passade bra in i den här studien därför att den 
hjälper till att identifiera viktiga aspekter kring kreativa lösningar hos 
skolbibliotekarierna. Den har även visat att åldern hos målgrupperna avgör hur 
skolbibliotekarierna arbetar med informationssökningen, och att det finns möjligheter 
för kreativt tänkande på problemlösningar.  
 
Tydligt har varit den balansgång skolbibliotekarierna måste utföra för att ge eleverna en 
lyckad informationssökning. Här ställs skolbibliotekariernas kunskaper och erfarenheter 
mot många utmaningar: Eleverna själva, en förändrad miljö (digitalisering, etcetera), 
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elever som inte har svenska som modersmål eller den rådande situationen på 
arbetsplatsen. Kanske i synnerhet när det gäller barn och deras digitala 
informationssökningar på internet. Tidigare forskning har visat att barn använder 
internet och digitala redskap både i hemmet och i skolan. Därför verkar det även finnas 
en övertro på barns förmåga att hantera information, vilket bara åberopar 
skolbibliotekariernas expertis på skolbiblioteken. Deras vägledning blir då essentiell för 
elevernas fortsatta informationssökning.  
 
Jag tror också det är viktigt att man förstår hur barn söker information. I avsnittet 
tidigare forskning beskrivs några stycken om barns informationssökning. Jag valde att 
ta med dessa därför att kunskapen om barns kognitiva förmåga och interaktion med 
olika gränssnitt, mjukvaruprogram och elektroniska redskap kan förbättra och öka 
skolbibliotekariens perspektiv när de assisterar elevernas informationssökning. 
Respondenterna hintade mycket om det under intervjuerna, och uttryckte även en vilja 
om lättare hantering av till exempel nyckelord eller sökfunktioner anpassade för yngre 
barn. Därför drar jag även slutsatsen att det finns två områden som på något sätt skulle 
kunna slås ihop. Det ena området är det som denna uppsats behandlar, nämligen 
skolbibliotekariernas informationssökningsassistans till yngre elever. Det andra området 
är hur yngre barn rent faktiskt söker information, och kanske i synnerhet i en 
digitaliserad miljö. Med Kuhlthaus Zones of Intervention och Information search 
Process har jag fått bilden av att det inte enbart räcker med att visa elever vad 
information är och vart den kan finnas. Mer specificerad kunskap om barns tankebanor 
när de söker information med hjälp av digitala verktyg skulle kunna berika stödet och 
inlärningsprocessen som barnen får av skolbibliotekarien. En studie under längre tid och 
med långt fler respondenter än fem stycken skulle kunna ge en mer detaljerad bild över 
skolbibliotekariernas arbetssätt med elevernas informationssökning.  
 

7.4 Vidare forskning 
 

Den här kandidatuppsatsen kan omöjligt fånga in alla intressanta aspekter som stötts på 
under arbetets gång. Det skulle bli alldeles för mycket, och syftet var heller aldrig 
skapandet av en helhetlig absolut bild över det valda ämnet. En önskning från min sida 
skulle vara mer forskning kring den pedagogik som skolbibliotekarier har när de 
undervisar eller assisterar yngre barns informationssökning. Intressant skulle även vara 
om Zones of intervention samt ISP modellerna kunde modifieras så barnens interaktion 
med digitala verktyg i informationssökningen på något sätt tas med. Här tror jag att det 
finns en hel del att undersöka, i synnerhet nu när skolor och läroplaner alltmer 
inkluderar digital teknik (IKT) i elevernas undervisning samt informationssökning. Jag 
tror även att skolbibliotekarier och lärare skulle få nytta av insikten och kunskapen om 
elevers olika informationsbehov, sätt att tänka och hantera de digitala redskapen vid 
informationssökning, där denna typ av forskning kan ge en bra plattform för 
utformningen av informationssökningsundervisningar.             
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Bilagor 

 
Bilaga 1.  

Utskick email till respondenterna/skolorna 

 
Hej! 
 
Mitt namn är David Lundeberg, och jag studerar mitt sista år på 
bibliotekarieutbildningen vid högskolan i Borås. Jag skriver nu på min kandidatuppsats, 
där jag kikar närmare på hur elever söker information och hur skolbibliotekarier arbetar 
med just informationssökning för elever, där digitala verktyg används vid 
informationssökningen. Elevgruppen jag studerar är mellan årskurs 1 och 6. I anslutning 
med det så skall jag även undersöka huruvida ett barnanpassat IKT verktyg skulle kunna 
underlätta informationssökningen för de yngre eleverna.  
 
Jag skulle därmed vilja intervjua några utav era skolbibliotekarier om det vore möjligt! 
Det vore väldigt intressant för mig att få ta del av hur ni arbetar och tänker kring barns 
informationssökande, även om dem inte använder sig av digitala verktyg. Då det 
handlar om en kandidatuppsats är tiden begränsad; och om ni vill ställa upp på en 
intervju så skulle det vara bra om vi kunde genomföra intervjun i dagarna vecka 17 – 19. 
 
Tiden för intervjun beräknas ta ca en halvtimme, en timme som allra längst. 
 
Jag hoppas ni vill ställa upp på en intervju, och till dess får jag önska er en fortsatt 
trevlig dag! 
 
 
Med vänliga hälsningar; 
David Lundeberg,  
blivande bibliotekarie vid Högskolan i Borås   
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Bilaga 2.  

Information om etik, dina rättigheter och mina skyldigheter 
 
Villkoren för studerande på Högskolan i Borås vad gällande kandidat/master/forsknings 
projekt där material inhämtat från personer är att hänsyn till integritet och 
personuppgiftslagen följs, och att etiska hänsyn skall efterlevas så mycket som möjligt. 
Därför har denna intervju också blivit granskad och godkänd av mina handläggare för 
den här kandidatuppsatsen.  
 
Jag vill här under upplysa lite om dina rättigheter och mina skyldigheter. 
 
1. Varken namnet på den skola du jobbar på, eller ditt namn kommer att användas i 
intervjun (principen är att det inte skall gå att identifiera personer/organisationer i en 
vetenskaplig studie), du och skolan kommer att gå under ett alias namn. Oftast 
presenteras det som "person X vid skola X". 
 
2. Du har all rätt att neka mig rätten till att använda materialet i studien närhelst du 
önskar. Det som kommer att användas är den information som jag anser är viktig för 
min studie.  
 
3. Även om jag utlovat sekretess så kan jag inte utlova anonymitet, då vi möts fysiskt 
under intervjun.  
 
4. All data som sparas, eller inte används i studien kommer efter intervjun att förstöras. 
Själva uppsatsen med använd information kommer att arkiveras och publiceras 
offentligt i skolans databas DIVA (databas för kandidat/magister och masteruppsatser 
skrivna vid Högskolan i Borås).  
 
 
 
 
 
Signatur, respondent: 
 
Datum:  
 

Signatur intervjuare: 
 
 

Datum: 
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Bilaga 3.  

Intervjuguide 

 

 
Personlig noteringar: 

 

I den här intervjuguiden kommer färgkodning att användas. Svart text är primärfrågorna. 
Blå text är eventuella följdfrågor som är sammankopplade med primärfrågorna. 
Grön text är tänkbara alternativa frågor om primärfrågorna inte går att besvaras.  
 
Med Digitala verktyg menas datorer, surfplattor eller liknande redskap som kan 
användas för att söka information med. Syftet med den här intervjuguiden är att se hur 
skolbibliotekarierna hjälper eleverna med sitt informationssök när de använder sig av 
digitala verktyg. Frågorna grundar sig i Kuhlthaus informationssökningsmodell.  
 
 
Allmänt om yrkeserfarenhet  
 

1. Hur länge har du arbetat på det här skol/biblioteket?  
 
2. Beskriv vad som ingår i ditt arbete som skol/bibliotekarie. 
 
 

Mer ingående om informationssökning 

 
3. Vad är det vanligaste barnen ber om hjälp med när de informationssöker?  
 
(Hur hjälper ni dem då? 
Vad anser du är viktigaste eleverna har med sig innan de börjar sin 
informationssökning? 
Vilka tips och råd brukar du ge till eleverna innan en informationssökning? 
Kan du berätta om något exempel på när eleverna får problem med sin 
informationssökning?) 
 
Mer ingående om Digital informationssökning 
 
4. Beskriv hur du arbetar med digital informationssökning för eleverna. 
 

5. Beskriv hur du upplever elevernas informationssökning. 
 
6. Vilka digitala verktyg använder eleverna när de informationssöker? 
 
( Om eleverna inte använder sig av digitala verktyg i sin informationssökning, vilka 
verktyg används då?  
 
Hur går det? Vad gör dem?) 
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Mer ingående om IKT 
 
7. Underlättar eller försvårar IKT verktyg elevernas informationssökning? 
(Vad är det som underlättar deras informationssökning? 
Vad är det som försvårar deras informationssökning?) 
 
8. Hur upplever du att eleverna tar till sig de digitala verktygen? 
 
9. På vilket sätt tror du att barnanpassade IKT verktyg skulle effektivisera/underlätta 
elevernas informationssökning? 
 
 
 
 




