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Abstract:  The purpose of this thesis is to draw a picture of pedagogical work at the 

senior level with a critical perspective of information and media. As a 
method for gathering material for the analysis, a case study was made with 
qualitative interviews together with documents that describe the case. 
Relevant literature for the subject has been used as an introduction and as a 
theoretical basis. The literature concerns subjects such as a children’s 
relation to media, the school’s intructions, the role of the school library and 
some theories regarding learning. The conclusion is that the respondents 
focus on conversations and reflection regarding the sources of information 
and its use, and that the childrens’ adaption of the material is an important 
factor in teaching. There are clear intentions in bringing in the everydaylife 
of the children and their interests into the education. The overarching 
working method of the subjects, which are applied on a senior level, aim at 
creating a general picture in the childrens’ learning. The assignments and the 
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information search does not always have a starting point in the school library 
which can be seen as a shortage since existing resources are not used to a full 
extent.  
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Kunskapens nödvändiga omväg 
 

Kunskapen blir kunskap först när den kan sättas in i ett sammanhang och göras till föremål för en 
kritisk vägning,1 

 
Den här uppsatsen handlar om hur man i skolan arbetar med kritiskt förhållningssätt och 
skapandet av sammanhang och helhet vad gäller media och information. I en artikel i Svenska 
Dagbladet 2 kunde man i april 2002 läsa om en utvärdering av KK-stiftelsens (stiftelsen för 
kunskaps- och kompetensutveckling) skolutvecklingsprojekt IT i skolan.3 Utvärderingen och 
artikeln är intressant med tanke på vårt uppsatsämne, och belyser ämnets aktualitet. Syftet 
med projektet har varit att skolarbetet med stöd av IT ska bli meningsfullt och 
verklighetsanknutet, och att eleverna ska få ökad förmåga att hantera information och 
bearbeta den till kunskap, att tänka kritiskt och reflektera över inlärning och kunskap, att lösa 
problem, att samarbeta och kommunicera med varandra, samt att ta ansvar för och 
dokumentera sin egen inlärningsprocess.4 Enligt artikeln tyder utvärderingen på att eleverna 
ägnar mycket tid åt att söka på Internet, men forskarna som gjort utvärderingen kan inte se 
någon utveckling i sökandet med elevernas stigande ålder. Elevernas informationssökning 
sker på bekostnad av tid för bearbetning, menar den intervjuade Jörgen Nissen, 
universitetslektor på Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet, och 
ansvarig för utvärderingen av skolutvecklingsprojektet. Kunskaperna stannar ofta vid att söka 
och samla fakta, och eleverna får inte tid till analys och sammanställning. Ägnar man sig inte 
åt samtal och reflektion är det risk för att eleverna får en fragmentarisk bild. ”Om det är så att 
vi får ett ständigt ökat informationsflöde, då kommer den stora frågan att vara hur man 
värderar kunskap och olika källor. Basfärdigheterna är kanske inte att hantera sökmotorer utan 
att förhålla sig till mycket information”, citeras Jörgen Nissen i artikeln.  
 
Just denna problematik lyfts fram i boken ”Ett oändligt äventyr - Om människans 
kunskaper”, skriven av Sven-Eric Liedman, professor i Idé- och lärdomshistoria vid 
Göteborgs universitet. En viktig tes i boken är just skillnaden mellan begreppen kunskap och 
information. Informationen måste placeras i ett sammanhang och vägas kritiskt innan man kan 
kalla den kunskap. Liedman menar att hela den moderna utvecklingen kan ses som en 
successiv och accelererad process varigenom ett allt större material för kunskap blir 
tillgängligt. Nutidens människor måste kunna förhålla sig till denna växande kunskaps- och 
materialmassa genom att behärska den och förhålla sig kritiska till den.5 Samhällets snabba 
tempo drabbar kunskapen som blir till en färskvara som hela tiden måste uppdateras.  
Liedman menar dock att det finns grundläggande kunskaper som lever ett långt liv, t ex de 
fyra räknesätten som har följt oss i årtusenden. Det handlar om ett slags rotkunskaper som 
utgör en förutsättning för de flesta sakkunskaper. Rotkunskaper kan också förändras, det 
kommer till nya, andra visar sig ohållbara eller otillräckliga. Vissa förändras snabbare, andra 
                                                 
1 Liedman, Sven-Eric (2001). Ett oändligt äventyr - Om människans kunskaper. Stockholm: Albert Bonniers 
förlag, s. 18. 
2 Asker, Anna (2002). IT i skolan satsningen som gick fel. Svenska Dagbladet , 2002-04-11, s. 7. 
3 Nissen, J. (red.) (2002) Säg IT - det räcker. Att utveckla skolan med några lysande IT-projekt. Utvärdering av 
KK-stiftelsens satsning på större skolutvecklingsprojekt. Stockholm: Stiftelsen för Kunskaps- och 
Kompetensutveckling. 
4 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. IT i skolan. 
5 Liedman (2001), s. 15. 
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långsammare, men de finns där. Rotkunskaperna är de väsentliga kunskaperna i alla 
utbildningar, inte de snabbt föränderliga detaljerna.6  
 
Skolans situation har också förändrats, t ex genom de stora möjligheter som öppnats i 
samband med datoriseringen. I och med detta ställs man inför ett växande pedagogiskt 
problem, nämligen att lära ut kritisk medvetenhet gentemot den informationsmängd som 
dukas upp för de ofta teknikkunniga eleverna. Liedman skriver att det är lätt gjort att tro att 
den nödvändiga kunskapen inskränker sig till de rätta knapparna och kommandona som får 
datorn att arbeta. Att behärska tekniken är bara en förutsättning för att hitta fram till 
informationen, eleverna behöver också verktyg till att kritiskt kunna granska och sätta in 
informationen i ett meningsfullt sammanhang. Liedman framhåller kunskapens nödvändiga 
omväg. Kunskapen ligger aldrig framför näsan på oss, utan det krävs ett aktivt reflekterande 
kring och bearbetande av informationen för att bilda kunskap.7 
 
Ett annat resonemang som lyfts fram hos Liedman är intressets och fantasins betydelse för 
kunskapsutvecklingen. Han hävdar att dagens pedagogik skyr tvånget och därmed har en 
nyckelfråga, nämligen hur man kan väcka elevernas intresse. Själv anser han att intresset bäst 
odlas där det redan finns en grund att stå på, och detta förutsätter ett sammanhang som man 
gjort till sitt eget. Liedman fortsätter att utveckla sina tankar kring dagens pedagogik, som 
enligt honom har ett enkelt recept på hur skolan skall göra sitt lärostoff intressant för barn. 
Den utgår ifrån barnets egen situation, dess vardag. Det välbekanta ska sedan utvidgas och allt 
eftersom innefatta de traditionella skolämnenas kunskaper. Liedman menar att det inte bara är 
det närliggande som ska lyftas fram, eftersom barns intresse och frågor lika mycket rör sig 
kring det fantastiska och besynnerliga.8 Att se fantasin som en del i kunskapsprocessen är att 
se kunskapande som ett resultat av aktivitet och inte enbart passivt registrerande. Man måste 
göra något för att få kunskap. Fantasin är drivkraften till kunskap och kritiken behövs för att 
bedöma och avgöra vad som är möjligt.  Kritiken är ett av kunskapens särmärken.9 
 
Det är viktigt att kunna värdera och förhålla sig till information. I enlighet med Liedmans 
resonemang om rotkunskaper ser vi förmågan till att placera saker i ett sammanhang, analys 
och kritiskt förhållningssätt som just en sådan kunskap. Detta har alltid varit viktigt, men 
kanske speciellt idag med tanke på globaliseringen, informationsteknikens utveckling och 
massmedias växande inflytande. Vi tänker oss alltså att det finns grundläggande kritiska 
frågor som man alltid kan ställa oavsett vilken typ av information man kommer i kontakt med. 
De här basfärdigheterna ser vi som viktiga för det livslånga lärandet. Vi menar att dessa 
förmågor och kunskaper är sammanflätade på så sätt att de förutsätter varandra. För att kunna 
se olika perspektiv och utifrån dem skapa en helhet, måste man kunna förhålla sig kritiskt till 
den information man finner eller möter. Likaså måste man, för att kunna inta ett kritiskt 
förhållningssätt, vara införstådd med att det finns fler än en ”sanning”, att verkligheten är 
komplex och sammansatt av olika sätt att se och förstå det som sker. 

                                                 
6 Liedman (2001), s. 17. 
7 Ibid, s. 18-24. 
8 Ibid, s. 26-28. 
9 Ibid, s. 31. 
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1.2 Centrala begrepp 
 
Liedmans tankar och diskussion handlar mycket om synen på kunskap. Vilken syn man har på 
kunskapsbildning har betydelse för vilka metoder man som pedagog väljer i sin undervisning. 
Vi är i vår fallstudie främst intresserade av mångfalden av metoder som används för att 
eleverna skall utveckla sin analytiska förmåga. Målet för oss är inte att analysera fram vilken 
kunskapssyn som ligger bakom respektive metod, men det diskuteras indirekt eftersom 
kritiskt tänkande och helhetsperspektiv som är vårt fokus, har betydelse för kunskapsbildning, 
något som poängteras hos Liedman. Vi vill gå vidare med att definiera några centrala begrepp 
som används i uppsatsen. 
 
Under arbetets gång har vi många gånger diskuterat vilket begrepp vi ska använda då vi 
skriver om kunskapstradering. Ordet som vi väljer är förmedla, vilket vi har haft med oss från 
arbetets början och som vi nu slutligen också behåller. Vi är införstådda med att det i många 
fall är ett belastat begrepp då det lätt för tankarna till förmedlingspedagogik, dvs. att det är 
möjligt att direkt överföra kunskap till en annan människa, och att det kan rimma illa med en 
modern syn på lärande. Vi vill i uppsatsen vidga begreppet till att inbegripa samspelets 
betydelse för lärandet. Läraren och bibliotekarien har i många fall idag en handledande roll i 
undervisningen, och kunskap byggs upp genom att eleverna använder det de redan kan 
tillsammans med det pedagogen kan få dem att upptäcka vidare. Rollerna kan också vara de 
omvända, att det är eleverna som vidgar pedagogens perspektiv och kunskap. I vår uppsats är 
det hur som helst metoderna i det pedagogiska arbetet som står i fokus, inte det pedagogiska 
synsättet, därför ägnar vi oss inte heller åt att närmare analysera den bakomliggande 
pedagogiken i vår fallstudie. 
 
Media har en stor plats i samhället och i våra vardagsliv, information sprids och dess 
tillgänglighet ökar. Begreppet media är komplext. Kortfattat kan det sägas stå för kanaler för 
förmedling av information och underhållning10, men när vi använder det får det i vissa 
sammanhang också betyda inte bara kanalen utan även det som förmedlas, dvs. informationen 
och budskapet. Det har vid en del tillfällen varit svårt att använda begreppet eftersom det inte 
alltid är tydligt om det är kanalen eller innehållet, eller både och, som vi avser. I de flest fall 
kan man dock utläsa av textens sammanhang vad som åsyftas. Begreppet media inkluderar 
även massmedier, som innefattar tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar 
information eller underhållning till en stor publik, vilken i stort sett samtidigt nås av 
massmedieinnehållet. Utmärkande för massmedier är att de utgör en del av en offentlig 
masskommunikationsprocess.11 Vi använder detta begrepp på vissa ställen i uppsatsen, vilket 
ska ses som ett förtydligande av vilken typ av media det gäller. I vår uppsats är det dock 
underordnat begreppet media.  
 
Information, som är ett annat komplext begrepp, kan generellt sägas beteckna det 
meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation. Begreppet kan sedan dels ha 
innebörden att någon får kännedom om något, och dels kan det stå för en viss mängd fakta 
eller upplysningar och då syfta på själva innehållet som förmedlas. Information är beroende 
av en mottagare, i och med det kommer frågor om tolkning, förståelse och användning i 
fokus. All information kan innebära någon form av påverkan på mottagaren, t ex ny 

                                                 
10Nationalencyklopedin (1992). Höganäs: Bra Böcker. Bd 13, s. 199. Media 
11 Ibid, s. 134. Massmedier.  



 8 

kunskap.12 Buckland definierar begreppet på ett liknande sätt, men delar in betydelserna i tre 
kategorier: Information-as-process, vilket står för att informera, kommunicera och förmedla 
kunskap, eller att få något berättat för en. Information-as-knowledge, vilket anger det som 
förmedlas och kommuniceras i information-as-process, och slutligen information-as-thing, 
vilket benämner ting, som t ex olika dokument, som anses vara informativa.13 I vår uppsats 
har begreppet information alla dessa innebörder, och vilken specifik betydelse som avses 
avgörs av sammanhanget i texten.  
 
I vår problemformulering har vi valt att ha med de två begreppen media och information. 
Begreppen kan till en början anses beskriva samma sak, men som man kan utläsa av 
definitionerna ovan är de komplexa och ger olika associationer. Vi anser därför att det är 
viktigt att använda båda eftersom vi inte vill begränsa problemet utan komma åt flera 
perspektiv.  
 
När vi använder begreppet kritiskt förhållningssätt i vår uppsats innebär det att reflektera över 
den information man möter. Detta innebär ett ifrågasättande av det som annars tas för givet.14 
Kritik betyder att särskilja, och kritikens uppgift är ”att gallra bort förflugna tankar, orimliga 
antaganden, förhastade slutsatser, missuppfattningar och rena felaktigheter.”15 Vi ser det 
kritiska förhållningssättet som ett verktyg att använda i mötet med information och media, 
dvs. att man har en medvetenhet om och kan ifrågasätta olika källors upphov, innehåll och 
bakomliggande motiv, samt att man kan sätta information och media i relation till den 
kunskap man redan har. Begreppet helhetsperspektiv står i den här uppsatsen för förmågan att 
både kunna placera in olika företeelser i ett större sammanhang, och att kunna se på en 
händelse ur olika perspektiv för att därigenom kunna se helhet och samband, dvs. skapa sig ett 
helhetsperspektiv. Det här är ett begrepp som vi inte har hämtat från någon litteratur, utan som 
vi själva har valt att använda för att vi behövde ett sammanfattande begrepp. När vi i vår 
uppsats skriver om analytisk förmåga, innefattar detta begrepp både kritiskt förhållningssätt 
och förmåga att se helhet och sammanhang, dvs. helhetsperspektiv. Vi anser att dessa två 
färdigheter förutsätter varandra och har ett nära samband. För variationens skull använder vi 
ibland begreppet analytisk förmåga när vi talar om dessa färdigheter tillsammans. 
 

                                                 
12Nationalencyklopedin (1992). Höganäs: Bra Böcker. Bd 9, s. 454. Information.  
13 Buckland, Michael (1991). Information and information systems. London: Praeger, s. 3-4. 
14 Enochsson, AnnBritt (2001). Meningen med webben – en studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en 
fjärdeklass. Karlstad universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, Pedagogik. Karlstad University Studies 
2001:7, s. 31. 
15 Liedman (2001), s. 31. 
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1.3 Problemformulering 
 
Hur utformas det pedagogiska arbetet på ett högstadium med att förmedla ett kritiskt 
förhållningssätt och skapa sammanhang och helhet vad gäller information och media? 
 

1.4 Frågeställningar  
 
1. Hur skapas helhetsperspektiv i barnens lärande när det gäller information och media? 
 
2. Hur förmedlas kunskap och verktyg till ett kritiskt förhållningssätt gentemot information 

och media? 
 
3. Vilken roll har skolbiblioteket i detta pedagogiska arbete? 
 
4. Hur bedöms elevernas lärande och analytiska förmåga när det gäller information och 

media? 
 

1.5 Syfte 
 
I skolan är det idag vanligt med undersökande arbetssätt, vilket innebär att eleverna aktivt 
söker information för att belysa olika förhållningssätt inom ett kunskapsområde. Grunden för 
det undersökande arbetssättet är lärande utifrån individens egna unika erfarenheter och bygger 
vidare på kommunikation, kritiskt tänkande och reflektion. Tanken är att eleverna ska få 
grunden till ett livslångt lärande där informationssökning och eget ansvar för insamling av 
material och text är viktigt.16 Vi har valt skolan som kontext för vår uppsats och vi frågar oss 
hur man där arbetar och skulle kunna arbeta med att förmedla ett kritiskt förhållningssätt och 
ett helhetsperspektiv till barnen då det gäller information och media samt dess innehåll. 
Anledningen till att vi väljer att undersöka detta är att vi anser att det skrivs och talas mycket 
om behovet av sådan här undervisning, men att man sällan lägger fram praktiska och konkreta 
arbetssätt och metoder. Syftet med uppsatsen är att skapa en bild av det pedagogiska arbetet 
kring kritiskt förhållningssätt och helhetsperspektiv till information och media. Detta görs 
genom en kvalitativ fallstudie på ett högstadium (år 7-9). Att belysa det pedagogiska skeendet 
ur olika synvinklar tror vi kan ge större förståelse för det undersökta fallet och kanske även 
för liknande verksamheter. Vår förhoppning är att även andra som har intresse för ämnet får 
behållning av vår studie. 
 

                                                 
16 Eliasson, Anette & Lindö, Rigmor (1999). Det öppna lärorummet. Liber: Stockholm, s. 17-18. 
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen inleds med syfte, problemformulering och frågeställningar. Därpå följer ett 
metodavsnitt som beskriver vår arbetsprocess och vår fallstudie. Vår uppsats följer 
genomgående tre övergripande teman som bygger på våra frågeställningar:  
 

• Media – betydelse, påverkan och förhållningssätt,  
• Metodval och undervisning kring kritiskt tänkande och helhetsperspektiv- dess 

innehåll och uppbyggnad   
• Skolbibliotekets roll i det pedagogiska arbetet.  

 
Dessa teman används för att ge struktur och skapa en röd tråd i hela vårt material. 
 
Litteraturavsnittet ger en bakgrund och belyser uppsatsämnet samt presenterar ett par teorier 
kring lärande. Fallstudien analyseras därefter i två steg. Det första steget utgör en 
sammanställning av intervjuerna som här också sätts i relation till styrdokument. I nästa steg 
placeras intervjuerna i ett större sammanhang då de kopplas till litteraturen. Den avslutande 
delen är en diskussion kring slutsatser och resultat.  
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2. METOD 
 
För insamling av material till vår uppsats har vi valt att läsa litteratur som berör ämnet och 
som kan fungera som bakgrund och teoretisk utgångspunkt. Vi har vidare gjort en fallstudie 
med kvalitativa intervjuer, tagit del utav en pedagogisk metodbok samt granskat relevanta 
styrdokument. Här följer en utförlig beskrivning av vårt uppsatsarbete.  
 
 
2.1 Litteraturavsnitt 
 
Vi har använt oss av litteratur som anger motiv till vårt uppsatsämne, utgör en bakgrund till 
problemformuleringen samt beskriver kontexten för vår fallstudie. Den använda litteraturen 
beskriver också pedagogiska teorier kring informationssökning, kunskapsutveckling och 
lärande, vilket vi använder för att tydliggöra den pedagogiska strukturen i vår fallstudie.  
 

2.1.1 Vår informationssökningsprocess  
 
När vi började vårt arbete och vårt sökande efter passande material, hade vi som utgångspunkt 
att få en bild av barn och deras mediekonsumtion, och vad som sades om detta. Vi ville veta 
vad skolans hade för uppdrag när det gäller barnen och deras förhållande till information och 
media, och vi ville också sätta oss in i skolbibliotekets och skolbibliotekariens funktion och 
pedagogiska roll, samt teorier kring lärande och kunskapsutveckling.   
 
Vi startade med redan läst kurslitteratur, och sökte oss sedan vidare. Vi har i vår sökning 
använt och gjort olika kombinationer av begrepp som barn, media, mediaundervisning, 
mediapedagogik, mediekonsumtion, skolbibliotek, användarundervisning, 
informationssökning och informationskompetens. Vi har också sökt på de motsvarande 
engelska termerna. Sökningarna har gjorts framför allt via databaserna ERIC, 17 LISA,18 
Nordiskt BDI-index, Libris, Borås högskolas bibliotekskatalog Voyager, samt webben. 
Referenslistor har också varit till hjälp då vi sökt relevant litteratur.  
 
Vi har försökt att välja ut så aktuella texter som möjligt, och har valt att avgränsa oss i 
sökningarna till litteratur från 1990 och framåt, med enstaka undantag. Vi har varit noga med 
att utvärdera litteraturen med tanke på upphovsman, syfte och produktionsår. Urvalet 
representerar olika ämnesområden så som pedagogik, sociologi och biblioteks - och 
informationsvetenskap, och vi har eftersträvat en nyanserad bild, men kan inte förneka att 
våra personliga uppfattningar och värderingar kan ha påverkat urvalet och hur det presenteras. 
Ett problem som naturligt uppstår när man tar tid på sig att avsluta en uppsats är all ny 
litteratur inom området som skrivs och ges ut. Tyvärr har vi inte kunnat använda oss av den i 
så stor utsträckning som skulle kunna vara önskvärd. 
  
Vårt urval består inte bara av texter baserade på forskning, vi har även använt oss av material 
från yrkesverksamma personer som kan sägas ha skrivit utifrån ett yrkesintresse. Vi är 
medvetna om att den forskningsbaserade texten väger tyngre i ett vetenskapligt sammanhang, 

                                                 
17 Education Resources Information Center database 
18 Library and Information Science Abstracts database 
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och att de olika typerna av text därför inte ska betraktas som likställda. Att vi ändå väljer att 
presentera dem bredvid varandra beror på att vi anser att de tillsammans tydliggör vårt 
uppsatsämne och vår fallstudie. En annan brist som vi är medvetna om är den samstämmighet 
som faktiskt finns i den litteratur som vi använder som motiv för varför det är intressant och 
viktigt att ta upp kritiskt tänkande och helhetsperspektiv i förhållande till information och 
media. Man kan fråga sig om det finns andra ståndpunkter kring detta, och någon som inte 
håller med om att det är viktigt. Ämnet kan väl sägas vara relativt okontroversiellt och 
samstämmigheten är därför mindre överraskande. Vi är dock medvetna om att just 
likformigheten kan medför vissa vetenskapliga brister eftersom vi inte kan visa på någon 
egentlig problematisering av ämnet.  
 
 
2.2 Fallstudien 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att få en bild av hur en pedagogisk verksamhet kan fungera 
där man arbetar med att förmedla kunskap och verktyg till analytisk förmåga i förhållande till 
information och media. Vi vill beskriva ett pedagogiskt skeende och ta reda på hur lärare och 
bibliotekarier skapar och upplever sin pedagogiska verksamhet och genom det få en 
mångsidig bild av vårt fall. För detta passar fallstudien som metod bra, eftersom det handlar 
mindre om att jämföra, värdera eller bestämma vad som är bäst i det material man får fram, 
och mer om ett intresse för mångfalden av åsikter, innebörder och sammanhang.19  
 
I vår fallstudie koncentrerar vi oss på en specifik undersökningsenhet, nämligen ett 
högstadium. I denna kontext finns det många individer, händelser och situationer att 
undersöka. Vi har valt att dels ta del utav skolans olika styrdokument, och dels intervjua två 
lärare och en bibliotekarie samt studera en metodbok skriven av två lärare verksamma på det 
aktuella högstadiet. Detta för att utröna hur arbetet sker kring media och information. Vi anser 
att vi kan uppnå det vi vill med vår uppsats genom att använda oss av en fallstudie, eftersom 
den tillåter oss att gå mer på djupet, se komplexiteten i vårt enskilda fall, samt se hur olika 
uppfattningar och skeenden påverkar och samspelar med varandra. För detta finner vi stöd hos 
Descombe och Merriam som beskriver fallstudien som en metod som används just för att man 
är intresserad av hur människor skapar mening, upplever och tolkar samt strukturerar sin 
sociala verklighet. Fallstudien ger möjligheten att upptäcka hur olika delar påverkar varandra, 
och utifrån det skapa en förståelse för hur delarna samverkar för att bilda en helhet.20  
 
Vi vill uppmärksamma läsaren på komplexiteten i en kvalitativ undersökning. 
Nyansskillnaderna är ibland små och ibland kan resonemanget därför verka motsägelsefullt, 
vilket är något som vi upplevt och brottats med under vår analys. Vid sådana tillfällen har vi 
också tagit hänsyn till och tolkat våra informanters svar utifrån de betoningar och uttryck som 
vi upplevde vid intervjutillfället. Vårt mål är att återge våra informanters syn så objektivt så 
möjligt. I en fallstudie blir svaren aldrig vad man hade förväntat sig, vilket kan sägas vara 
både charmen och svårigheten med en fallstudie. Den intervjuade associerar på sitt sätt och 
tolkar frågan utifrån sitt perspektiv, och därför kan det också ibland vara svårt att sätta 
intervjuerna i relation till varandra. 
 

                                                 
19 Descombe, Martyn (2000). Forskningshandbok för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna . Lund: Studentlitteratur, s. 41-43. 
20 Descombe (2000), s. 41-43 och Merriam, Sharon B (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur, s. 24-35. 
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2.2.1 Val av fall 
 
Urvalet i vår fallstudie blev ändamålsenligt, eftersom vi utgick ifrån vissa kriterier när vi 
sökte efter och valde fall.21 Vårt mål var att finna en skola där samarbetet mellan bibliotek och 
lärarkår fungerade bra, där biblioteket hade en central funktion i skolans undervisning och där 
man medvetet arbetade med att förmedla kunskap och verktyg till analytisk förmåga gentemot 
information och medier.  
 
I början av mars 2002 reste vi till Malmö för att göra studiebesök på stadsbiblioteket. Vi blev 
guidade runt på stadsbiblioteket av Ulla Brohed (PR-ansvarig) och fick tillfälle att prata med 
Elisabeth Håkansson (länsbibliotekarie och ansvarig för barn- och skolbiblioteks -
verksamheten) om vårt uppsatsämne. Vi besökte även Helle Barrett (1: e bibliotekarie) på 
Pedagogiskt Centrum. Hon gav oss tips på litteratur att använda i vår uppsats. Vi blev 
rekommenderade att ta kontakt med skolbibliotekarien på Vikingaskolan i Lund som de kände 
till och som de ansåg hade ett arbetssätt som korresponderade väl med en modern syn på 
informationssökning och informationskompetens.  
 
Vi tog kontakt med denna skolbibliotekarie, och efter att ha besökt skolan och pratat och 
diskuterat med henne om vårt uppsatsämne, ansåg vi att platsen var intressant och att den 
kunde vara passande för vår fallstudie. När också skolbibliotekarien visade intresse för vårt 
arbete, bestämde vi oss för att välja skolan som plats för vår fallstudie. Hon hjälpte oss att ta 
kontakt med två lärare som undervisade år 7-9, och som hon sa använde skolbiblioteket i sin 
undervisning. Det var dessa två samt bibliotekarien som vi sedermera intervjuade. 
Intervjuerna resulterade i ett intressant material då informanterna hade många synpunkter och 
genomtänkta resonemang. Hade vi valt att göra en enkätundersökning skulle vi ha fått svar 
från ett större antal lärare, det hade också varit lättare att skapa kategorier i analysen, men 
samtidigt hade vi inte fått lika innehållsrika svar som vi fick genom den kvalitativa metod vi 
valde. Vi samtalade så pass länge med våra informanter att vi fick en tydlig bild av deras 
pedagogiska syn och arbete. De delade många av sina erfarenheter och åsikter med oss, och vi 
känner att vi har kunnat skapa oss en bild av dem och hur de förhåller sig i sitt pedagogiska 
arbete, samt vad som är drivkraften och motivationen i deras undervisning. Genom att 
tillfråga människor som genom sitt yrke hade kännedom om olika skolors verksamhet och 
arbete, fick vi möjlighet att möta informanter som aktivt hade reflekterat över vikten av 
kritiskt tänkande och helhetsperspektiv, och även praktiserade det i sin undervisning. På så 
sätt fick vi ett arbetsmaterial som gav utrymme för analys och gav oss konkreta metodtips. 
Skulle de ha visat sig att informanterna däremot inte hade varit intresserade av vår 
problemställning skulle vår studie ha blivit betydligt fattigare.  
 
Vi har inte haft några intentioner att säga något om vare sig lärares eller bibliotekaries 
arbetsmetoder i allmänhet. Vår studie säger inget om dessa yrkeskårers arbete generellt, utan 
syftet är att ange exempel på hur man som pedagog kan arbeta med kritiskt tänkande och 
helhetsperspektiv. Därför anser vi att antalet informanter i vår uppsats inte har någon 
avgörande betydelse för resultatet, förutom att vi vid fler antal intervjuer eventuellt hade fått 
fler exempel på metoder och arbetssätt. Som ett komplement till våra intervjuer har vi använt 
oss av olika styrdokument kopplade till skolan samt en metodbok som beskriver högstadiets 
arbetssätt. Denna bok är skriven av två lärare som är verksamma på skolan. Vi vill påpeka att 
de personer som vi har intervjuat inte är författare till boken. I samband med våra intervjuer 
fick vi också tillfälle att prata med några elever om hur det upplevde skolan och skolarbetet. 

                                                 
21 Merriam (1994), s. 62. 
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Dessa samtal har inte fått något utrymme i vår uppsats, men skulle vara ett intressant spår att 
utveckla. 
 
Innan intervjuerna genomfördes hade vi kontakt med skolbibliotekarien och lärarna via e-post 
och telefon. Efter önskemål från våra informanter så nämner vi dem inte vid deras riktiga 
namn, utan använder figurerade sådana. Informanterna hade inget emot att vi skrev vilken 
skola de arbetade på.  
 

2.2.2 Beskrivning av fall 
 
Vikingaskolan är en F-9 skola. Elevantalet är läsår 2001/02 ca 530. Skolan ligger i en stadsdel 
där ca 5000 av Lunds invånare bor (december 2000). Skolans verksamhet har under de 
senaste åren präglats av uppbyggnaden från en verksamhet för år 1-6 till en verksamhet för 
förskoleklasser till år 9. Vår studie är avgränsad till att gälla högstadiet som har 167 elever 
(läsår 2001/02). Lärarna är indelade i tre arbetslag, och de är sammanlagt 18 stycken med 
skolbibliotekarien inräknad.22  
 
Karaktäristiskt för det här högstadiet är att man till stor del arbetar ämnesövergripande. För att 
skapa en helhet i elevernas lärande integrerar man de traditionellt uppdelade ämnena NO, SO, 
teknik, svenska, bild och hemkunskap, och arbetar istället med vad man kallar arbetsområden 
som varar 2 - 4 veckor. Eleverna tilldelas ansvar för sitt eget lärande. De uppmanas att arbeta 
självständigt och att ta egna initiativ till att söka information. De är med vid planering av 
arbetsområden, och planerar också veckans arbetsschema utifrån egna behov tillsammans med 
respektive lärare. När högstadiet skulle startas upp rekryterades endast personal som ville 
arbeta ämnesövergripande eftersom man bestämde att det skulle vara den gällande 
undervisningsmetoden på hela högstadiet. Lokalerna där år 7-9 huserar är nybyggda. 
Tegelväggarna ger ett varmt intryck, det är högt i tak och klassrummen är ljusa. 
Skolbiblioteket har sin entré inomhus i en större hall där det finns kafé och uppehållsrum. 
Själva biblioteket är litet och trångt, men trevligt och mysigt. Det finns många färger och 
planscher på väggarna och fönstren är stora vilket gör att lokalen är ljus. Längs med 
ytterväggen går låga hyllor där skönlitteraturen står, medan facklitteraturen står på höga hyllor 
som placerats tätt pga. det trånga utrymmet. Där finns en läshörna med ett par fåtöljer och 
några publika datorer. Bibliotekariens skrivbord som också fungerar som lånedisk är placerad 
mitt i biblioteket i närheten av entrén.  
 
Gun – är barnbibliotekarie sedan 1975, och har varit skolbibliotekarie sedan 1983 på den 
aktuella skolan. Hennes tjänst är på 25 h/vecka.  
 
Peter – är lärare i samhällskunskap och har arbetat på det aktuella högstadiet sedan 1998. 
Detta är hans första lärartjänst.  
 
Anne – är lärare i naturvetenskap och har arbetat som lärare i 18 år. På det aktuella högstadiet 
har hon varit lärare från det att högstadiet startades upp, dvs. fyra år.  
 
För utförligare beskrivning av fallet och informanterna se kapitel 4.4.1. 
 

                                                 
22 Lunds kommun, www.lund.se, [2002-03-15]. 
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2.2.3 Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes på den aktuella skolan under vecka 12, 2002. Under intervjuerna 
använde vi oss av en intervjumall med teman och frågor som vi ville diskutera med 
informanterna.23 Vi började med mer övergripande frågor om barns livsvärld och intressen, 
vad lärarna trodde påverkar barn idag och vilka behov de kan tänkas ha. Vidare gick vi in på 
medias betydelse och skolan roll i mediesamhället, samt lärarnas yrkesroll och undervisning. 
Mediers användning i skolan och vilken roll skolbiblioteket har i undervisningen utgjorde 
också ett tema. Vi försökte så långt det var möjligt att inte använda oss av specifika begrepp 
bundna till biblioteket eller skolan för att undvika missförstånd och låsning i intervjuerna. 
Intervjuerna fortlöpte till viss del associativt där våra olika teman gick in i varandra. Vi kan se 
både en fördel och en nackdel med detta. Fördelen kan vara att vi inte styrde informanterna i 
deras svar och att det de valde att betona och prata mycket kring speglar vad de anser är 
intressant och väsentligt. Nackdelen kan vara att olika teman betonas olika mycket i 
intervjuerna  och att materialet blir spretigt och svårt att sammanställa.  
 
Informanterna intervjuades enskilt och intervjuerna genomfördes på olika platser i skolan. 
Peter intervjuades i ett grupprum i anslutning till skolbiblioteket, Anne träffade vi i 
personalrummet och Gun tog emot i skolbiblioteket. Varje enskild intervju tog mellan 45 och 
60 minuter och spelades in på band. 
 

2.2.4 Tillvägagångssätt vid analys av material 
 
Vår uppsats följer som tidigare beskrivits tre övergripande teman som bygger på våra 
frågeställningar. Dessa teman används för att ge struktur och skapa en röd tråd i vårt material, 
så även i vår analysdel. Den inleds med en sammanställning av intervjuerna och svaren 
jämförs inbördes. Vår fallstudie sätts sedan i relation till litteraturen för att på så sätt placera 
det insamlade materialet i ett sammanhang, dra paralleller, förtydliga och problematisera vår 
empiri. Slutligen diskuteras detta resultat och uppsatsens slutsatser presenteras med 
utgångspunkt i våra frågeställningar.  

                                                 
23 Se bilaga 1. 
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3. TIDIGARE FORSKNING, TEORI OCH DEBATT  
 
Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till vår fallstudie, och det fungerar även som ett 
verktyg i vår analys. Vi inleder med att skriva om synen på barn och deras förhållande till 
media och information. Vikten av kritiskt tänkande och helhetsperspektiv belyses samt 
metoder för hur man kan arbeta för att utveckla detta. Därpå följer en kortare beskrivning av 
skolans roll när det gäller att undervisa om media och information, och vi tar upp 
skolbiblioteket betydelse i undervisningen. Bibliotekariens och lärarens pedagogiska roller 
diskuteras i samband med detta. Slutligen belyses ett par perspektiv på lärande och 
kunskapsutveckling som senare används i analysen för att tolka och urskilja våra informanters 
pedagogiska arbetssätt. 
 
 
3.1 Media – betydelse, påverkan och förhållningssätt 
 
Hur man som pedagog i skolan kan förmedla ett kritiskt tänkande och en helhetssyn på 
information och media till barn, utgör vår uppsats huvudfråga. I detta kapitel presenteras 
argument till varför detta är viktigt.  
 

3.1.1 En förändrad syn på barn och barndom 
 
Livsvillkoren för barn och synen på dem har förändrats och förändras ständigt. Barn idag har  
t ex andra rättigheter, andra möjligheter och andra kulturella referenser än barn för femtio år 
sedan. En som har studerat detta närmare är David Buckingham, som är professor i pedagogik 
vid London University, England, och leder Centre for the Study of Children, Youth and 
Media.  Buckingham har ägnat sig åt klassrumsbaserad forskning om mediaundervisning i 
Storbritannien och arbetar med att analysera barns mediakultur. Hans perspektiv är 
västerländskt.  
 
Buckingham skriver om relationen mellan barn och media. Han fokuserar inte på någon 
specifik ålder utan talar om barn i ett brett spektrum. Dock sträcker sig hans användning av 
termen upp till de tidiga tonåren, varefter Buckingham börjar använda begreppet ”youth” 
(ungdom/ungdomar) som beteckning för åldersgruppen. I den text som vi refererar till är det 
barn upp till de tidiga tonåren som behandlas. Vi är medvetna om att det är svårt att prata om 
barn generellt eftersom skillnaden i mognad mellan åldrarna är stor.  
 
I boken After the death of childhood. Growing up in the age of electronic media diskuterar 
Buckingham hur gränsen mellan barnens värld och de vuxnas har kommit att luckras upp de 
senaste åren, samtidigt som den också har förstärkts och blivit större. Barn har å ena sidan fått 
större tillträde till vuxenvärlden än tidigare, och speciellt till det som anses vara moraliskt 
olämpligt, eller som barnen inte anses vara mogna att handskas med. Å andra sidan är barn 
mer segregerade och utestängda från de vuxnas värld än tidigare. De spenderar idag mer tid 
på institutioner vars syfte är att förbereda dem för och skydda dem från vuxenvärlden. Barns 
liv har blivit mer institutionaliserat vad beträffar arbete och lek, och mer orienterad mot 
konsumtion. Att definiera barndom har alltså blivit svårt och problematiskt, enligt 
Buckingham. Barnet definieras främst genom vad det inte är, d v s vuxen.  
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Barns rättigheter är i fokus på ett tydligare sätt idag än tidigare. FN: s barnkonvention är ett 
exempel på detta där medlemsländerna har genomdrivit nya lagar för att säkra barns rätt i 
samhället, både i familjen och i deras möte med myndigheter. Buckingham skriver att det 
finns de som vill återetablera traditionella förhållanden och återvända till en tid då barn 
”where seen but not heard”, samtidigt som det finns de som välkomnar förändringarna för att 
de ökar barnens självbestämmande och inflytande. De som ser positivt på utvecklingen menar 
att den leder till en individualisering och en typ av förlängning av medborgarrättigheterna till 
att gälla också barn. De som främst ser negativt på utvecklingen fokuserar på den sociala 
förändringen, på odisciplin och moralisk kollaps, och berättigar därmed en mer auktoritativ 
politik. Man kan säga att synen på barn är dubbeltydig: de ses som både hotade och hotande. I 
debatter om utnyttjandet av barn sägs barnen vara hjälplösa offer i behov av beskydd av de 
vuxna, trots att det ofta är de vuxna som utgör den primära faran. I debatter om 
barnkriminalitet ger man en annan bild av barn och identifierar dem som en fara för andra. 
Barnen måste disciplineras hårdare och tidigare, säger man. Barnens tidiga erfarenhet av 
vuxenlivet ses inte som en följd av bemyndigande och större autonomi, utan som ett tecken på 
misslyckanden i den sociala ordningen.24 Men, skriver Buckingham, 
 

Rather than attempting to reinforce the boundaries between childhood and adulthood, and to 
confine children more securely within them, we need to face the fact that those boundaries are 
increasingly being crossed and blurred in all sorts of ways. And rather than leaving children 
isolated in their encounters with the ’adult’ world of the contemporary media, we need to find 
ways of preparing them to cope with it, to participate in it, and if necessary to change it.25  
 

3.1.2 Barn som mediakonsumenter 
 
Medan den publika debatten om barn och media mer och mer har kommit att handla om att 
skydda barn från skada, tycks den diskussion som förs inom mediaindustrin vara av ett annat 
slag. Barnen ses inte längre nödvändigtvis som oskyldiga, sårbara och lättpåverkade. Snarare 
ses de som sofistikerade, krävande, och medvetna konsumenter. Vuxna har alltför länge sett 
ner på barn, det är inte deras sak att säga vad barnen ska anse och inte anse, åtminstone när 
det gäller populärkultur. I den marknadsstyrda världen anses barnen äntligen ha fått makten 
att besluta vad de vill uppleva och vad det vill veta utan att vuxna kontrollerar deras val.  
 

Children have become ‘kids’; and kids, we are told, are ’smart’, ’savvy’, and ’street-wise’. Above 
all, they are ’media literate’. They are hard to please; they see through attempts at deception and 
manipulation; and they refuse to be patronized. Kids know what they want from the media – and it 
is the job of adults to provide them with this, rather than falling back on their own beliefs about 
what is good for them.26  
 

Ovanstående diskussion blandas ofta ihop med argument för barns rättigheter, och visar på 
barnens förändrade status som social grupp. Vad som är mest slående här, enligt Buckingham, 
är sättet på vilket ekonomi och social förändring förs samman. Det finns en fundamental 
förväxling mellan barn som potentiella eller faktiska medborgare och barn som konsumenter. 
Diskussionen om konsumentens självständighet och oberoende maskeras till en diskussion om 
kulturella rättigheter.27 

                                                 
24 Buckingham, David (2000). After the death of childhood. Growing up in the age of electronic media. 
Cambridge: Polity Press, s. 73-77. 
25 Ibid, s. 199.  
26 Ibid, s. 96. 
27 Ibid, s. 96-97. 
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Buckingham skriver att den medievärld som barn idag tar del av blir allt mer sammansatt och 
gränserna mellan olika medier och olika typer av texter blir allt mer otydlig. Därför är det en 
värld som kräver olika typer av kompetens och kunskap, och som kan upplevas uppmuntra 
mycket olika former av aktivitet hos publiken. Barns bedömningar och uppfattningar av den 
verklighet de möter via media kan inte ses som endast en kognitiv eller en intellektuell 
process. Tvärtom, menar Buckingham, så är det genom att göra kritiska bedömningar av vad 
de ser och upplever som barn försöker att hitta sina sociala identiteter, både i relationen till 
jämnåriga och i relationen till vuxna. Att förstå media handlar därför inte bara om att bearbeta 
media för en kognitiv förståelse, utan det handlar också om en social förståelse, som utgör en 
del av barnens socialisationsprocess.28 
 
Enligt Buckingham är det mindre viktigt att diskutera hur vi ska skydda barn från den 
eventuella skada som media kan medföra. Han menar istället att media effektivt skulle kunna 
förbereda barn på livet och ansvaret som vuxna människor. Barn träder in i den stora 
vuxenvärlden, en värld med faror och möjligheter, i vilken media spelar en allt större roll. 
Den tid är förbi då vi kunde hoppas på att kunna skydda barnen från den världen, menar 
författaren, och säger att ”we must have the courage to prepare them to deal with it, to 
understand it, and to become active participants in their own right”.29  
 
Sonia Livingstone är professor i socialpsykologi vid London School of Economics and 
Political Science. Hennes senaste forskning behandlar hur media används i hemmamiljöer 
speciellt med fokus på barns och ungdomars användning av media. Hon är en av flera 
forskare som har varit med och sammanställt den europeiska studien Children and Their 
Changing Media Environment30 där Sverige är en av de tolv undersökta länderna. I studien 
har det gjorts djupintervjuer med 11 000 barn mellan 6 och 16 år. Hon skriver att resultatet av 
studien visar att om barn får välja mellan vänner och media, så väljer de att umgås med sina 
vänner och låter media vara till de stunder då de känner sig uttråkade eller ensamma. Om 
tiden med vännerna kan inkludera tid med media så föredrar barn ofta en kombination. 
Avgörande faktorer i det sammanhanget kan vara vilken frihet de har att besöka vänner, om 
de kan ta med sig media, och hur de jämnåriga värderar media. Om många barn och 
ungdomar föredrar att titta på TV eller att spela datorspel ensamma, så är det nästan lika 
troligt att de väljer att titta eller spela tillsammans med vänner. Det visar på en socialisation 
som är mindre orienterad mot isolering och mer riktad mot vännerna och bort från familjen. 
Livingstone skriver att det är uppenbart att man inte längre kan föreställa sig barns och 
ungdomars kultur utan musik, datorspel, såpoperor, eller ”chat rooms”.31 
 
Livingstone skriver också att det viktigaste som har kommit fram av den europeiska studien 
kan vara att media både formar och formas av unga människors sätt att leva. Ett 
okontroversiellt påstående, menar hon, som ändå står i kontrast till vitt spridda uppfattningar 
om barndom och ungdom. Hon anger två kategorier av åsikter angående barns 
mediakonsumtion. En grupp kan sägas stå för teknologideterminism där man tror att de 
sociala förändringarna bestäms av den teknologiska utvecklingen. Sociala och kulturella 
kontexter är av underordnad betydelse. Här skapas myterna och oron kring den 
datorberoende, Net-nörden, Nintendo-generationen och våldsamma videofans. Den andra 

                                                 
28 Buckingham (2000), s. 91-92, 114-115. 
29 Ibid, s. 207.  
30 Livingstone, Sonia & Bovill Moira, red. (2001). Children and Their Changing Media  Environment. A 
European Comparative Study. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.  
31 Ibid, s. 316-317. 
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uppfattningen kretsar kring kulturell determinism, där barndomen romantiseras och barnen ses 
som alltför sofistikerade för att ta till sig och påverkas av konsumentkulturen, och alltför 
intresserade av att umgås med sina vänner än att ägna tid åt media. Det visade sig dock, 
skriver Livingstone, att de forskare som varit med att genomföra studien träffade och 
intervjuade få barn som visade tecken på just mediaberoende, eller för vilka media var oviktig 
eller utan påverkan på dem. 32 
 
Livningstone menar att 
 

The conserns and conditions of everyday life change more slowly than the timetable of 
technological developments, and the broad parameters of children’s lives – growing up, becoming 
independent, shifting in focus from parents to peers – are more constant than suggested by 
popular speculation about how the media are changing childhood. Yet, the place of media in 
children’s lives is far from negligible. 33  

 
Birgitta Qvarsell34, professor i pedagogik, skriver om TV som medium för 
erfarenhetsförmedling, för nytta, nöje samt avkoppling, och att detta medium fyller syftena att 
informera, underhålla och skapa gemenskap för både barn och vuxna. Andra media kommer 
snabbt och teknologiutvecklingen i sig erbjuder nya läromöjligheter, menar hon. Hon ställer 
sig frågan om dessa olika slag av media har kommit att ersätta äldre barn och vuxna som 
kunskapsförmedlare och normgivare åt barn, om det är så att media härjar fritt med deras 
medvetande. Liksom Livingstone som menar att media både formar och formas av barns sätt 
att tänka och leva så skriver Qvarsell att det inte handlar om en enkelriktad påverkan, utan att 
det så att säga ”beror på”. Antaganden bakom frågor om hur yttre omständigheter och 
samhällsförändringar kan tänkas påverka barnen och barndomen har ofta varit att de skulle 
kunna vara skadliga. Qvarsell skriver att ett mer konstruktivt förhållningssätt till sådana 
antaganden borde kunna vara att man inte problematiserar barndomen som fas, utan i stället 
ser dess möjligheter. ”Vi kan aldrig uttala oss i termer av vad som är bra och dåligt, rätt eller 
fel. Bilden är alltid mera komplicerad och komplex och därför intressant.”35  
 
Qvarsell påpekar att det lätt ”går troll” i diskussionen om barn och media, oftast för att man 
rör sig med en tvåvärdig syn på påverkan, d v s att barn antingen påverkas av miljön, t ex 
media, eller att de är motståndkraftiga och inte påverkas alls, ett resonemang som även 
Buckingham och Livingstone belyser. ”Men”, skriver Qvarsell,  
 

barn är inte vare sig (i sig) tuffa maskrosor eller känsliga orkidéer. Påverkan, socialisation och 
lärande avgörs främst av människors intentionella riktande mot omvärlden, egna val och 
strategier, vad de uppfattar som erbjudanden i omvärlden och vad de därför kan göra något av.36  
 
 
 
 

                                                 
32 Livingstone (2001), s. 309. 
33 Ibid, s. 310. 
34 Qvarsell, Birgitta (2000). Media och informationsteknik i barns värld. Om framväxten av ett pedagogiskt 
forskningsfält – från TV till Internet. Ingår i Löfberg, Kalle & Qvarsell, Birgitta. (2000) Nya villkor för 
socialisation? Pedagogik och samhällsfilosofi om nya media. Pedagogik & Media-seminariets skriftserie, 
2000:7. Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen. 
35 Ibid, s. 8.  
36 Ibid, s. 8. 
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3.1.3 Att hantera och tolka medier och information 
 
Birgitta Olsson, verksam filmpedagog i Kungsbacka, menar att barnens värld idag består av 
ett flöde av intryck och att barnen i detta flöde ska lära sig att orientera sig, skapa 
sammanhang, sortera och utvecklas. Det blir allt mer komplicerat hur vi ska tolka och förhålla 
oss till mediernas skildringar av vår samtid och historia. Hon menar att det alltid finns mer än 
en sanning, och att det därför är nödvändigt med en djupare insikt om medias språk och 
påverkan. Vad beträffar medias betydelse i barnens liv skriver Olsson att vi lever i en 
mediarelaterad tillvaro, och att barn i och med det får kännedom om livets olika aspekter långt 
innan de själva hunnit möta dem och få egna erfarenheter, ett resonemang som liknar det hos 
Buckingham. Hon menar att filmberättelsen har ett råmaterial som lätt fascinerar, och ett stort 
utbud av alternativa modeller, tankegångar, mönster och livsstilar, och att förhålla sig till 
berättelserna kan vara en del i byggandet av den egna identiteten. En stark filmupplevelse till 
exempel, kan starta en process som inbjuder till samtal, reflexion och kunskapssökande. I 
skolan kan klassrummet bli en självklar plats att diskutera olika uppfattningar och åsikt er. 37 
Hon lägger en stor del av ansvaret på skolan och den verksamhet som förs där när det gäller 
barns medvetenhet och kunskap om media:  
 

Om inte skolan är förberedd och finns där bakom för att ge utrymme för reflexion och förståelse, 
finns risk för en ’mediemedvetenhetssegregation’, där våra livsval begränsas och vi är långt bort 
från vägen mot jämlikhet och demokrati.38 
 

Olsson lutar sig inte mot någon vetenskaplig undersökning, utan talar utifrån sin 
yrkeserfarenhet. Hon tar dock upp en intressant aspekt av problemet, nämligen det 
demokratiska perspektivet där en mediemedvetenhet hos alla medborgare främjar jämlikhet 
och demokrati. Mary Megee, rektor vid Media Education Laboratory at Rutgers University-
Network College of Arts and Science, är ytterligare en röst som tar upp problemet med att inte 
kunna urskilja och tolka de kulturella, politiska och ekonomiska budskapen i 
informationsflödet. Hon beskriver hur media kan påverka barns uppfattning av omvärlden. 
Den bild som förmedlas i media har stor betydelse för vilka människor och vilka händelser 
som sedan betraktas som ”verkliga” eller viktiga. Kan man inte hantera och tolka information 
och media är det lätt att man tar allt det man ser för sanning och gällande norm. Megee menar 
att detta med tiden ofta leder till cynism, från att man har trott på allt till att man inte tror på 
någonting av det som media förmedlar. Det är dock viktigt att skilja på cynism och 
skepticism, skriver Megee. Att vara skeptisk innebär att kunna ifrågasätta, bedöma, utläsa 
skillnader och känna igen motiv. 39 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Olsson, Birgitta (2001). Får eleverna tillräckliga kunskap om mediernas rörliga bilder? Bild i skolan, nr 4, s. 
10-12.  
38 Olsson, (2001) s. 12. 
39 Magee, Mary (1997). Media Literacy: The New Basic. Will the Real Curriculum Please Stand Up? Emergency 
Librarian, vol. 25, no. 2 (Nov-Dec 1997), s. 23-26. 
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3.2 Metodval och undervisning kring kritiskt tänkande och 
helhetsperspektiv – dess innehåll och uppbyggnad 
 

3.2.1 Kritiskt förhållningssätt 
 
Megee framhåller som redan nämnts vikten av att kunna ifrågasätta, bedöma, utläsa skillnader 
och känna igen motiv i den information man tar del av. Det kritiska förhållningssättet lyfts 
alltså fram som något viktigt i mötet med och i användandet av media och information. 
Begreppet definierades i början av vår uppsats och gavs innebörden att ifrågasätta det som 
annars tas för givet, och att vara medveten om de brister och fördelar som finns i den 
information som används. En liknande men mer utförlig beskrivning har Jaqueline Mancall, 
Shirley Aaron och Sue Walker som redovisar en sammanställning av färdigheter som relateras 
till förmågan att tänka kritiskt i samband med sökning och bearbetning av information. Där 
framhålls vikten av att kunna:   

-     utröna skillnaden mellan belagd fakta och värderande påstående  
- bedöma en källas trovärdighet 
- bedöma sanningshalten i ett påstående 
- urskilja relevant information från orelevant 
- upptäcka bias 
- identifiera outtalade antaganden 
- identifiera otydliga och diskutabla påstående eller argument 
- känna igen inkonsekvens i ett resonemang 
- särskilja belagda påståenden från ogrundade 
- avgöra tyngden i ett argument40 
 

3.2.2 Att utveckla kritiskt tänkande 
 
Kathleen Craver konstaterar att det finns många definitioner av kritiskt tänkande, och att 
många studier kring begreppet är alltför kontextbundna för att kunna ge något allmängiltigt 
resultat. Vad som dock visar sig tydligt i de studier (utförda i skolan) som Craver har tagit del 
av och sammanställt är att läsning, skriftlig och muntlig framställning samt gruppsamarbete 
har stor betydelse för utvecklingen av kritiskt tänkande och förbättrar elevernas förmåga till 
detta.41 
 
Att reflektera kritiskt kring något kräver också att det känns viktigt. Man reflektera helt enkelt 
lättare kring ett ämne och en källas trovärdighet om det känns meningsfullt, och man lär sig 
också mer. Ann-Britt Enochsson, fil dr i pedagogik och verksam vi Karlstad universitet, 
konstaterar just detta. Hon har studerat hur elever i en fjärdeklass agerar vid internetsökning 
och hur de reflekterar över detta i skolarbetet när det ges möjlighet att arbeta med det under en 
längre tid och med god vägledning.42 Vad Enochsson kunde se i sin studie var att reflektionen 

                                                 
40 Mancall, Jacqueline, Aaron, Shirley & Walker, Sue (1986). Educating Students To Think: The Role of the 
Library Media Program. School Library Media Quarterly, no. 14 (Fall), s. 21. 
41 Craver, Kathleen W (1989). Critical Thinking: Implications for Research. School Library Media Quarterly , 
no. 18 (Fall), s. 16-17. 
42 Enochsson, AnnBritt (2001). Meningen med webben - en studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en 
fjärdeklass. Karlstad universitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap, Pedagogik. Karlstad University 
Studies 2001:7. 
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över innehållet på Internet behövde vara meningsfullt för eleverna för att de skulle ägna tid åt 
det. Eleverna ansåg att det var viktigt att reflektera över vem som låg bakom webbsidorna på 
Internet vid de tillfällen innehållets trovärdighet var tveksam eller då de sökte fakta. Däremot 
var det inte viktigt när de sökte och använde spel och andra roliga saker. De ansåg också att 
det var bra med subjektivitet och att få ta del av olika åsikter. Hur källkritiska eleverna var när 
de sökte på Internet berodde också mycket på vilken bild de hade av Internet och hur de valde 
webbsidor.43 Reflektion och mening förefaller gå hand i hand i elevernas utveckl ing. Ju mer 
eleverna lärde sig om Internet, och ju mer komplex deras bild och uppfattning av Internet 
blev, desto mer benägna var de att reflektera över innehållets trovärdighet och även se det 
meningsfulla med att göra detta.  
 
Enochsson skriver att det dock inte är självklart att ett kritiskt förhållningssätt till Internet 
utvecklas bara för att man lär sig hur systemet fungerar. För att en utveckling ska kunna ske 
kan det behövas insatser från någon som får den lärande att förändra sin syn på världen, t ex 
en pedagog. Hon skriver också att hennes resultat tyder på att det är viktigt att träna 
meningsskapande färdigheter i samband med Internet. Eleverna i studien menade på att 
lärandet går lättare om intresset finns, samtidigt som det då också blir roligare.44  
 

3.2.3 Det kritiska tänkandets betydelse för inlärning 
 
I uppsatsens introduktion presenterades Liedman som betonar betydelsen av att kunna 
behärska och förhålla sig kritiska till det växande informationsflödet. Eftersom information 
först blir kunskap då den har placerats i ett sammanhang och vägts kritiskt, är det avgörande 
för kunskapsutvecklingen att kunna hantera och tolka information.45 
 
Det kritiskt tänkandes betydelse för inlärningen lyfts fram av Louise Limberg, fil dr och 
professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, i avhandlingen Att söka information för att lära. 
Syftet med denna studie var att utforska samspelet mellan informationssökning och lärande. 
Genom att undersöka hur gymnasieelever sökte och använde sig av information i sitt 
skolarbete kunde Limberg urskilja tre sätt att uppfatta informationssökning på. Synesätten 
visade sig vidare påverka vad och hur mycket eleverna lärde sig under arbetets gång. 
Kategorierna utgjordes av A - informationssökning är att söka fakta, B - informationssökning 
är att väga information för att välja rätt sida, samt C - informationssökning är att granska och 
analysera.46 Slutsatsen av studien blev att de avgörande skillnaderna mellan de olika synsätten 
var hur mycket tid eleverna ägnade åt analys, tolkning och kritiskt tänkande. Avgörande var 
också om de lade fokus på faktasökning eller att välja sida, eller om de drog det ett steg längre 
och verkligen försökte förstå ämnet. C-uppfattningen utgörs av en holistisk syn på material 
och arbetsuppgift, och det var också de elever som hörde till denna kategori som hade det 
bästa inlärningsresultatet. Tack vare att de arbetade mycket med analys, tolkning och kritiskt 
tänkande, fick de en djupare och mer fullständig förståelse för ämnet än de andra.47 
 
De texter som hittills har behandlats ger betydelse åt uppsatsens ämne. Färdigheter som 
kritiskt tänkande och helhetsperspektiv i relation till information och media kan framläggas 

                                                 
43 Enochsson (2001), se bokens sammanfattning. 
44 Ibid, s. 105, 110. 
45 Liedman (2001), s. 18. 
46 Limberg, Louise (1998). Att söka för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande. 
Borås: Publiceringsföreningen VALFRID, s. 215. 
47 Ibid, s. 227. 
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som viktiga och betydelsefulla för barn att behärska, dels med anledning av deras 
mediekonsumtion, och dels för att det gagnar kunskapsbehållningen. Att kunna förhålla sig 
till och använda information och media är som vi ser det en betydelsefull färdighet i detta 
sammanhang, men för att utveckla dessa färdigheter behövs stöd och handledning. Samtidigt 
är det avgörande att ämnet är betydelsefullt för eleverna, och att det känns meningsfullt för 
dem att reflektera kring ämnet.  
 

3.2.4 Att arbeta med kritiskt tänkande och helhetsperspektiv i 
skolan 
 
Kontexten som vi har valt att utföra vår fallstudie i är grundskolan, och mer specifikt 
högstadiet. Motivet till varför det är viktigt med kritiskt förhållningssätt och helhetsperspektiv 
när det gäller information och media har presenterats i föregående kapitel, liksom det kritiska 
tänkandets betydelse för lärandet. För stöd och handledning i kunskapsutvecklingen har 
skolan en viktig betydelse.  
 
Skolan och dess personal är skyldiga att följa skollag och läroplan. Läroplanen beskriver 
skolans värdegrund, respektive ansvarsområde och vad som ska uppnås i skolans 
undervisning, vilka kunskaper och insikter eleverna ska få med sig. Det finns dock inga 
direktiv för hur målen i läroplanen ska uppnås, utan det är upp till skolledning och lärare att 
avgöra vilka pedagogiska metoder som ska användas i undervisningen. På grund av detta tror 
vi att sättet att undervisa kan variera mycket från skola till skola.  Megee som vi har tagit upp 
tidigare i samband med behovet av att kunna hantera information och media, menar att 
utmaningen för skolan är just att hjälpa barnen och ungdomarna att lära sig navigera genom 
det stora informationsflöde de varje dag möter. Komplexiteten mellan vad vi ser och vad vi 
hör, vad vi tror på, och hur vi interagerar med varandra, motiverar behovet av 
ämnesöverskridande undervisning när det gäller färdigheter i att kunna tänka och granska 
kritiskt. 48 
 
Media har en stor plats i barns vardagsliv, men har trots det en relativt liten plats i skolan och 
dess utbildningstradition, menar Birgitte Tufte, fil dr i pedagogik och professor. Hon talar om 
två världar som framträder mer och mer sida vid sida. Det är skolans värld med dess 
etablerade traditioner och normer, och medias värld genom vilken barnen samlar på sig andra 
typer av kunskaper och erfarenheter än i skolan. Tufte menar att de två världarna måste mötas, 
och att det måste vara möjligt att utgå från barns mediakulturella kompetens samtidigt som 
man förankrar undervisningen i skolans normer och mål, så att barnens mediapreferenser och 
smak, såväl som skolans regler och värden respekteras av både lärare och elever. Ansvaret för 
undervisningen om media i grundskolan ligger hos lärarna i svenska, bild, samhällskunskap 
och historia. Just att den här s.k. mediaundervisningen har en så tvärvetenskaplig karaktär och 
berör fler än ett skolämne, gör att den är svårt att integrera i undervisningen och kanske därför 
inte prioriteras.49 Målet är att uppmuntra förmågan till att kunna välja, förstå, ifrågasätta, 
värdera, skapa och/eller producera information på olika sätt, samt ha en medvetenhet 
gentemot den media man konsumerar. Det handlar om att lära sig avkoda ord, ljud eller bild, 

                                                 
48 Megee (1997), s. 25. 
49 Tufte, Birgitte (1999). Media Education in Europé – With Special Focus on the Nordic  Countries. Ingår i 
Feilitzen, Cecilia von & Carlsson Ulla (1999). Children and media violence: yearbook. Children and media: 
image, education, participation . Göteborg: The UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence 
in the Sceen, NORDICOM, Göteborgs universitet, s. 207. 
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och att finna betydelser i motiv, strukturer och effekter.50 En viktig del i detta är också att lära 
sig att uttrycka sig själv estetiskt och tekniskt, eftersom det ger nya kunskaper och 
erfarenheter kring hur media skapas. Barnen förvandlas från konsumenter till producenter. 
Det viktiga i det här sammanhanget är inte de produkter som blir resultatet, utan den 
medvetenheten om media som barnen utvecklar. 51 
 
Skolan har alltså en betydande uppgift när det gäller att förmedla kritiskt tänkande och 
helhetsperspektiv så att eleverna ser vikten av det både i skolan och på fritiden. Detta kan 
tänkas komma in i olika sammanhang i undervisningen, och när det gäller information och 
media blir de i skolan centrala dels när man ser till vilka källor som används som 
utgångspunkt i undervisningen, och dels när det gäller elevernas informationssökning i 
samband med olika arbetsuppgifter. Den plats i skolan där det är naturligt att arbeta med 
användning av och förhållningssätt till information och media är skolbiblioteket. Limberg 
menar att dess pedagogiska roll har förstärkts under de senaste åren, dels genom elevernas 
undersökande arbetssätt och dels genom ett ökat fokus på just dess pedagogiska roll i 
undervisningen.52 
 
Skolbibliotek kan fungera mycket olika, men ändå spela viktiga pedagogiska roller beroende 
på vilken profil och preferens som finns i skolans undervisning och kunskapssyn, menar 
Limberg. Inom en och samma skola kan biblioteket också ha olika betydelse och funktion för 
olika lärare och elevgrupper.53 Hur skolbiblioteket definieras och vilken betydelse det får 
beror alltså inte bara på hur det ser ut och var det är placerat, utan också på hur det används. 
Dess plats i skolans undervisning är inte heller helt oproblematisk. Det finns flera hinder för 
bibliotekets integrering och pedagogiska roll. Det kan handla om att biblioteksanvändningen 
hindras av att traditionella läromedel används, av att det finns svårigheter med att utveckla 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarie, av bristande förståelse för vilka möjligheter 
skolbiblioteket erbjuder, av otydliga mål för biblioteksverksamheten, bristande resurser samt 
att bibliotekarien arbetar ensam. 54  
 
Ett intressant projekt där man har satsat på att arbeta bort just sådana hinder är Library Power 
Program. Det initierades i USA och startade 1988 med syftet att förse tio publika skolor med 
aktuellt bokbestånd och professionell bibliotekarie. Projektets huvudmål var att förbättra 
bibliotekets bestånd och underlätta användandet av biblioteket genom att bygga upp ett 
bestånd som matchade undervisningen och elevernas arbetsuppgifter. Man ville också satsa på 
ett ökat samarbete mellan lärare och bibliotekarier, vilket var en förutsättning för att kunna 
förbättra biblioteket. I förlängningen skulle detta gynna eleverna som skulle få bättre 
stimulans och ökad informationskompetens. Projektet utvärderades 1994, bl a med hjälp av 
fallstudier.55 
 
Att satsa på bibliotekets bestånd visade sig ge goda resultat. Ett samarbete skapades där både 
lärare och bibliotekarie var med i urvalsprocessen, vilket medförde att lärarna fick större 
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inflytande vid inköp än tidigare. Detta ledde till att beståndet svarade mer mot skolans 
undervisning och att lärarna därmed använde biblioteket mer eftersom det tillgodosåg deras 
behov. Det ökade samtidigt bibliotekariens inblick och medverkan i undervisningen.56  
 
För att skapa effektivare planering av undervisningen och effektivare användning av 
bibliotekets resurser var ett av målen ett utökat samarbete mellan lärare och bibliotekarie. 
Projektet bidrog till att öka samarbetet över lag i skolorna, framför allt mellan bibliotekarier 
och lärare. I de flesta skolor var det dock svårt att få i gång samarbete med alla lärarna. Alla 
var inte intresserade eller engagerade, vilket resulterade i att ungefär hälften av lärarna 
samarbetade med bibliotekarien.57 Projektet gav också lärarna tillfälle att ändra sin 
undervisning, använda nya källor och ta hjälp av bibliotekariens expertis.58 Projektet visar 
tydligt att förhållningssättet till skolbiblioteket och vilken betydelse det får i skolans 
undervisning till stor del bestäms av hur skolbiblioteket planeras och används.  
 
Samma slutsats drar Limberg, men hon skriver också att en aktiv roll för skolbiblioteket inte 
självklart leder till kvalificerat lärande för eleverna. Undervisningens kvalitet och elevernas 
lärande beror mycket på arbetsuppgifternas karaktär och struktur, och på lärares och 
bibliotekaries sätt att handla i klassrum och bibliotek, vilket i sin tur bestäms av deras syn på 
kunskap och lärande.59  
 
Carol Kuhlthau och Mary Jane McNally konstaterar just detta, att bibliotekariens syn på 
lärande påverkar elevernas faktiska möjligheter att lära, likaså att innehållet i den 
professionella fortbildningen har en viktig betydelse för hur biblioteket används i 
undervisningen. Artikelförfattarnas undersökning, där de följde upp det tidigare beskrivna 3-
åriga projektet Library Power Program, vilket ämnade att förstärka biblioteket och dess roll i 
skolan undervisning, visar att programmet förändrade bibliotekariernas syn och fokus på vad 
de såg som viktigt vid informationssökning. I slutet av projektet såg de användningen av 
informationen som viktigare än att hitta och samla information. Dels berodde det på ett ökat 
samarbete mellan bibliotekarierna, lärarna och eleverna. Bibliotekarierna fick en aktivare roll 
och arbetet i biblioteket lyftes fram som en viktig del i elevernas utbildning. Dels berodde det 
på ökade möjligheter till fortbildning för bibliotekarierna och lärarna.60   
 
Ett exempel på en studie som belyser lärares syn på informationskompetens och 
informationssökning, har gjorts av Penny Moore.61 Hon har bl a intervjuat lärare på fyra 
grundskolor på Nya Zeeland. Intervjuerna visade på att det bland lärarna var oklart vilken roll 
och funktion biblioteket skulle ha i undervisningen. När det gällde undervisningen i 
informationssökningen och hur den utformades, svarade många av lärarna att de utgick från 
hur de själva sökte information på biblioteket. De menade att medan vissa kunskaper i 
informationssökning uppstår av sig självt allt eftersom, så måste andra läras ut explicit. 
Majoriteten av lärarna sa sig förstå vad dessa kunskaper innebar i praktiken, men nästan lika 
många sa att de inte var bekanta med eller inte visste hur den komplexa processen att finna 
och använda information skulle kunna delas in i olika steg. När de skulle beskriva 
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informationssökning fokuserade de ofta på aspekter som berörde definiering av behov och 
lokalisering av information, men utan att ta upp aspekter som värdering och bearbetning av 
information. Färdigheter som lärarna särskilt såg till vid bedömningen av elevernas arbete var 
hur de ställde frågor och hur de sökte information. Förmågan att värdera och tänka igenom 
och diskutera innehållet gavs mindre uppmärksamhet. Analys och organisering av information 
rankades lägre än de ovan nämnda färdigheterna, även om eleverna förväntas göra också 
detta.62  
 
Lärarna var så gott som överens om värdet av kunskaper i informationssökning vad beträffar 
det livslånga lärandet, men de arbetade inte mycket med detta i klassrummen. Så länge lärarna 
är osäkra på hur skolarbetet ska planeras så att biblioteket integreras i undervisningen, så 
spelar det ingen roll om det finns välutrustade bibliotek och en antagen policy. Enligt Moore 
visar studien tydligt att lärarna behöver mer specifik ledning för vad som kan göras. Så länge 
bibliotekets intellektuella och pedagogiska roll inte lyfts fram, kommer biblioteket och de som 
arbetar där att vara i periferin av lärandet och skolans undervisning. Hon menar att det behövs 
större ansträngningar när det gäller att föra fram samarbetet och integreringen av biblioteket 
och andra informationskällor i skolans undervisning, eftersom det är viktigt för utvecklingen 
av kunskaperna i informationssökning. För detta måste man bejaka och bekräfta de kunskaper 
som redan finns samt utveckla personalens kunskap när det gäller informationssökning och 
stödja eleverna i deras lärande.63 Library Power Program som tidigare beskrivits är ett 
exempel på hur just satsning på bibliotekets användning i undervisningen och ökat samarbete 
mellan lärare och bibliotekarie i många fall gav en bättre användning av resurser (t ex 
biblioteket) och en bättre undervisning för eleverna.64  
 
Följande kapitel beskriver mer utförligt just den undervisning som är relaterad till biblioteket 
och dess medier, dvs. användarundervisningen. 
 
 
3.3 Skolbibliotekets roll i det pedagogiska arbetet 
 

3.3.1 Biblioteksrelaterad undervisning 
 
Användarundervisning är ett samlingsbegrepp som kan sägas inbegripa all biblioteksrelaterad 
undervisning oavsett innehåll. Det används ofta av bibliotekarier för att beteckna att de 
undervisar användare av biblioteks - och informationssystem. Det skriver Louise Limberg, 
Frances Hultgren och Bo Jarneving som har sammanställt forskningsöversikten 
Informationssökning och lärande.65 I den finns bl a ett kapitel som berör undervisning i 
informationssökning. Det här kapitlet syftar till att beskriva det pedagogiska arbete som är 
knutet till biblioteket, vilket bl a inbegriper kritiskt tänkande och helhetsperspektiv till 
information och media. Begreppet informationskompetens tas upp och sätts i relation till 
undervisningen och dess syfte.  
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Undervisningen i informationssökning har sin historiska bakgrund i bok- och 
bibliotekskunskap, som har undervisats av bibliotekarier på skolbibliotek och 
högskolebibliotek. Under 1970-talet var det svensklärare och skolbibliotekarier som 
undervisade i ämnet, och de flesta läroböcker i svenska innehöll något kapitel om detta. 
Vanligtvis utgjordes innehållet av instruktioner och övningar kopplade till användningen av 
olika sökverktyg. Under 1980-talet byttes termen bibliotekskunskap ut mot färdigheter i 
informationssökning, alternativt informationsfärdigheter. Uttrycket markerar att färdigheterna 
inte ska begränsas till att bara gälla biblioteksanvändning, utan också informationskällor i 
vidare bemärkelse. Termen kom under 1990-talet att allt mer ersättas av begreppet 
informationskompetens, en översättning av det amerikanska information literacy.66  
 

3.3.2 Informationskompetens 
 
Vilken definition begreppet informationskompetens får beror på vem man frågar och inom 
vilket område respektive person är verksam. Definitionerna bygger ofta på olika färdigheter, 
eller en kombination av färdigheter, attityder och kunskap. En del definitioner fokuserar på 
kunskaper som att kunna använda IT och/eller att kunna använda och bearbeta information. 
Andra definitioner inkluderar biblioteks - och datorkunskap, eller likställer begreppet med 
förmågan att lära. Det definieras ibland som det första steget i förmågan till kritiskt tänkande 
och ses av en del som en bland flera andra kompetenser, som t ex social kompetens.67  
 
Christine Bruce har en definition som skiljer sig från många andra. Hon har bidragit till en 
mer nyanserad bild av informationskompetens som begrepp, och därför är hon intressant att 
belysa närmare. Hon är lektor vid Queensland University of Technology’s School of 
Information Systems i Brisbane, Australien, och tog sin doktorsexamen 1997 efter att ha 
forskat kring ”information literacy education” utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Bruces 
definition av begreppet informationskompetens är grundat på hennes forskning där hon har 
fokuserat på begreppet som fenomen och hur det upplevs av högskolepedagoger (lärare och 
bibliotekarier). Istället för att tala om vissa bestämda färdigheter och kunskap, presenterar hon 
i sin doktorsavhandling The seven faces of information literacy sju aspekter på 
informationskompetens: 
 
1. Att använda IT för informationssökning och kommunikation av information 
2. Att finna informationskällor 
3. Att tillämpa informationssökningsprocesser 
4. Att kontrollera information 
5. Att skapa en egen kunskapsgrund på ett nytt intresseområde 
6. Att arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap och nya 

insikter  
7. Att använda information klokt för andras bästa68 
 
Bruce menar att det finns olika sätt att uppfatta fenomenet informationskompetens, och att 
den bild och uppfattning en individ har skiftar. Upplevelsen av kompetensen är olika vid olika 
tillfällen, och hur man uppfattar fenomenet beror på vad man har lärt sig att fokusera på vid 
användandet av information. Hon poängterar att ingen av aspekterna är mer rätt än någon 
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annan, utan att de utgör olika sätt att uppfatta fenomenet på och att varje aspekt kan tillämpas 
på ett passande sätt i olika kontexter.69 Ser man på informationskompetens utifrån Bruces 
definition så handlar det inte längre om att lära sig en serie färdigheter. Det viktiga är istället 
att veta vad det innebär att använda information på ett effektivt sätt, och att kunna avgöra vad 
som är mest lämpligt att göra i en given situation.70 
 
Limberg skriver att utvecklingen från bibliotekskunskap till informationskompetens har 
medfört en kvalitativ förändring i användarundervisningen. Dess fokus har flyttats från att 
eleverna ska lära sig specifika redskap eller ta sig fram i ett visst bibliotek, till deras 
tankeprocesser kopplade till förmågan till kritiskt tänkande. Kopplingen mellan 
informationsfärdigheter och kritiskt tänkande har gjort att intresset har kommit att omfatta 
inte bara informationssökning utan också hur informationen bearbetas till kunskap. Ser vi till 
Bruces definition av informationskompetens är det just den aspekten hon lyfter fram, dvs. 
individens egen användning av information. En annan konsekvens av begreppsutvecklingen är 
att synen på vad som bör ingå i undervisning om informationssökning har förändrats. Limberg 
menar att det är stor skillnad på att undervisa om olika redskap och olika typer av källor, och 
att undervisa i kritiskt tänkande. Det senare fokuserar på hur elever förstår sökning och 
bearbetning av information.71  
 

3.3.3 Kunskapsprocessen 
 
Limberg skriver att forskningsgenomgången visar att undervisningen i informationssökning 
varierar om man ser till innehåll och mål. De menar att många forskare kritiserar 
undervisningen för att den ofta fokuserar för mycket på IT och på att finna olika källor, men 
för lite på själva användningen av information. Det är inte fel att se informationssökning som 
faktasökning eller som att kunna använda IT för att finna en källa, men detta synsätt är alltför 
snävt om man ser till en komplex inlärningsuppgift.72 Många forskare anges vara överens om 
att informationssökningen är en konstruktionsprocess som är nära förknippad med kritiskt 
tänkande. Flera av dem vill att undervisningen ska fokusera mer på analys, kritiskt tänkande, 
värdering och användning av information, än på olika strategier för att söka och finna 
informationskällor. Det efterlyses också en metakognitiv nivå som ska hjälpa eleverna att bli 
medvetna om vad de gör, hur det tänker och känner vid sökningen. Författarna menar att de 
studier som visar på framgångsrik undervisning i informationssökning tyder på att det behövs 
en medveten pedagogik som har utgångspunkt i den lärandes perspektiv och som ger plats för 
olika dimensioner i informationssökning och informationsanvändning.73 Exempel på studier 
som visar detta är tidigare nämnda undersökningar av Limberg och Craver.74 
 
Ett liknande resonemang finns hos Mancall et al75 som lyfter fram kunskapsprocessen och 
vikten av en medvetenhet om det egna lärandet. Man skriver att användarundervisning måste 
se till olika kunskapsnivåer och uppmärksamma de färdigheter som berör själva processen 
och som eleverna behöver för att planera och värdera alla aspekter som berör sökning och 
användning av information. Författarna menar också att en medvetenhet om den egna 
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kunskapsutvecklingen kan vara nyckeln till att lyckas i en värld som snabbt förändras. Trots 
att färdigheter som är inriktade på själva kunskapsprocessen utgör grunden till det livslånga 
lärandet, så är det sällan som det fokuseras på detta i skolundervisningen där man istället 
lägger vikt vid vad barnen kan prestera vid ett visst tillfälle. Användarundervisningen måste 
vara bred och mer processorienterad. Fokus måste sträcka sig längre än till sökfärdigheter och 
”rätt svar”, och även inbegripa strategier som kan hjälpa elever att förstå, strukturera och lösa 
sina informationsbehov.76 
 
Vikten av att se inlärningen som en konstruktionsprocess och att den måste ses holistiskt 
framhålls av Judy Pitts. I en studie undersökte hon hur elever tar beslut när de söker och 
använder information och vad de grundar dessa beslut på. Resultatet visade på att varje 
inlärningstillfälle bygger på tidigare inlärning. 77 Eleverna förlitade sig på tidigare kunskaper 
för att lösa problem. Själva kunskaperna om informationssökning och användning var aldrig 
isolerade utan användes alltid med ett annat ämne. De elever som ingick i studien mötte dock 
stora problem eftersom de många gånger fick klara sig själva. De hade inte de kunskaper som 
krävdes för att finna den information som de behövde. Delvis på grund av detta så blev 
utvecklingen av deras ämneskunskaper begränsade. Då ingen vuxen kontinuerligt stödde 
deras informationssökningsprocess, så blev elevernas ämneskunskaper begränsade. De lärde 
sig alltså inte så mycket som de hade kunnat göra.78  
 
Inlärningsprocessen måste alltså ses holistiskt, poängterar Pitts. Pedagogen måste betona 
skapandet eller utvecklingen av nya förståelser i uppgiftens hela kontext. Det totala 
inlärningstillfället utgörs av ett antal steg och varje sådant påverkar eller är påverkat av alla de 
andra stegen. Varje steg i inlärningsprocessen borde ses som viktiga byggstenar som stödjer 
ny inlärning, skriver Pitts. Om något av stegen är svaga blir elevernas möjligheter att skapa 
nya kunskaper utifrån de tidigare begränsade, om de inte får stöd och handledning som stärker 
upp de svaga delarna.79 Alltså, handledning och support behövs för att eleverna ska utveckla 
kunskaper och komma vidare. En liknande slutsats finns hos Enochsson, d v s att pedagogiskt 
stöd behövs för att eleverna ska utveckla sitt kritiska tänkande. 
 

3.3.4 Informationssökningsprocessen 
 
Limberg, Pitts och Mancall et al framhåller i sina olika texter vikten av att lägga fokus på 
själva konstruktions- och kunskapsprocessen. Starkt kopplat till detta är det som Carol 
Kuhlthau, professor i biblioteks - och informationsvetenskap vid Rutgers, the State University 
of New Jersey, kallar informationssökningsprocessen. En medvetenhet om denna menar hon 
ökar förståelsen för det egna lärandet. I Seeking Meaning. A Process Approach to Library and 
Information Services80 beskriver hon informationssökningsprocessen, och Kuhlthau preciserar 
där olika steg som användaren går igenom under sin informationssökning. Under den här 
sökprocessen genomgår användaren även en känslomässig process, något som inte presenteras 
närmare här.  
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Kortfattat beskrivet sker informationssökningsprocessen på följande sätt:  
 

• Identifiering av informationsbehov  
• Val av ämnesområde 
• Söka information kring ämnet för att få en generell förförståelse. 
• Fokusering och avgränsning 
• Insamling av information  
• Avsluta sökning för att sedan börja bearbeta och presentera informationen81 

 
Kuhlthau menar att en medvetenhet om informationssökningsprocessens olika faser ökar 
användarens förståelse för sin kunskapsutveckling i samband med informationssökning. 
Knyter vi an detta till Bruce, som det har refererats till tidigare, utgörs en av hennes sju 
aspekter av informationskompetens av just förmågan att kunna tillämpa informations-
sökningsprocesser. Att känna till Kuhlthaus beskrivning av informationssökningsprocessen 
kan därför sägas vara ett steg till en ökad medvetenhet och kompetens vad gäller användning 
av information, något som efterlyses i texterna av både Limberg, Pitts och Mancall et al.  
 
En medvetenhet kring informationssökningsprocessen underlättar även bibliotekariens och 
lärarens professionella och pedagogiska arbete. Deras syn på informationssökning har, som 
sagts tidigare, avgörande betydelse för hur undervisningen planeras och genomförs. Brister i 
användarundervisningen kan delvis förklaras med att lärarna har en otydlig bild av vad 
informationssökning är och vad de krävs för kunskaper och kompetenser för att lära sig något 
genom sökning och användning av information. Bibliotekarierna å sin sida har alltför stor 
fokus på teknik och procedurer.  En förbättrad undervisning i informationssökning handlar till 
stor del om lärares och bibliotekaries eget lärande.82 
 

3.3.5 Förmedlings- och undervisningsnivåer 
 
Med informationssökningsprocessen som utgångspunkt analyserar Kuhlthau bibliotekariens 
arbete och ingripande i användarens informationssökning. Hon presenterar en mer medveten 
pedagogik som har utgångspunkt i den lärandes perspektiv och ger plats för olika dimensioner 
i informationssökning och informationsanvändning, något som Limberg et al ser behov av. 
Med tanke på vårt intresse för hur man kan arbeta med kritiskt tänkande och helhetsperspektiv 
när det gäller information och media, är Kuhlthaus diskussion intressant när det gäller 
bibliotekariens, och även lärarens pedagogiska metoder.  
 
Kuhlthau har genom sin forskning när det gäller användares informationssökningsprocess 
kommit fram till ett antal nivåer som beskriver bibliotekariens ingripande när det gäller stöd 
och hjälp till användaren i dennes informationssökningsprocess. Hon talar dels om 
förmedlingsnivåer och dels om undervisningsnivåer. En genomgång av dessa förtydligar det 
resonemang som bl a finns hos Limberg et al, Enochsson och Pitts, dvs. vikten av en 
medveten pedagogik när det gäller att lära användare att söka och bearbeta information. Ju 
högre nivå, desto närmare samspel mellan bibliotekarie och användare, vilket innebär en mer 
kvalificerad pedagogisk arbetsmetod för bibliotekarien.83 Förmedlings- och 
undervisningsnivåer diskuteras och definieras utifrån användarens olika steg i sökprocessen 

                                                 
81 Kuhlthau (1994), s. 42-49. 
82 Limberg et al (2002),  s. 125. 
83 Limberg (2002), s. 50. 
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och komplexiteten i användarens problem, men de skiljer sig åt på så sätt att 
undervisningsnivåerna fokuserar på antalet möten då man instruerar och undervisar 
användaren medan förmedlingsnivåerna fokuserar på antalet informationskällor. 84 Nivåerna 
är indelade i följande fem grader: 
 

Organizer – Bibliotekarien ger inga instruktioner och gör inget ingripande i sökprocessen. 
Användaren får klara sig på egen hand i en organiserad samling. 

 
Locator/Lecturer – Bibliotekarien ger lätt och snabb referenshjälp i form av enkla fakta- 

eller källsökningar. Man berättar allt en gång så att användaren skall ha kunskap för 
framtida bruk. Man går inte in på djupet och ger inga instruktionen knuta till någon 
speciellt sökproblem. 

 
Identifier/Instructor – Bibliotekarien ger enkla källinstruktioner och referenshjälp. Man 

hjälper användaren att använda sökverktyg och hitta källor, men frågar inte efter vad 
informationen skall användas till och anpassar inte heller sökningen därefter. 
Instruktionen äger rum vid det tillfället som sökverktyget eller källan ska användas till 
ett specifikt sökproblem. Man koncentrerar sig på en typ av källa eller teknologi i 
taget. På så vis lär sig användaren att hitta information men inte att tolka eller förstå 
hur man kan använda den. Undervisningen kräver planering och pedagogisk eftertanke 
av bibliotekarien. 

 
Adviser/Tutor – Bibliotekarien ger strategiska instruktioner under en serie möten med 

användaren. Syftet är att lära ut sökstrategier för ett specifikt sökproblem där det 
primära är att lokalisera och använda källor. Användaren får hjälp att förstå relationen 
mellan olika sökvägar, och samma sökstrategi rekommenderas till alla. Som 
bibliotekarie förväntar man sig inte att användarens informationsbehov kan förändras 
under processens gång, och man tar heller inte hänsyn till olika individers kreativa 
inlärningsprocess. På den här nivån planerar bibliotekarien tillsammans med läraren 
före mötet med eleverna (dvs. användarna) med syfte att integrera 
biblioteksundervisningen i den ordinarie undervisningen. Läraren presenterar ämnets 
kontext och undervisningens mål för bibliotekarien och bibliotekarien presenterar 
vilka resurser som finns. Tillsammans planerar man vissa punkter där man har ett 
gemensamt undervisningsansvar. 

 
Counselor – Bibliotekarien har en handledande roll som sträcker sig över hela 

sökprocessen. Informationssökningen ses som en kreativ individuell process som är 
dynamisk och unik för varje individ.  Man guidar och stöttar användaren med målet att 
denne skall uppnå en förståelse då det gäller både sökstrategi och sitt problem. Det 
finns inga färdiga svar och ingen sökstrategi som passar alla, utan det är individens 
specifika problem som bestämmer vilket angripssätt man väljer. Man betonar 
upplevelsen av helhet och samband och dialogen med användaren som viktiga 
aspekter, liksom att man tar hänsyn till användarens upplevelse av osäkerhet inför sitt 
problem och hur detta skall angripas. Målet är att förbereda användaren för kommande 
informationssökningssituationer, och i ett vidare perspektiv blir det också att lära 
eleverna att lära i ett bibliotek. Detta ses som en god grund för att leva och arbeta i ett 
informationssamhälle och för det livslånga lärandet. I skolan är bibliotekarien 
tillsammans med läraren delaktig i sökprocessens alla faser, från att sätta upp mål till 
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att utforma metoder och utvärderingssätt. Läraren och bibliotekarien har båda viktiga 
och unika roller. Bibliotekarier är experter när det gäller resurser, teknologi och 
informationssökningsprocess, medan läraren ansvarar för ämnets innehåll och 
uppgiftens utformning.  

 
Kuhlthau menar att den roll som är att eftersträva är the Counselor, där man ser 
informationssökningen som en konstruktiv process, där den kontinuerliga dialogen med 
användaren är viktig och där helhet och samband hela tiden lyfts fram som en betydelsefull 
aspekt av informationssökningen. Målet är att användaren ska få en förståelse för sitt 
informationssökningsproblem och för olika sökstrategier och kunna hantera och lära sig av 
kommande informationssökningstillfällen.85 Liknande aspekter framhålls av Mancall et al när 
arbetet med att få eleverna att tänka kritiskt under sin informationssökningsprocess diskuteras. 
Här är det tre steg som läggs fram som de viktigaste i arbetet. Det handlar dels om att lära 
eleverna att ställa frågor som gör det möjligt att finna användbara svar, dels om att ge dem 
möjlighet att lösa informationsrelaterade problem i grupp, och slutligen att eleverna lär sig att 
i början av en uppgift lägga upp en strategi för problemlösning och informationssökning, och 
sedan utvärderar strategin när uppgiften är klar för att se vad som var bra och vad som kan 
göras annorlunda nästa gång. På så sätt blir också elevernas arbete mer processorienterat, och 
inte bara fokuserat på att utföra enskilda övningar på rätt sätt.86 I det här finner vi tydliga 
paralleller till Bruces definition av informationskompetens, där aspekter som att finna och 
kontrollera information framhålls, liksom att kunna tillämpa informationssökningsprocesser, 
dvs. kunna lägga upp strategier för sin sökning och problemlösning.    
 
Kuhlthau framhåller the Counselor som idealet också för att samarbetet mellan bibliotekarie 
och lärare är mycket betydelsefullt för det pedagogiska arbetet. Båda parter är delaktiga i 
undervisningsplanen men har olika kompetens och roller. Bibliotekarien kan bibliotekets 
utbud och resurser, och är expert på teknologi och informationssökning, och lärarna kan och 
bestämmer skolämnenas och arbetsuppgifternas innehåll.87 
 

3.3.6 Hinder i det pedagogiska arbetet 
 
Limberg et al ger i sin forskningsöversikt en bild av problem som återkommer i 
forskningsstudierna och som gäller vilka metoder som ska användas i 
användarundervisningen. Metodproblemen kretsar i stort kring svårigheter att integrera 
undervisning i informationssökning i ämnes- och klassrumsundervisningen, dvs. i 
meningsskapande sammanhang, kring frånvaro av handledning och stöd med specifik 
inriktning på informationssökningsproblem i anslutning till elevernas arbeten, samt 
svårigheter att bedöma kvaliteter i inlärningsresultat. Limberg et al skriver att det finns en 
strävan att integrera färdigheter i informationssökning och annat undervisningsinnehåll. 
Argument för detta anges bl a vara att färdigheter i informationssökning är beroende av det 
innehåll som man söker och använder information om, likaså att informationssökning inte ska 
behandlas som ett separat ämne, utan ska ses som ett sätt att nå andra mål.88 
 
För att kunna integrera undervisning i informationssökning med ämnes- och 
klassrumsundervisning så krävs det att lärare och bibliotekarier har ett nära samarbete, skriver 
                                                 
85 Kuhlthau (1994), kapitel 8. 
86 Mancall et al (1986), s. 25-26. 
87 Kuhlthau (1994), kapitel 8.  
88 Limberg et al (2002), s. 126. 
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Limberg et al,89 något som också Moore lyfter fram då hon skriver att samarbetet mellan 
lärare och bibliotekarie måste betonas, liksom bibliotekets pedagogiska roll, för att en 
integrering av skolbiblioteket ska vara möjlig, och för att skolbiblioteket ska ses som viktigt 
för elevernas utveckling av kunskaper i informationssökning.90 Library Power Program 
belyser just vikten av detta och att det också ger resultat när man satsar på skolbibliotek och 
på samarbete.  
 
Hinder för en integration kan vara brist på resurser, t ex tid, problem med schemaläggning, 
skilda synsätt på kunskap och lärande samt olika fokus på vad som är viktigt i 
undervisningen.91 Liknande hinder har nämnts tidigare i samband med skolbibliotekets plats i 
undervisningen, där bl a svårigheter med att utveckla samarbetet mellan lärare och 
bibliotekarie, otydliga mål för biblioteksverksamheten och bristande resurser, lyfts fram.  92 
 

3.3.7 Bedömning av elevernas inlärningsresultat 
 
En av våra frågeställningar berör hur man kan bedöma elevernas lärande när det gäller 
analytisk förmåga till information och media. Elevernas kunskapsbehållning bör vara 
riktmärke för hur undervisningen utformas, menar vi. Har det man vill förmedla inte nått fram 
måste metodval tänkas över. Motivet till att bedöma inlärningsresultat kan vara mångfaldiga, 
enligt Bruce. Det kan handla om en legitimering av den undervisning man bedriver, men det 
kan också vara ett verktyg till att bedöma och utveckla det pedagogiska arbetet så att man kan 
anpassa sig efter eleverna och nå upp till de utbildningsmål man har. Enligt henne är många 
utvärderingar snäva och otillräckliga då pedagogen endast bedömer utifrån ett perspektiv. En 
mer rättvis bild får man om man ser till elevens arbete från flera synvinklar, och Bruces sju 
aspekter av informationskompetens kan användas som utgångspunkt vid utvärderingar. 
Limberg skriver att ett erkänt problem är just att bedöma vad eleverna faktiskt lär sig när det 
gäller användarundervisning i informationssökning, och hon liksom Bruce menar att det 
saknas utarbetade utvärderingsplaner som har tillräcklig bedömningsbredd och som kan ge ett 
tillförlitligt utfall. Det framkommer dock en del förslag till utvärderingsmetoder, t ex 
portföljmetod, kamratutvärdering och självvärdering där eleven själv reflekterar över sin 
informationssökningsprocess och dess olika faser. Det är också att föredra att utvärderingen 
ingår som en del i undervisningen.93  
 
 
3.4 Ett sociokulturellt perspektiv på lärandet 
 
Vår problemformulering berör lärandet, dvs. vilka metoder som lärare och bibliotekarie 
använder för att förmedla kunskap och verktyg till kritiskt förhållningssätt och 
helhetsperspektiv. Vi fann det sociokulturella perspektivet som passande för att tydliggöra 
och stödja resonemanget och analysen kring detta i vår fallstudie. Här presenteras det utifrån 
Roger Säljös bok Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv.94 
 
                                                 
89Limberg, Hultgren & Jarneving (2002), s. 132.  
90 Moore (1999), s.16. 
91 Limberg et al (2002), s.132. 
92 Limberg (2002), s.17. 
93 Limberg et al (2002), s.141. 
94 Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma  
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Vi har också valt att använda oss av Birgitta Qvarsell för att hon har en intressant och för oss 
passande terminologi. Hon har dock en konstruktivistisk syn på lärande, men detta synsätt har 
ingen plats i vår uppsats. När vi diskuterar de pedagogiska metoderna och lärarnas och 
bibliotekariens undervisning har vi valt att använda begreppet förmedla. Detta sätts oftast i 
samband med just en konstruktivistisk och individcentrerad syn på lärande och det kan därför 
finnas en problematik i vårt begreppsval. Vi vill därför förklara hur vi ser på 
förmedlingsbegreppet i relation till det sociokulturella perspektivet. 
 
Vi har många gånger diskuterat vilket begrepp som ska användas i uppsatsen då vi skriver om 
kunskapstradering. Valet föll slutligen på förmedlingsbegreppet, eftersom vi har svårt att 
finna något annat uttryck som är enkelt och känns naturligt att använda i texten. Vi vill i 
uppsatsen vidga begreppet till att inbegripa samspelets betydelse för lärande. Ser man till 
konstruktivismen kan dess grundsyn sägas vara att individen inte passivt tar emot information, 
utan att kunskapen konstrueras aktivt av den lärande själv. Lärandet ses som en process där 
individen organiserar sina uppfattningar om omvärlden och utvecklas intellektuellt 
allteftersom nya erfarenheter görs som korrigerar den tidigare världsbilden.95 
Konstruktivismen kan gå under olika benämningar, bl a social konstruktivism, där de sociala 
faktorernas betydelse för lärandet betonas.96 Det sociokulturella perspektivet har sin grund i 
detta, men istället för att framhålla individens egen aktivitet, lyfter man fram den 
gemensamma och kollektiva verksamhetens betydelse för lärandet. Individen lär och 
utvecklas i samspel med andra människor och inom ramen för de tolkningar och tankemönster 
som finns och utnyttjas i omgivningen.97 Det är detta vi väljer att applicera på vår studie, och 
valet av förmedla som begrepp i det här sammanhanget betyder inte att vi lägger ett 
konstruktivistiskt perspektiv på studien, utan att vi snarare finner det som det mest passande 
begreppet. Nedan följer en mer utförlig presentation av det sociokulturella perspektivet, 
liksom en presentation av Qvarsells begrepp.  
 

3.4.1 Det sociala och kulturella sammanhangets betydelse för 
individens lärande 
 
Säljö betraktar vår förmåga att lära som en del av en större och övergripande fråga om hur 
kunskaper återskapas i ett samhälle mer generellt. När man ser till hur människor lär och vad 
som ses som väsentligt att kunna, måste man dels se till det intellektuella och biologiska, men 
också till omgivningen, vilka resurser den erbjuder och vilka krav som ställs. Kunskaper och 
färdigheter återskapas i alla kulturer och under alla sociala och historiska villkor. Skillnaden 
mellan samhällen och kulturer ligger i hur denna reproduktion av kunskaper är organiserad 
socialt och psykologiskt och vem som har ansvaret. Avgörande faktorer är hur komplext 
samhället är vad beträffar teknologi och social organisation, och vilken arbetsdelning som 
finns.98 Med hjälp av detta resonemang kan vi i vår uppsats se till vårt samhälle och vad som 
där ses som viktiga kunskaper. Dagens resurser i form av information och media, och 
förmågan att kunna använda och hantera dessa, är en del av den omgivning och de redskap 
som människor idag möter och lär sig behärska.   
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I ett sociokulturellt perspektiv antas vår utveckling inte vara direkt bestämd av vår egen 
aktivitet, utan man betonar istället att omvärlden tolkas för oss i gemensamma och kollektiva 
mänskliga verksamheter, att människan föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med 
andra människor. Vi gör våra erfarenheter tillsammans med andra, och vi lär oss att 
uppmärksamma, beskriva och agera på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar. 
Barnet är därmed beroende av den vuxne. Det agerar inte ensamt, utan kommer in som en 
slags lärling i sociala samspel som vuxna redan bedriver och socialiseras därmed in i 
kulturella mönster. Det sociokulturella perspektivet står alltså för en social och kollektiv syn 
på hur människan skapar och för vidare föreställningar och kunskaper.99 Vi lär genom att 
delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra, och kunskap är något som 
konstrueras av individen, en resurs att se och agera med i konkreta situationer. Människan är 
med andra ord deltagare i social interaktion, och hennes tänkande är delar av och bidrar till 
sociokulturella praktiker. Våra handlingar bidrar till att återskapa viss social praktik, och våra 
tankar och handlingar beror på den sociala kontexten. Går vi till vår studie är detta 
resonemang användbart då vi ser till skolan som plats för erfarenhet och kunskapsutveckling. 
Där finns det kollektiva samspelet och den sociala interaktionen, och där  får barnen hjälp av 
de vuxna att uppmärksamma och utveckla kunskaper.  
 

3.4.2 Utvecklingszon och appropriering av kunskap  
 
Två begrepp som är centrala inom det sociokulturella perspektivet är appropriering och 
utvecklingszon. Dessa begrepp kommer ursprungligen från den pedagogiske teoretikern Lev 
Vygotsky, som Säljö också hänvisar till. Appropriering innebär att man tar över och tar till sig 
kunskaper från sina medmänniskor i samspelssituationer. Utvecklingszon definieras som 
avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam, utan hjälp av någon annan, och vad den 
kan prestera med hjälp och stöd eller i samarbete med en vuxen eller mer kunnig kamrat. Det 
kan ses som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaring från en mer 
kompetent person. Det är inte bara barnets uppnådda kompetens som är intressant, utan också 
dess potential vad gäller att förstå och agera. Säljö menar att det är viktigt att betona att det är 
individen som själv är aktör och som skapar sin egen utveckling inom ramen för de 
sociokulturella möjligheter som erbjuds.100 
 
Kommunikation ses i det här sammanhanget som något helt centralt, eftersom det är via 
kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Genom att höra vad 
andra talar om och hur de föreställer sig världen, blir barnet medvetet om vad som är 
intressant och värt att uppmärksamma. Barnet föds därmed in i interaktiva och 
kommunikativa förlopp vari förhållningssätt och perspektiv finns inbyggda.101  
 
Resonemanget kring appropriering, utvecklingszon och kommunikationen är användbart i vår 
studie då vi ser till de pedagogiska metoder som används av lärarna och bibliotekarien i 
undervisningen. Vad spelar samspelssituationerna för roll? Hur stöder lärarna och 
bibliotekarien eleverna i deras utveckling vad gäller kritiskt tänkande och helhetsperspektiv, 
och vilken betydelse har kommunikationen?  
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3.4.3 Artefakter och mediering 
 
Vi hanterar vår omvärld och olika situationer genom att använda oss av fysiska och 
intellektuella redskap, s.k. artefakter, och kan med hjälp av dessa behärska sociala praktiker 
och lösa problem på ett sätt som annars vore omöjligt.102  Dessa redskap s a s medierar 
verkligheten för oss, vilket innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar skapas och 
färgas av de intellektuella och fysiska redskap som finns och används i vår kultur. Att lära 
innebär att man tar till sig delar av dessa sätt att formulera och förstå verkligheten och att man 
sedan kan använda dem i praktiken.103 Människans allra viktigaste medierande redskap är 
språket. Vi kan med kommunikationens hjälp beteckna och beskriva världen, och på så sätt 
samspela med andra i olika aktiviteter. Språket är länken mellan det inre och det yttre, och det 
utgör grunden för vårt tänkande och vår kommunikation.104 
 
Här finner vi en tydlig parallell till media som ett fysiskt redskap som skapar och färgar våra 
föreställningsvärldar. Det är ett resonemang som är användbart i vår diskussion kring medias 
betydelse och inflytande, hur det präglar barnen samt hur skolan arbetar med detta. Annat 
fysiskt redskap som kan nämnas i uppsatsens sammanhang är datorn som ju är ett nödvändigt 
redskap för de flesta idag. Till de intellektuella redskapen kan vi föra kritiskt tänkande och 
helhetsperspektiv och på så sät t förtydliga diskussionen kring dessa. 
 
 
3.5 Att utveckla handlingskunskaper i en medierelaterad 
tillvaro 
 
Qvarsell diskuterar i sin bok Barn, Kultur och Inlärning – Om skolbarns utvecklingsuppgifter 
i ett ”mediesamhälle”105 kring barns socialisation och lärande i och utanför skolvärlden, och 
efterlyser ett meningssammanhang mellan barns fritid och skolan. Hon intresserar sig speciellt 
för masskulturen och för hur barnen själva uppfattar, bedömer och använder den masskultur 
de tar del av. Qvarsell framför intressanta aspekter när det gäller barns lärande, och då hon 
lyfter fram medias roll när det gäller barns strävan efter kompetens och presenterar det som en 
av flera utvecklingsuppgifter, anser vi att hon har många beröringspunkter med vårt 
uppsatsämne. I vår analys har vi främst tagit fasta på hennes resonemang vad gäller 
fascination, utvecklingsuppgift och handlingskunskap (se nedan för definitioner).  
 

3.5.1 Begrepp gällande lärande 
 
Qvarsell har utvecklat en begreppsapparat som kan vara till hjälp för förståelsen av skolans 
och fritidens villkor för barn när det gäller deras lärande. Hon menar också att dessa begrepp 
kan användas i diskussioner om pedagogiska möjligheter till ingripande i barnens 
socialisation. Vi ser begreppen som användbara i analysen av vår fallstudie då de tydliggör 
vilka kunskaper som lyfts fram i skolans undervisning och vad lärare och bibliotekarie 
respektive barnen har för uttalanden kring detta.  
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Begreppen är följande: 
 

• Fascination – I fascinationskraften finns motivation för skapandet av kunskaper. 
Denna kraft finns inte enbart i det i ytlig mening attraktiva, utan också i utmanande 
särdrag i miljön där det snarare blir det förbryllande som engagerar.  

 
• Vardagskunskap – Innefattar de direkta eller indirekta erfarenheterna i vardagslivet.  

 
• Skolkunskap – Den kunskap som förmedlas i skolan på ett medvetet sätt.  

 
• Handlingskunskap - Kunskap som barnet kan använda sig av därför att det gjort 

kunskapen till sin egen, dvs. knutit kunskapen till tidigare bearbetade erfarenheter och 
placerat den i ett sammanhang. Utifrån detta kan barnet sedan handla, t ex dra 
slutsatser, analysera, och kritisera. 

 
• Kompetenssträvan – Strävan efter kompetens. Barnet strävar efter kompetens så att 

det kan förstå och begripa de utvecklingsuppgifter det står inför. Detta är en process 
som kan beskrivas som konstruktion. Här krävs stoff, redskap, innehåll och språk. 
Kompetenssträvan är utvecklingsmotivet, kraften till barns kollektiva och enskilda 
kunskapsuppbyggande, deras inlärning  

 
• Utvecklingsuppgift – Definieras som barns innebördsskapande, dvs. barns skapande 

av mening och betydelse. Utvecklingsuppgifterna som barnen möter innebär 
tankemässiga, sociala och känslomässiga utmaningar i deras tillvaro, dessa fascinerar 
och kräver bearbetning. Utvecklingsuppgifterna är kulturrelaterade och kommer att 
variera beroende på livssammanhang, miljö, samhälle och epok. Medierna till 
exempel, kan ses som en kulturell utvecklingsuppgift i moderna barns liv, dvs. något 
som måste begripas och hanteras för att barnen ska kunna gå vidare i sin utveckling, 
enligt Qvarsell. 

 
 

3.5.2 Inlärningsprocessen 
 
När det gäller människans lärande är det viktigt att inte fastna för något enhetligt system, där 
man antar att lärandet är lagbundet och ordnat i t ex steg eller nivåer, som genomskrids eller 
överskrids på samma sätt av alla, menar Qvarsell. Människors inlärningsprocesser kan variera 
stort och som enda generella erfarenhet kan sägas att de är personliga. Hon påpekar att 
inlärningshierarkier och bestämda stadier och tankesystem kan hindra barnens inlärning. 
Empiriska studier visar att inlärningshierarkier existerar endast med viss sannolikhet, och 
därför kan det mycket väl vara så att läroprocesser skiljer sig när man jämför olika barn. Att 
påtvinga barn vissa bestämda steg kan därför innebära att man blockerar deras 
kunskapsbildning, och särskilt illa kan det gå för barn som bedöms som ”svaga” eftersom 
deras svaghet kan bero på att de väljer andra vägar för sin inlärning. De här olikheterna kan  
t o m gälla relationer som har med helhet och delar att göra. Det som är viktigt och som bör 
utgöra något av ett mönster för inlärning är att man försöker se både helheten och delarna när 
man lär, att man pendlar mellan de olika nivåerna i försöken att uppfatta och fatta ett skeende 
eller ett fenomen. Man kan därmed tala om olika villkor för inlärningen, och som en följd av 
detta tänka sig olika läromönster från barnens perspektiv. Resonemanget kan hjälpa oss att se 
hur undervisningen är uppbyggd på skolan i vår fallstudie, vilket visar på den pedagogiska 
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strukturen. Följer man ett visst mönster eller anpassas det efter individ, och vad är motivering 
till att man arbetar som man gör?  
 

3.5.3 Vardagskunskaper, skolkunskaper och handlingskunskaper 
 
En av Qvarsells centrala tankar handlar om att det är väsentligt för barn att i sin 
kunskapsbildning få knyta nya stoff och erfarenheter till sitt redan etablerade tänkande så att 
de genom detta får möjligheter att skapa nya innebörder. Barnens vardagskunskaper, både 
direkta och indirekta som de t ex får via massmedier, skulle genom ett möte med 
skolkunskaper kunna utvecklas till handlingskunskaper. Ovarsell menar att skolkunskaperna 
måste knytas till barnets vardagskunskaper för att bli meningsfulla för barnet. 
Skolkunskaperna skulle kunna hjälpa och ge barnet verktyg till att bearbeta de 
utvecklingsuppgifter som barnet möter i sin vardag. Qvarsell talar om barnkultur som villkor 
för erfarenhetsbearbetning och menar då att det framför allt handlar om barnens specifika 
kulturmönster, dvs. formerna för samvaro och utbyten av erfarenheter, normer och 
värderingar i barnkulturen som livsform. Det rör sig om kollektiva handlingar, lekar och 
utbyten som barnen själva ansvarar för. Man kan dock inte dra några skarpa gränser för vad 
som är barnkultur och inte, eftersom många olika kulturer tas omhand av barnkollektivet och 
förvaltas där. Barnkultur är alltså ett villkor för erfarenhetsbearbetning, i såväl som utanför 
skolan. 
 

Det är ju viktigt att kunna använda skolkunskaperna så att ens liv utanför skolan berikas så att 
man kan handla där. Skolkunskaperna kan i bästa fall assimileras med hjälp av 
vardagskunskaperna så att man får hjälp att både lösa aktuella utvecklingsuppgifter och förbereda 
sig inför framtida uppgifter. Men problemet med denna analys är att den förutsätter att både 
skolans och barnkulturens kunskapsformer finns inne i skolan, att de får utrymme där. 106 

 
Det här resonemanget är intressant för analysen av vår fallstudie och användbart på så sätt att 
det förtydligar diskussionen kring media, information, kritiskt tänkande och helhetsperspektiv 
och hur man arbetar med detta i den aktuella skolan. Knyts skolkunskaperna till 
vardagskunskaperna, och vilken plats har barnkulturen i skolan? Ges barnen möjlighet att 
bearbeta utvecklingsuppgifter och i så fall på vilket sätt? 
 

3.5.4 Media som redskap för kunskapsutveckling 
 
Istället för att se negativt på barnens intressen för massmedia, bör man fråga vilka 
erfarenheter de gör när de umgås med medierna och vad de får ut av dem. Qvarsell talar om 
fascination som kraft och fenomen i barnens relation till medierna. Hon uppmärksammar oss 
på mediernas mångtydighet och komplexitet av innehåll. Det finns så mycket man kan fastna 
för och som kan väcka vår uppmärksamhet i mediet. Olika individer fastnar för olika saker, 
fast de t ex har sett samma filmavsnitt, nyhetsinslag eller läst samma seriestripp. Den vuxne 
och barnet kanske inte alls har samma tolkning eller innebörd av det de sett. Fascinationens 
kraft kan t ex sökas i sådant som färg, rörelse, rytm och handling. Man måste tillsammans 
med barnet välja ut och utforska mediet, plocka ut de aspekter som kan integreras med barnets 
erfarenheter och kunskaper. Detta är viktigt för att förstå vad som är barnens uppfattningar 
och fascination. Först då kan man stödja barnet i dess skapande av innebörder. Det är alltså 

                                                 
106 Qvarsell (1988), s. 77. 
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mottagarens speciella sätt att välja ut, koda, tolka och behandla ett material som bestämmer 
vad som sker i form av kunskapsutveckling, enligt Qvarsell. 
 
Qvarsell menar vidare att medierna kan vara redskap för barnen att lösa andra 
utvecklingsuppgifter. Det kan t ex röra sig om att barnen genom direkt inlärning tar del av 
väsentlig information eller att barnens fantasi stimuleras via media, och att de därigenom 
bearbetar existentiella frågor. Det är inte så att masskulturen i första hand deformerar barnen, 
snarare är det så att barnen formar och gör något av masskulturen. Massmedier kan också 
fungera som underlag för diskussioner och meningsskapande utbyte barn emellan. I 
sonderande samtal kan ett möte ske mellan vardagskunskaperna och skolkunskaperna. Själva 
förmedlingen av erfarenheter sker just genom språket, och med begreppet språk avser 
Qvarsell mer än text och tal. Det inbegriper också bild, drama, musik och lek, dvs. allt som 
används för att förmedla erfarenheter och kommunicera känslor, tankar och åsikter mellan 
människor. Genom sin forskning visar Qvarsell på hur barn i olika åldrar behandlar och 
upplever media som en utvecklingsuppgift. Hon visar också på att barn lättare bygger upp ett 
meningssammanhang kring medierna om de gör det tillsammans i grupp.  
 
Utifrån det här kan vi ställa oss frågan hur lärare och bibliotekarie gör på den aktuella skolan. 
Fångar de upp det som fascinerar och intresserar barnen, och i så fall hur? Resonemanget 
hjälper oss i vår analys av lärarnas och bibliotekariens pedagogiska arbete och hur det byggs 
upp vad beträffar media och information och förhållningssättet till detta.  
 
 
3.6 Likheter och skillnader i resonemanget kring lärande 
 
Säljö, som här representerar det sociokulturella perspektivet, och Qvarsell använder begrepp 
som till viss del korresponderar med varandra vad gäller innebörd, trots att de har olika 
synsätt och perspektiv på lärande. För att underlätta resonemanget senare i resultatdelen görs 
här en kortare sammanställning som visar på detta. 
 
Både Säljö och Qvarsell skriver att individens lärande beror på livssammanhang, omgivning, 
samhälle och tillgängliga resurser. Qvarsell skriver att lärandet bygger på ett utbyte mellan 
individ och miljö. Individen möter nya uppgifter som bearbetas med hjälp av tidigare 
erfarenheter, vilket ger inlärning och kunskap i form av nya innebörder. Säljö menar att 
individen lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra. Båda 
framhåller individen som den som konstruerar sin egen kunskap, men Säljö betonar också 
individens medmänniskor som viktiga eftersom det är i samspel med dessa som individen 
bildar kunskap.  
 
Säljö betonar kommunikationen som viktig, eftersom det är via den som individen blir 
delaktig i kunskaper och färdigheter. Också Qvarsell skriver om språkets betydelse och att det 
är via detta som erfarenheter förmedlas mellan människor.  
 
Qvarsell skriver om handlingskunskaper, dvs. de kunskaper som individen tagit till sig och 
kan använda sig av. Man kan dra en parallell till Säljös resonemang om fysiska och 
intellektuella redskap. Att lära innebär enligt Säljö att man tar till sig dessa redskap och kan 
använda dem i praktiken. En annan parallell som finns är den mellan Qvarsells begrepp 
kompetenssträvan och Säljös begrepp utvecklingszon. Det första begreppet handlar om kraften 
till kunskapsuppbyggnad och individens strävan efter att förstå och begripa något nytt. Det 
andra begreppet står för avståndet mellan vad individen vet och kan på egen hand, och vad 



 40 

den kan prestera med hjälp av någon annan mer kunnig. Det handlar i båda fallen om 
individens potential att förstå och agera, men som nämnt tidigare så betonar det 
sociokulturella perspektivet samspelet med andra människor. Individen lär sig något nytt med 
stöd från någon som redan kan detta. Begreppet utvecklingszon är också mycket likt Qvarsells 
begrepp utvecklingsuppgift. Båda handlar om att individen måste bearbeta en uppgift för att 
skapa innebörd och mening och komma vidare i sin kompetens, men skillnaden ligger även 
här i att Säljö framhäver samspelet som individen behöver med någon mer kunnig person, 
medan Qvarsell endast talar om individens egen tanke - och bearbetningsprocess. 
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3.7 Konklusion  
 
För att skapa överblick i vårt presenterade material följer här ett sammanfattande kapitel som 
följer vår tematiska struktur: 
 
Media – betydelse, påverkan och förhållningssätt 
De författare som vi har tagit del av tillskriver media en stor betydelse i barns liv, och dess 
påverkan uppfattas både positivt och negativt. Det handlar dock inte om en 
envägskommunikation utan media både formar och formas av barnens sätt att leva. Eftersom 
media ingår i barnens livsvärld och fungerar som utvecklande faktor både socialt och 
kunskapsmässigt, är det bättre att lära dem hantera, förstå och förhålla sig kritiska till det som 
media förmedlar, än att censurera och försöka skydda barnen från det. Hur barnen påverkas 
och vad de lär sig avgörs främst av vad de upplever som intressant och därmed väljer att 
uppmärksamma i sin omvärld. Även om barnen själva väljer vad de intresserar sig för i media, 
består denna värld av en mängd intryck och information där de behöver kunna orientera sig, 
se mening och skapa sammanhang. Det är nödvändigt att äga en djupare förståelse för 
mediernas språk och påverkan så att man kan se att det oftast finns mer än en sanning och att 
man kan se på en företeelse ur många olika synvinklar. Att man har ett kritiskt 
förhållningssätt till media och information blir därför viktigt.  Detta är inget som barn 
tillägnar sig automatiskt. För att utveckla det här tänkandet behövs handledning av någon mer 
kunnig, t ex en pedagog.107  
 
Metodval och undervisningen kring kritiskt tänkande och helhetsperspektiv – 
dess innehåll och uppbyggnad 
Kritiskt tänkande och helhetsperspekt iv kan utvecklas genom att olika och varierande metoder 
används. Tekniker som läsning, muntlig- och skriftlig framställning liksom gruppsamarbete 
förbättrar elevers förmåga. Att arbeta med analys, tolkning och kritiskt tänkande kan ge 
eleverna en djupare och större förståelse för ämnet.108 Ett personligt engagemang och intresse 
ses dock som avgörande för elevens lärande och är det som motiverar och driver dem framåt i 
kunskapsprocessen. Ämnet måste kännas betydelsefullt för eleverna, och det måste känns 
meningsfullt att reflektera kring något om det ska ge resultat. 
 
Undervisningen som berör information och media bör vara bred och processinriktad, dvs. inte 
bara lägga vikt vid att eleverna lär sig sökfärdigheter och att hitta ”rätt svar”, utan också lär 
sig strategier som hjälper dem och utvecklar förståelse för hur man kan strukturera och lösa 
sina informationsbehov. Det är viktigt att man uppmärksammar de färdigheter som berör 
själva processen och som eleverna behöver för att planera och värdera de aspekter som berör 
sökning och användning av information. Det efterlyses ett fokus på analys, kritiskt tänkande, 
värdering och användning av information. Att eleverna får utveckla en medvetenhet om vad 
de gör, hur de tänker och känner under sökprocessen hjälper dem att få syn på det egna 
lärandet och den egna kunskapsutvecklingen, vilket gagnar deras framtida lärande. 109 
 
Det som är att eftersträva i det pedagogiska arbetet enligt Kuhlthau, är den handledande rollen 
som innebär att man finns med i hela sökprocessen, guidar och stöttar användaren med målet 
att denne skall få förståelse för olika sökstrategier och sitt informationsproblem. 
Utgångspunkten ligger i den lärandes perspektiv och individens specifika problem bestämmer 
                                                 
107 Buckingham (2000), Enochsson (2001), Livingstone (2001), Megee (1997), Olsson (2001), Qvarsell (2000) 
och Tufte (1994).  
108 Craver (1989), Limberg (1998). 
109 Liedman (2001), Limberg et al (2002), Mancall (1986), Qvarsell (1988). 
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vilket angripssätt man väljer. Dialogen med användaren är därför viktig, liksom upplevelsen 
av helhet och samband. När det är som bäst är bibliotekarien tillsammans med läraren delaktig 
i sökprocessens alla faser, från att sätta upp mål till att utforma metoder och 
utvärderingssätt.110 Just att utvärdera elevernas kunskapsbehållning är av vikt för att kunna 
utveckla och bedöma det pedagogiska arbetet.111 
 
Skolbibliotekets roll i det pedagogiska arbetet 
Skolbibliotekets betydelse och funktion avgörs till stor del av hur det används, dvs. vilken 
pedagogisk metod som tillämpas och vilka arbetsuppgifter lärare och bibliotekarie skapar. 
Skolbibliotek kan därför fungera på många olika sätt, och ett och samma skolbibliotek kan ha 
olika betydelse och funktion för olika lärare och elever. En aktiv roll för skolbiblioteket i 
undervisningen innebär inte automatiskt ett kvalificerat lärande för eleverna. Det avgörande är 
istället hur lärare och bibliotekarie utformar arbetsuppgifter och handlar i klassrum och 
skolbibliotek. Detta i sin tur beror på vad de har för syn på kunskap och lärande.  
 
Bibliotekets integrering och pedagogiska roll i skolans undervisning är inte problemfri, utan 
det finns en del hinder. Exempel på detta är bristfälligt eller obefintligt samarbete mellan 
bibliotekarie och lärare, bristande förståelse för vilka möjligheter skolbiblioteket erbjuder, 
otydliga mål för biblioteksverksamheten, bristande resurser samt att bibliotekarien arbetar 
ensam. 112 För att undvika att biblioteket hamnar i utkanten av skolans undervisning är det 
viktigt att lyfta fram just samarbete och integrering av biblioteket, och se det som en resurs för 
elevernas kunskapsutveckling när det gäller informationssökning och analytisk förmåga.113  
 
Hur kan då arbetet med kritiskt tänkande och helhetsperspektiv se ut i praktiken på en skola? 
Vilka metoder används och vilka tankar ligger bakom arbetssättet? Vi fann det sociokulturella 
perspektivet som passande för att tydliggöra och stödja resonemanget och analysen kring 
detta. Andra begrepp kring lärandets villkor tagna från Qvarsell används också. Här på följer 
vår analys.  

                                                 
110 Kuhlthau (1994). 
111 Limberg et al (2002). 
112 Limberg (2002). 
113 Moore (1997). 
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4. ANALYS 
 
 
4.1 Kapitlets disposition och tillvägagångssätt vid analys 
 
Analysens är strukturerad som tidigare delar, och resultatet presenteras utifrån våra tre 
huvudteman. Den inleds här med en sammanställning av intervjuerna under rubriker som 
svarar mot vår intervjumall, och svaren jämförs inbördes. Utifrån vår tematiska struktur sätts 
sedan fallstudien i relation till vår litteratur för att på så sätt placera det insamlade materialet i 
ett sammanhang, dra paralleller, förtydliga och problematisera vår empiri. Slutligen diskuteras 
detta resultat och uppsatsens slutsatser presenteras med utgångspunkt i våra frågeställningar. 
 
I detta kapitel presenterar vi skolans styrdokument och vad som däri är relevant för vår 
frågeställning samt resultatet av våra kvalitativa intervjuer där informanternas svar ställs i 
relation till varandra. Som ett komplement till våra intervjuer har vi tagit del utav en 
metodbok skriven av två lärare på den aktuella skolan, relevanta delar av den redovisas också 
här.  
 
 
4.2 Skolans styrdokument 

4.2.1 Lpo 94 
 
Skolan och dess personal är skyldiga att följa skollag och läroplan. Läroplanen beskriver 
skolans värdegrund, respektive ansvarsområde och vad som ska uppnås i skolans 
undervisning, vilka kunskaper och insikter eleverna ska få med sig. 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, 114 står det att skolan har uppgiften att 
dels överföra vissa grundläggande värden och förmedla kunskaper, och dels förbereda 
eleverna för att leva och verka i samhället. Det anges att skolan ska förmedla de mer 
beständiga kunskaperna som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en omvärld som är komplex, som förändras 
snabbt och som har ett stort informationsflöde. I det sammanhanget blir studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna 
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 
av olika alternativ. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna 
ska få möjligheter att ta initiativ och ansvar, och att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och lösa problem. 115  
 
Angående mål och riktlinjer vad beträffar kunskaper står det att skolan ska sträva efter att 
varje elev lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att bl a formulera och pröva 
antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållanden.116 Skolan ansvarar också för att varje elev efter genomgången 

                                                 
114 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
115 Ibid, s. 7. 
116 Ibid, s. 9. 
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grundskola bl a har kunskaper om medier och deras roll.117 Skolbiblioteket kan vara ett 
redskap bland andra för att utforma en god inlärningsmiljö,118 men dess funktion är inte vidare 
preciserad i Lpo94.  
 

4.2.2 Lunds skolplan 
 
Skolplanen skall tillsammans med de nationella uppdragen konkretiseras i skolornas lokala 
arbetsplaner. Skolplanen anger inriktningsmål för elevernas lärande och utveckling. Planen 
innehåller också åtgärder som behöver vidtagas för att nå de uppsatta målen. Här följer en 
sammanfattning av de punkter i Lunds skolplan som vi ser kan knytas an till våra 
frågeställningar.119 
 
Förutom att Lunds skolor skall följa de nationella målen för skolan skall man också arbeta för 
intentionerna i FN: s barnkonvention. Olika pedagogiska arbetssätt uppmuntras, vilket skapar 
förutsättningar för individens lärande. Genom att placera eleven i fokus vill man att varje 
enskild elevs upplevelser, erfarenheter och möjligheter tas tillvara, respekteras och utvecklas. 
Delaktighet och elevinflytande skall skapa nyfikenhet och lust samt en förståelse för resultatet 
av elevens egna initiativ. Eleverna skall ha ett reellt inflytande över skolans verksamhet. 
Elevens utveckling skall kontinuerligt följas upp under hela skoltiden. Elevens förmåga till 
samarbete med andra är ett mål. Elevers lärare och föräldrar skall tillsammans reflektera över 
skolans uppgift, utveckling och verksamhet. I ett etiskt perspektiv lyfter man i skolplanen 
fram behovet av att individen äger en förmåga att kritiskt granska, värdera och skapa sig en 
uppfattning om komplexa situationer och sammanhang. Skolorna i Lund skall öka, bredda och 
fördjupa sina kontakter med omvärlden då man menar att man genom intryck utifrån kan få 
nya perspektiv på den egna verksamheten. Informationsteknikens möjligheter ska aktivt 
tillvaratas och utvecklas, detta för att stödja den nya lärarrollen. Den fysiska miljön skall även 
den stödja elevernas lärande. Välutrustade skolbibliotek/mediatek skall inta en central plats i 
verksamheten. Också grupprum och utrymmen för undersökande arbetssätt och praktiska 
övningar skall tillskapas i nödvändig omfattning. Skolplanen hänvisar till det livslånga 
lärandet och menar att en växelverkan mellan kunskap och lärande ständigt måste beaktas och 
utvecklas i skolan.  
 

4.2.3 Lokal arbetsplan för Vikingaskolan 
 
Förutom att ha nationella styrdokument, skollag, läroplan, kursplan och kommunal skolplan 
som utgångspunkt i den lokala arbetsplanen vill man på Vikingaskolan lyfta fram eleverna och 
deras erfarenheter som en utgångspunk. Man utgår från tre teman som man ser som centrala, 
nämligen lärande, språkutveckling och elevinflytande.120  
 
Lärande –Elevernas förkunskaper skall fungera som utgångspunkt i lärandet, man menar att ny 
kunskap skall sättas in i ett sammanhang som är tydligt för eleven. Motivation skall skapas 
genom elevens inflytande, och via varierande arbetssätt skall eleven bli medveten om sitt 
lärande. Eleverna skall med stigande ålder träna sig i konkret och abstrakt tänkande. 

                                                 
117 Lpo 94, s. 10. 
118 Ibid, s. 17. 
119 Skolplan för Lunds kommun 1999-2002 med utblickar mot år 2010. Lunds kommun: Kommunkontoret. 
120 Se bilaga 2. 
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Problembaserat lärande skall träna elevens ansvarstagande. Strävan är att eleven skall utveckla 
ett kritiskt förhållningssätt till kunskap, till exempel genom att ifrågasätta rimligheten i olika 
påståenden. En elevjournal som beskriver elevens utveckl ing befrämjar engagemang från både 
lärare, föräldrar och elev. 
 
Språkutveckling – Eleven skall i samspel med andra elever lära sig att tala, lyssna och berätta, 
argumentera och diskutera. Detta kan ske genom exempelvis redovisningar och kompissamtal. 
Läsningen är an annan viktig hörnsten och man vill hålla elevens läsglädje vid liv genom 
skolåren. Barnen skall tidigt lära sig att ta fram det som är betydelsefullt i en text. Detta kan 
exempelvis ske genom att plocka ut stödord eller att läraren visar på vad som är viktigt. Målet 
är bl. a. att eleven kritiskt skall kunna granska och analysera texter efter innehåll och karaktär. 
Att i många olika former träna skrivandet ses också som en viktig förutsättning för lärandet. 
Genom skrift skall eleven kunna meddela känslor och tankar. Skriften skall vara ett redskap för 
lärande och kommunikation. Eleven skall också utveckla ett personligt uttryckssätt men även 
kunna anpassa det skrivna efter mottagaren. 
 
Elevinflytande – Eleven skall utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former, detta 
genom deltagande i elevråd, klassråd och andra arbetsgrupper. Tanken är att eleverna 
successivt skall få alltmer inflytande över arbetssätt, skolarbetets innehåll och den arbetstid 
som man har till förfogande i skolan. 
 
 
4.3 ”Sex, godis och mobiltelefoner – pedagogik underifrån” 
 
Ovanstående rubrik är titeln på den bok där lärarna Johan Krantz och Pelle Persson beskriver 
det pedagogiska utvecklingsarbete som bedrivs på Vikingaskolans högstadium. Denna bok är 
en del av vår studie, där den tillsammans med intervjuerna utgör det material som vi använder 
oss av i vår analys.  
 
Krantz och Persson tar avstamp i läroplanens intentioner om inflytande, helheter och 
meningsfulla sammanhang. Metoderna är bl. a elevaktiva arbetssätt, ämnesintegrering och 
handledarskap.121 De menar att skolan måste organiseras på ett sätt som främjar ett aktivt 
konstruerande av kunskap hos eleverna. Detta görs bäst menar man genom att eleverna får 
inflytande över innehåll och metoder i skolarbetet.122  
 
Krantz och Persson har följande definition av ämnesövergripande arbete: ”Att sätta in fakta, 
kunskaper och processer i ett sammanhang.”123 Att placera eleven i centrum innebär att man 
ger denne möjlighet att se samanhang i skolarbetet. Genom att arbeta med ämnesövergripande 
helheter istället för ämnesspecifika delar kan man påtagligt öka elevernas förståelse och göra 
skolarbetet mer meningsfullt för dem. 124 Krantz och Person talar om att ”bygga broar mellan 
ämnen” genom att söka deras gemensamma drag. Ett sätt är att jämföra kursplanernas innehåll 
och målsättningar. Man understryker dock att utgångspunkten måste vara problemorienterad 
och inte skolämnesorienterad.125 Ett annat sätt att finna gränsöverskridande teman är att utgå 
från elevens omedelbara närhet och intressevärld. Krantz och Persson anser att 

                                                 
121 Krantz, Johan & Persson, Pelle (2001). Sex, godis & mobiltelefoner – pedagogik underifrån. Lund: Moped 
HB, s. 10. 
122 Ibid, s. 19. 
123 Ibid, s. 20. 
124 Ibid, s. 35. 
125 Ibid, s. 27. 
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populärkulturen spelar en stor roll för tonåringar, och att den kan fungera utmärkt både som 
utgångspunkt och motivation i elevernas arbete och ibland också som alternativa 
bildningsvägar: ”Förståelse och kritisk granskning av populärkulturens yttringar är 
pedagogiskt bränsle av bästa tänkbara sort. Det låter sig dock inte sorteras under något 
särskilt skolämne.”126 Andra viktiga ingredienser i pedagogiken är elevstyrd veckoplanering, 
elevaktiva arbetssätt, t ex PBL och Storyline, samt ett handledarskap som går ut på att lärarna 
har ett personligt ansvar och en kontinuerlig kontakt med vissa elever och följer upp 
skolarbete genom enskilda samtal och gemensam planering. Krantz och Persson beskriver sitt 
arbetssätt utförligt i boken. 
 
 
4.4 Sammanställning av intervjuer 
 
Här presenterar vi resultatet av våra kvalitativa intervjuer. Informanternas svar redovisas och 
ställs i relation till varandra. Texten följer samma tematiska struktur som tidigare presenterats. 
Som läsare kan man märka att de frågeställningar som diskuterats ofta går in i varandra och 
att de tillsammans ger en mer komplex helhet av det fall vi valt att studera. Vi inleder här först 
med att kort presentera kapitlets innehåll för att ge en introduktion till hur sammanställningen 
är upplagd.  
 
Högstadiets pedagogiska arbetssätt – Under denna rubrik har vi sammanställt den 
information vi fick om skolans arbetssätt dels första gången vi besökte skolan och samtalade 
med skolbibliotekarien, och dels under intervjuernas gång. På så vis får läsaren en bild av 
högstadiets karaktär. Informanterna beskriver också sin syn på vilken skolans roll och uppgift 
som kunskapsförmedlare är. 
 
-Media – betydelse, påverkan och förhållningssätt 
 
Inspiration och påverkan i barnens livsvärld. – Vi ville veta hur informanterna menar att 
de får kännedom om sina elevers vardag och vad de tror att eleverna inspireras och påverkas 
av utanför skolan, och vi bad dem beskriva barnens livsvärld så som de uppfattade den. 
Skolans roll i barnens möte med massmedia – Vi ställde frågor kring informanternas syn på 
barnens mediekonsumtion och vilken betydelse de tror att barnens möte med media har. Våra 
informanter pekade på både faror, möjligheter och barnens behov av stöd i sin tolkning. Vi 
ville veta om man fångar upp de kunskaps- och bearbetningsbehov som barnen kan tänkas få i 
mötet med medierna och på vilket sätt man då gör detta. 
 
-Metodval och undervisning kring kritiskt tänkande och helhetsperspektiv – 
dess innehåll och uppbyggnad 
 
Informationskompetens enligt våra informanter - Begreppet informationskompetens 
diskuterades med lärarna och skolbibliotekarien och vi frågade vad begreppet innebär för just 
dem. Syftet var att få en bild av vad man anser vara de viktigaste kunskaperna när det gäller 
att vara informationskompetent och genom detta också få en bild av vilka kunskaper man 
prioriterar i sin undervisning.  
Analytisk förmåga i mötet med information och media – Under denna rubrik får vi veta 
mer om hur informanterna konkret arbetar med olika aspekter i undervisningen. Hur 

                                                 
126 Krantz & Persson (2001), s. 29-30. 
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förmedlar våra informanter kunskap i informationssökning och vart kommer kritiskt 
förhållningssätt och helhetsperspektiv in i bilden?  
Bedömning av barns kritiska förmåga – Vi ville veta hur informanterna kan bedöma 
barnens förmåga till analys och kritisk granskning. Hur vet de att barnen tagit till sig de som 
man försökt förmedla?  
 
-Skolbiblioteket – roll och funktion i undervisningen 
 
Skolbibliotekets och bibliotekariens roll och funktion – Här var vi intresserade av vilken 
roll och betydelse som skolbiblioteket respektive bibliotekarien har enligt informanterna. 
 

4.4.1 Beskrivning av informanterna 
 
För att ge läsaren en bild av de personer som vi har intervjuat följer här en kortare beskrivning 
av dem. För ytterligare information om intervjuerna hänvisar vi till kapitel 2 Metod. 
 
Gun är skolbibliotekarie och har varit yrkesverksam sedan 1975. Hon arbetar på skolan  
25 h/vecka. Intervjun sker i skolbiblioteket och några elever kommer in under tiden som 
intervjun pågår för att lämna tillbaks böcker eller fråga om något. Guns förhållande till 
eleverna verkar naturligt och vänskapligt.  
 
Peter är lärare sedan fyra år tillbaka. Han ger ett lugnt och säkert intryck. Under intervjun är 
hans svar välformulerade och koncisa, dvs. han vet vad han anser, har klara uppfattningar och 
svarar kort och tydligt på frågorna. Han ger intrycket av att vara en lärare med ordning och 
reda som har en klar bild av vad han vill med sin undervisning och vilken roll han har som 
lärare.  
 
Anne  har arbetat som lärare i 18 år. Hon verkar engagerad i sitt yrke i synnerhet då hon talar 
om den sociala delen av arbetet och vikten av att stötta och vägleda eleverna. Intrycket vi får 
av henne är att hon är en ambitiös lärare med höga krav och ideal. Anne är bestämd i sina 
åsikter och öppen med vad hon anser, men ändå mycket diplomatisk och lojal gentemot sina 
arbetskollegor.  
 

4.4.2 Högstadiets pedagogiska arbetssätt 
 
Informanternas beskrivning av det generella arbetssättet var samstämmigt. Därför preciserar 
vi inledningsvis inte alltid vem som sagt vad utan sammanfattar endast deras beskrivning 
under denna rubrik.  
 
Ämnesövergripande - Karaktäristiskt för den här högstadieskolan är att man till stor del 
arbetar ämnesövergripande. För att skapa en helhet i elevernas lärande integrerar man de 
traditionellt uppdelade ämnena NO, SO, teknik, svenska, bild och hemkunskap, och arbetar 
istället med vad man kallar arbetsområden. Dessa har olika teman och pågår i 2-4 veckor 
innan ett nytt arbetsområde inleds. Exempel på teman som man arbetat med är ”Historiska 
grunder”, ”Experimentarium”, ”Samlevnad”, ”Organisk kemi”, ”Tidningsredaktionen”, ”Tro 
och vetenskap”, ”Våga handla” och ”Tillståndet i världen”. Tanken är att det här arbetssättet 
på ett bättre sätt ska korrespondera med verkligheten där det inte finns tydliga gränser mellan 
ämnen och områden, och att eleverna ska lära sig att se helheter och samband. Peter som är 
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lärare exemplifierar med Galileo Galilei som är både en historisk person och en fysiker. Det 
vore fullständigt vansinnigt, menar han, att dela upp och läsa om honom två gånger inom 
olika ämnesområden, när man kan skapa en mer fullständig bild av honom i ett temaarbete. 
Anne som också är lärare talar om arbetssättet utifrån sin yrkesroll. Hon berättar att hon i 
grunden är NO-lärare men att hon nu är delaktig i hela ÄÖ-blocket, dvs. att hon leder lektion i 
alla de integrerade ämnena. Hon anser att ett sådant arbetssätt gör att hennes personliga resurs 
bättre tas till vara och att undervisningen inte blir förutsägbar och upprepande. 
 
Elevinflytande - Lärarna berättar att eleverna tilldelas ansvar för sitt eget lärande. De 
uppmanas att arbeta självständigt och att ta egna initiativ till att söka information. De är 
ibland med och planerar arbetsområden och har på så sätt till viss del inflytande över sin 
undervisning och sin inlärning, vilket enligt Peter skapar motivation och delaktighet. Anne 
berättar att när arbetsområdena introduceras får eleverna en arbetsområdesbeskrivning som 
innehåller mål, arbetsuppgifter, arbetsformer, avsatt arbetstid, koppling till styrdokumentet 
och examinationskrav. I början av varje vecka går lärarna igenom vad som skall göras under 
veckan tillsammans med eleverna. Eleverna har själva ansvar för hur och att deras arbeten blir 
genomförda. På fredagen utvärdera de sin arbetsvecka, och de ska skriftligt berätta vad och 
hur de har gjort och motivera varför. De ska också fundera över om de hade kunnat lösa 
uppgiften bättre på ett annat sätt. Informanterna är överens om att det är viktigt att intressera 
sig för barnens vardag och sociala situation, och att det får ta utrymme också i skolans värld. 
För att skapa motivation och förankra undervisningen i barnens vardag så utgår man i många 
av skolans arbetsområden från elevernas fritidsintressen. De har t.ex.  haft ett temaarbete om 
godis och ska snart ha ett om mobiltelefoner. Utifrån temat kan man komma in på viktiga 
diskussioner om t.ex. teknik, reklam, marknadsföring, och etik. Barnens intressen tas tillvara 
också på så sätt att de får uttrycka sig kreativt, man använder sig t ex av teater, bild och 
diskussioner som redovisningsform, berättar Anne. Man varierar metoder för inlärning och 
redovisning så att det ska passa olika individers sätt att lära. Det är viktigt med ett varierat 
skolarbete, säger Anne, ”...eftersom moderna människor inte uthärdar det monotona arbetet 
utan behöver variation”. Hon understryker vikten av att eleverna får uttrycka sig själva, att de 
sätter undervisningens innehåll i relation till sig själva, och att det blir ett kreativt moment och 
inte bara instoppning av information. Hon berättar att de varvar problembaserat lärande, 
Storyline-arbete, vanliga grupparbeten, och helt individuella arbeten. Ibland får eleverna till 
uppgift att lämnas in en skrift eller en bok, andra gånger har de samtal och diskussion som en 
avslutande redovisning. Eleverna får vid en del tillfällen också ordna utställningar där de visar 
och berättar om sina arbeten.  
 
Handledarskap - Varje lärare är handledare för ett visst antal elever på högstadiet som de har 
ansvar för och har personlig kontakt med. På så sätt lär de känna elevernas vardag, deras 
behov, intressen och sociala situation. Handledarna tar del av sina elevers planeringar och 
utvärderingar och kommenterar dem varje vecka. På så sätt får de också inblick i elevernas 
lärande och förmåga till reflektion, berättar Anne och säger att eleverna på det här sättet får en 
medvetenhet om sitt eget lärande och ett helhetsperspektiv på det de gör i skolan. Hon anser 
annars att det är svårt att få eleverna att få syn på sitt eget lärande. Har inte eleverna den 
medvetenheten så måste man försöka leda dem in i det tänkandet på olika sätt. Hon berättar 
att eleverna börjar reflektera kring sin livssituation och därmed också sitt lärande när de blir 
äldre. De elever som inte klarar skolarbetet så bra börjar t ex förstå varför. 
 
Viktiga kunskaper - Peter säger att ett av de viktigaste uppdragen man har som pedagog är att 
ge redskap till eleverna så att de kan analysera och värdera information, färdigheter som man 
inte behärskar om man inte får träna sig i det, tror han. För honom innebär kunskapsbegreppet 
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att man snarare har och kan använda verktyg, än att kunna vissa specifika fakta, så som det 
var i den gamla skolan. Det finns oändligt med fakta, och det uppstår hela tiden ny sådan. 
Vilka fakta som är viktig kan diskuteras i evighet, menar Peter och säger att det för honom är 
ointressant vilken fakta det är man ska kunna. Det viktigaste för honom är att man kan sålla i 
fakta, värdera fakta och att man kan se den i ett större sammanhang, dvs. att man kan se 
helheter snarare än delar. 
 
Anne säger att hon utgår ifrån tre sakerna när hon tänker på vilken kunskap som ska 
förmedlas i skolan. Kunskap behövs för tre saker, menar hon; Man behöver det i sitt arbete, 
som samhällsmedborgare och som individ för sin egen utveckling. Hon säger att nästan alla 
yrken idag kräver kunskap inom många olika områden. Man måste också kunna 
kommunicera, skapa kontakter, kunna behärska olika situationer och utstråla självförtroende. 
Skolan har en mycket viktig uppgift att utveckla detta hos eleverna, menar hon. Som 
samhällsmedborgare ställs det stora krav på att man ska kunna greppa komplicerade frågor, t 
ex ska man kunna avgöra vilket parti som överensstämmer bäst med ens värderingar och 
åsikter för att sedan kunna rösta. Man ska kunna deklarera, och lära sig hantera 
telefonkatalogen, något som inte alltid är så lätt, säger Anne. Den personliga utvecklingen i 
sin tur innebär att bli en rikare människa, bl a genom många erfarenheter. Hon säger att 
skolan ska försöka att bibringa eleverna till att bli så rik människa som de kan bli under den 
tiden de är där. Anne menar att skolan också har en kompenserande uppgift som är viktig, 
dvs. att skolan ska ge erfarenheter som vissa barn kanske inte annars skulle få. Hon vill lära 
barnen att hantera livet utanför skolan, inte bara ägna sig åt det som är skolkunskap och sådan 
verksamhet som skolan normalt sysslar med, utan också låta eleverna vara med om och 
uppleva saker som gör att de kan klara sig i en social miljö, t ex utöva olika sporter, gå på 
restaurang, se teater och film.  
 
Gun menar att de viktigaste kunskaperna för eleverna är att kunna klara sig själva, t ex genom 
att ha baskunskaper i informationssökning, att ha självförtroende, vara nyfiken och våga fråga 
och gärna påverka. Det är också viktigt att kunna lita på andra och ta hjälp av andra, lyssna 
och vara medkännande. Hon säger att barnen behöver vuxenkontakt, något som de kanske har 
för lite av. De behöver också positiva förebilder, en trygg uppväxt  och hopp om framtiden. De 
måste också få ha roligt och känna att de har möjlighet att påverka. De behöver känna passion 
för något, säger hon.  
 
Informanternas beskrivningar av det pedagogiska arbetssättet bekräftar och konkretiserar till 
stor del de målsättningar som beskrivs i styrdokumenten. Ett begrepp som återkommer ofta är 
elevinflytande, eleven placeras i centrum och elevens eget intresse, ansvarstagande och 
inflytande i undervisningen ses som viktigt för deras kunskapsbildning. Egna erfarenheter 
skall tas tillvara som utgångspunkt och inspiration i undervisningen. Samspelet eleverna 
emellan och med omvärlden är en viktig del i lärandet. Varierande pedagogiska arbetssätt 
skall användas så att elevernas olika förutsättningar skall komma till sin rätt. Kontinuerlig 
uppföljning och utvärdering av elevernas arbete skall ske. Särskilt väl korresponderar 
informanternas svar med den lokala skolplanen och med den beskrivning som Persson och 
Krantz ger i sin bok. Metoder som lyfts fram speciellt här är ämnesövergripande arbete och 
handledarskap. När det gäller synen på kunskap är Anne och Gun något bredare i sina 
beskrivningar. De talar bl. a om sociala kompetenser som trygghet, självtillit, framtidstro, men 
också om kunskaper och redskap för att klara sig i arbetslivet och i samhället. Peter talar 
genast om barnens behov av verktyg för att kunna värdera och förhålla sig till information. 
Generellt så ger även styrdokumenten en bred beskrivning av kunskaper. Lpo 94 hänvisar till 
de mer beständiga kunskaper som krävs för att klara sig i samhället.  
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4.5 Media – betydelse, påverkan och förhållningssätt 

4.5.1 Inspiration och påverkan i barnens livsvärld 
 
Peter berättar att han får kännedom om elevernas vardag dels genom att ta del av deras 
fritidsdiskussioner på lunchen och på raster, och dels genom att fråga dem direkt vad som 
intresserar dem. Han kan se att de inspireras, men främst påverkas av TV. Mycket av det som 
barnen pratar om kretsar kring just olika TV-program, t ex dokusåpor. Han kan se ett behov 
hos eleverna av kritiskt tänkande eftersom de enligt honom inte kan sålla och se kritiskt på 
programmens innehåll och att det kan ge negativa konsekvenser.  
 
Anne säger att hon intresserar sig för elevernas vardag och tar del av deras samtal i skolan. 
Hon säger att det för henne är viktigt att bejaka barnens personliga behov av bekräftelse 
genom närhet, omsorg och samtal. Hon betonar vikten av att vara medmänniska i skolan. För 
henne är den sociala biten mycket viktig. Hon säger att hon tar hänsyn till barnens olika  
sociala situationer och bakgrunder och därmed deras olika förhållningssätt till skolan. Hon 
kan se att de har ett stort behov av att lära sig strukturera saker och att ta eget ansvar för sina 
handlingar.  
 
Anne kan se att de elever som är sportintresserade är mycket ”idolinspirerade”, och hon säger 
att barnen påverkas av TV, och att hon alltid har en gemensam referensram med eleverna när 
de pratar om olika TV-program, t ex såpor. I övrigt tror hon att fritidsgården som finns i 
området och dess verksamhet till stor del präglar värderingarna hos de barn som är där. Hon 
säger dock att fritidsgården också är lite isolerad eftersom alla ungdomar inte går dit. Det är 
de som behöver ett ställe till att vara på förutom hemmet som brukar vara där.  
 
Gun som är bibliotekarie på skolan, berättar att eleverna har intresse för TV, dataspel, datorer, 
chat, idrott och killar respektive tjejer, och att det är saker som inspirerade dem. Hon tror att 
eleverna påverkas mest av kamraterna, men också av föräldrar och skola. Som 
skolbibliotekarie ansåg hon att det är svårt att hinna skapa personliga relationer då hon möter 
så många elever, men hon tror att lärarna känner sina elever bra. För lärarna blir detta mer 
naturligt då de är handledare till ett visst antal barn som de har nära och regelbunden kontakt 
med.  
 
Det är främst genom samtal med eleverna som lärarna får kännedom om deras intressen och 
livsvärld. Vi kan se att informanterna nämner media som en viktig del i barnens tillvaro, men 
att det finns mycket annat som har inflytande i deras liv i ett större perspektiv som familj, 
kamrater och sociala livsvillkor. 

 

4.5.2 Skolans roll i barnens möte med massmedia  
 
Lärarnas och skolbibliotekariens åsikter om barnens mediekonsumtion kommer till uttryck på 
olika sätt. Peter tror att barnen inspireras och framför allt influeras väldigt mycket av media, 
och det på gott och ont. Främst är det TV som påverkar, tror han. Han säger att det negativa 
med TV-tittandet kan vara att barnen får en sned verklighetsuppfattning på grund av 
stereotypa bilder i t ex dokusåpor. Han menar att det är en viss typ av människor som deltar 
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och att de inte är representativa för hur unga i allmänhet är. Han anser att det inte alltid är så 
bra att barnen väljer just dessa till förebilder, då det i längden kan bli en självuppfyllande 
profetia på så sätt att barnen tar deras livsstil som norm för hur man lever och agerar. Han 
menar också att många elever är intresserade av saker som han själv inte var intresserad av 
när han var i samma ålder, och att många barn idag har en annan verklighetsuppfattning än 
den han hade. Han tror att det beror på att medieutbudet ser annorlunda ut nu jämfört med när 
han var tonåring. Barn idag tar del av vuxenvärlden tidigare och känner till mycket mer, något 
som han till största del anser vara negativt. Barnen saknar redskap till att ifrågasätta medias 
budskap, de behöver lära sig att reflektera och sålla i informationsutbudet menar han. Skolans 
uppgift och hans egen uppgift som pedagog är att göra barnen uppmärksamma på medias 
olika typer av budskap och innehåll.  
 
Anne ser mer positiv på barnens mediekonsumtion. Hon menar att det är tack vare den som 
barnen kan mer och känner till mer än tidigare generationer. Hon säger att många såpor 
innehåller mycket som kan vara bra att se, och att det är bra att det finns ett intresse och en 
vakenhet för relationer hos barnen. Men barnens TV-tittande förutsätter också att man som 
vuxen diskuterar innehållet med barnen, t ex hur personernas karaktärer agerar och förändras, 
menar hon. Hon nämner även dataspel och säger att de tränar hjärnan och att dagens elever är 
mycket snabbare i tanken. Hon ser också positivt på barnens musikintresse, som kan sägas 
vara en typ av masskultur då inspirationen ofta kommer från musikkanaler på radio och TV. 
En nackdel med barnens stora mediekonsumtion kan vara att barnen tappar djup och analytisk 
förmåga, vilket man måste kompensera genom resonemang och diskussioner kring de olika 
medierna och deras innehåll, menar Anne och berättar att man diskuterar nyheter varje vecka 
och ger på så sätt plats för bearbetning samtidigt som man genom det också uppmuntrar 
eleverna till att ta del av massmedia. Hon anser att skolan har en uppgift att stimulera eleverna 
till just detta och visa dem på vilket utbud som finns, och att man får kontakt med vissa typer 
av massmedia i skolan som man kanske inte naturligt har fått kontakt med utanför skolan. 
 
En negativ konsekvens av barnens mediekonsumtion anser Gun är att barnen sitter för mycket 
stilla, men hon menar liksom Anne att barnen tränar sitt intellekt genom att ta del av media, 
att de lär sig att tolka bilder bättre än äldre generationer och att de förstår och lär sig att 
använda den nya tekniken snabbt. Hon anser dock att man i skolan borde ägna mer tid åt att 
analysera mediers olika innehåll. Skolan kan visa på många olika alternativa medier och 
erbjuda kvalitetsmedier som barnen kanske inte tar del av annars, säger hon. En konsekvens 
av att barnen tidigare än förr tar del av vuxenvärlden, är att de tidigt börjar bli intresserade av 
sex. Det förvånar Gun och hon anser att det är svårt att veta hur man ska tackla det. Gun kan 
se att barnen har behov av att bearbeta sina upplevelser från media, t ex då det har hänt något 
omskakande i världen. Ett exempel på när eleverna hade behov av att prata av sig och 
bearbeta sina upplevelser var den 11 september 2001 vid terrorattackerna i USA, då 9:orna 
ställde in den ordinarie undervisningen för att lyssna på radio och TV.  
 
Gun menar att man kan förena elevernas behov med skolans mål om man läser och följer 
läroplanen. Det aktuella högstadiet har ett arbetssätt som hon tror tar hänsyn till barnens 
behov. Det ger dem ibland möjlighet till eget inflytande och många tillfällen till egen 
planering. Klasserna har ofta projekt som t ex att bygga ett experimentarium och ordna 
mässor där man visar upp och berättar om sina arbeten. På så sätt får de in verkligheten i 
undervisningen, anser Gun. Men, säger hon,  
 

sedan är det väl kanske också så att skolan vill hålla en viss distans. Skolan kanske inte ska 
omfatta allt i barnens liv. Det går ju inte och det är väl inte rätt heller. Det måste ju finnas en 
privat del som inte skolan tar del av. Men det är ju viktigt det här med att förstå elevernas 
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situation, men det gör nog lärarna mycket tror jag […] Men skolan ska ju också fostra, som man 
sa på glada 70-talet. Man pratar ju en hel del om etik och samlevnad och social kompetens. 

 
Gun nämner åtgärdsprogrammen som är till för att hjälpa barn med särskilda problem och 
behov. Dessa skapas i dialog med elever och föräldrar men behovet ses ju utifrån skolans 
synvinkel, menar hon. Hon ser fritidsgården och fritidshemmet som en bra mötesplats för 
barnens olika världar, och att de där kan ”lära sig om livet”. Barnen är lite friare där och 
behöver inte tänka på skolans striktare former, menar hon och säger att det är positivt att 
fritidshemmen har närmat sig skolan så att de olika världarna inte är så skilda åt. 
 
Informanterna lyfter fram både positiva och negativa konsekvenser av barns möte med media. 
Sammanfattningsvis anser vi att det framkommer ett tydligt sambands- och 
kompensationstänkande hos våra informanter när det gäller skolans roll att stödja eleverna i 
de kunskaps- och bearbetningsbehov som barnen har med sig efter möten med olika 
mediabudskap. Informanternas inställning till hur mycket man skall ta hänsyn till och 
införliva barnens vardagserfarenheter i skolan tycks vara skiftande. Persson och Krantz talar 
om populärkulturen som pedagogisk utgångspunkt för att skapa intresse och motivation men 
diskuterar ej vidare om vilket inflytande den har på eleverna, också Lunds skolplan talar om 
informationsteknikens möjligheter. Lpo 94 menar att alla elever skall ha kunskaper om 
medierna och deras roll och kunna granska och värdera dessa kritiskt. Mer om hur våra 
informanter arbetar med detta och vilka metoder de använder presenteras längre fram.  
 
 
4.6 Metodval och undervisning kring kritiskt tänkande och 
helhetsperspektiv – dess innehåll och uppbyggnad 

4.6.1 Informationskompetens enligt våra informanter 
 
Peter likställer informationskompetens med kunskapsbegreppet, och för honom innebär det 
mycket mer än bara fakta. 
 

Det handlar ju om att förstå och se samband mycket mer och att kunna värdera kunskapen, det är 
ju det som det handlar om. Man är ju inte informationskompetent om man bara ser faktan som en 
isolerad företeelse och inte kan se den i ett samband och inte kan värdera den och ta ställning till 
den och relatera till den på något sätt. 

 



 53 

Anne likställer begreppet med att kunna hantera och välja relevanta sökvägar och 
sökstrategier: 
 

[…] att man kan hantera olika söksätt, alltifrån som jag sa tidigare telefonkatalogen att man kan 
använda den, till att man kan söka sin information på ett rationellt sätt i uppslagsböcker, i 
tidningar, på nätet, att ringa, att kontakta rätt person så att säga. Att man kan lägga upp en 
strategi för det.  

 
För Gun betyder det att man behärskar sökprocess och informationsbearbetning: 
 

Det innebär just att man vet vad det är man ska ta reda på. Man benar upp en frågeställning och 
ställer många frågor till att börja med och bestämmer sig vilken väg man ska satsa på och sedan 
så kollar man många olika källor och söker på många olika sätt och sedan kan man så småningom 
dra ur det viktigaste man har fått fram och sammanställa det och redovisa det och så vidare. Det 
är ju hela den trappstegen eller cirkeln som man kan se det som i t ex problembaserad 
undervisning.  

 
De tre informanterna fokuserar därmed på lite olika saker när det gäller 
informationskompetens. Peter betonar förhållningssättet till information, Anne sökverktyg 
och sökstrategi och Gun låter begreppet inbegripa hela informationssökningsprocessen.  
 

4.6.2 Användarundervisning och informationssökning  
 
Peter och Anne säger att eleverna får söka information på egen hand när de gör grupparbeten 
och när de skriver rapporter. När det material som finns i klassrummen inte räcker till eller 
inte är tillfredsställande uppmanas eleverna att gå till biblioteket för att söka information och 
ta hjälp av bibliotekarien när det behövs. När Anne talar om informationssökning talar hon 
mest om det som något som eleverna gör och lär sig på egen hand. 
 
Peter berättar att bibliotekarien har undervisat eleverna i informationssökning men att det inte 
gav det resultat som man hade tänkt eftersom undervisningen inte knöts till något aktuellt 
informationsbehov och att eleverna därför inte såg meningen med det. Ändå säger Peter att 
han kan se att eleverna använder de olika sökstrategierna som då presenterades, i sitt 
informationssökande. En del av undervisningen måste ha fastnat ändå, menar Peter. Han vet 
att de i årskurs 7 har ändrat formen på undervisningen, på så sätt att eleverna kommer till 
biblioteket i små grupper och får lära sig sökstrategier i samband med att de söker information 
till ett arbetsområde. Han berättar också att man på skolan har skapat en gemensam 
sökstrategi och checklista som eleverna uppmanas att följa när de söker information. Den 
finns bl a på skolbibliotekets webbplats. Första steget på listan är att använda av lärarna 
speciellt utvald litteratur och information som finns i klassrummet, nästa steg är att slå i 
uppslagsböcker och tredje steget att vända sig till webben. Där ska eleverna i första hand titta 
om skolbibliotekarien har gjort en länksamling till deras arbetsområde, sedan kan de använda 
Länkskafferiet. Långt ner på listan står sökmotorer som alternativ, och det enligt Peter för att 
det är en mycket osäkrare sökväg.  
 
Gun berättar att när hon undervisar eleverna så brukar hon prata med dem om hur man väljer 
och ringar in ett ämne, och hur man kan ställa frågor och besluta sig för vad som är viktigast. 
Likaså hur man söker och använder sig av vad andra har gjort, och att man kan söka på olika 
sätt. Hon pratar också med dem om skillnaden mellan vad som finns i böcker och det som 
finns på Internet, om hur man kan ta reda på upphovsman, och att man ska vara källkritisk och 
titta i flera olika källor, tänka efter och reflektera över det man hittar och läser. Som ett steg i 
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sin användarundervisning har hon vid något tillfälle kommit till klassrummen och pratat med 
eleverna när ett nytt arbetsområde har introducerats. Hon har uppmanat dem att skriva ner vad 
de vill ta reda på när det gäller ämnet, sedan har eleverna kommit till biblioteket i mindre 
grupper och diskuterat med varandra och med Gun om möjliga sätt att angripa och söka 
information om ämnet. 
 
Gun säger att när barnen söker information till sina arbeten på egen hand, hittar de inte alltid 
texter som är anpassade till dem och som därför kan vara svåra att förstå. Det finns t ex många 
av de äldre eleverna som skulle behöva hjälp med att tolka det som står i 
Nationalencyklopedin. Hon funderar över om och hur mycket hon ska ägna sig åt att hjälpa 
eleverna att förstå och tolka dessa texter. Kanske är det en del av hennes pedagogiska arbete, 
men hon anser att hon inte alltid har tid till det. Hon vet att lärarna inte anser om när eleverna 
skriver av böckernas texter, och hon har någon gång fått kritik för att hon låter eleverna 
använda för svåra texter. Hon anser dock att de måste få prova på det också och hon tror att 
eleverna lär sig på att skriva av om de bara får tid till att fundera över vad de har skrivit.  
 

4.6.3 Helhetsperspektiv och kritiskt förhållningssätt i 
undervisningen 
 
Peter menar att ett sätt att öva barnens kritiska förmåga är att ha så många kritiska 
diskussioner så möjligt inom arbetsområdena. På så sätt hoppas han att det ska ge resultat, så 
att eleverna skall börja reflektera över andra saker också. Han ser att eleverna är väldigt 
intresserade av att diskutera och reflektera, och han menar att man måste låta dem göra det 
och träna dem i att göra det. I samhällsvetenskapen t ex har man ständigt diskussioner om 
nyhetsmediernas påverkan. Oavsett vad man arbetar med så är det bra om det kritiska 
tänkandet alltid finns med som en aspekt, menar Peter. En del elever anser till en början att 
detta är jobbigt eftersom de inte är vana det. De vill hellre arbeta på ett mer traditionellt sätt 
och Peter säger att han ibland får arbeta med att övertyga eleverna om att det är ett arbetssätt 
som ger mycket mer och som de kommer att ha större nytta av senare i livet.  
 
Han anser att det är viktigt att man använder många olika källor och medier i undervisningen 
så att eleverna får en mer nyanserad bild av det de läser om. Som exempel tar han upp 
Franska revolutionen och menar att den händelsen inte alls är intressant i sig om man inte kan 
se den i ett större perspektiv. Läser man bara om den i en källa blir det ointressant eftersom 
man bara får ett perspektiv på händelseförloppet. Det viktigaste är att man som lärare tänker 
på att man får med så många källor som möjligt i undervisningen, och att man ger eleverna 
möjlighet att värdera fakta, se den i ett större sammanhang och att man läser med 
nutidsförståelse 
 
Anne anser att det är viktigt att prata med eleverna om medias budskap, för att göra dem 
uppmärksamma på och resonera om saker som de inte själva ser samt öva deras analytiska 
förmåga. Hon säger att hon inte är någon expert på att arbeta med det kritiska tänkandet i sin 
undervisning, men i matematik har hon nyligen visat eleverna hur man kan luras med diagram 
beroende på hur man sätter skalorna och hur man ritar dem. Att arbeta med kritiskt tänkande 
är för henne att alltid ställa frågorna: Varför? Hur vet du det? Är du säker på det? Var har du 
fått det ifrån? Med andra ord att träna eleverna i argumentation. Anne anser det är viktigt att 
eleverna får formulera själva varför de tror som de gör. Hon ifrågasätter dem gärna fastän de 
har rätt för att de ska få träna sig i att motivera sina åsikter och påståenden, och hon menar att 
barnen har behov av att lära sig att tänka efter själva och inte bara handla helt impulsmässigt. 
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Anne berättar att eleverna i början av årskurs 7 har en övertro på Internet. De tror att man kan 
hitta allt om ett ämne genom att bara skriva in ett sökord på en sökmotor, men de upptäcker 
ganska snart att de inte hittar mycket på det sättet och att det är ineffektivt. På så vis utvecklar 
de ett kritiskt förhållningssätt till Internet som medium och till detta söksätt.  
 
Som exempel på hur det kritiska tänkandet kommer in i undervisningen berättar Peter om hur 
man i årskurs 9 har haft ett arbetsområde benämnt ”Forskning”, där eleverna själva fick välja 
ämne och skriva en egen problemformulering. I det arbetet ingick egen informationssökning, 
och som källkritisk del skulle eleverna redovisa alla källor som de använde sig av i arbetet 
och sedan diskutera dem med klasskamrater och lärare. Peter menar att om eleverna måste 
redovisa alla sina källor så blir det mycket viktigare för dem att ta reda på vilka källor som 
verkligen är intressanta. Man har också haft diskussioner med eleverna om olika 
informationskällor, och har då t ex pratat om vad det finns för risker med en viss typ av källor 
och varför vissa källor är mer tillförlitliga än andra. I årskurs 8 har lärarna i samband med 
historieundervisningen konstruerat ett häfte med olika historiska händelser och valt 3-4 olika 
texter om samma händelse. Man har t ex valt ut ett personligt brev, en skönlitterär text och en 
faktatext . Eleverna fick läsa texterna och sedan ha en källkritisk diskussion kring dem och 
syftet var att eleverna skulle reflektera över olika källors användbarhet vid olika tillfällen, och 
vilken typ av information som olika källor ger. I undervisningen används i princip alla medier 
som finns eftersom de inte arbetar med läroböcker på ett traditionellt sätt, säger Peter och 
berättar att man t ex i historia låter eleverna använda läroböcker från olika läromedelsförlag. 
De får sedan byta böcker och jämföra innehållet med varandra, vilket är ytterligare ett sätt att 
bygga upp deras kritiska förhållningssätt. Båda lärarna tar upp att de varje vecka diskuterar 
nyheter, och att de då också pratar om nyhetsmediernas innehåll och påverkan.  
 
Anne berättar också att elevernas informationssökande sker på egen hand i samband med att 
de skriver egna arbeten, och att det är viktigt att eleverna har med källhänvisningar och att de 
använder olika källor när de skriver. I samband med uppsatsskrivandet har man källkritiska 
diskussioner så att eleverna får motivera sina val och källornas trovärdighet. Eleverna ska 
opponera på varandras uppsatser utifrån vissa punkter som man kommit överens om i förväg. 
Eleverna har t ex arbetat med var sin ”tidslinjebok” och där själva fått välja vilka händelser 
och personer som skulle vara med på den. De har fått söka information på egen hand, och i 
detta har det ingått en del som heter källkritik där man har diskuterat varför och om man kan 
lita på vissa källor, och varför man inte kan göra det med andra, d v s källors trovärdighet.  
 
Gun menar att det kritiska tänkandet alltid finns med, t ex att eleverna redan i början av ett 
arbete frågar sig om det är riktiga frågor de ställer. Sedan ska man vara kritisk i förhållande 
till de källor man använder, man ska använda sig av olika källor, tänka efter själv och 
reflektera. Som ett exempel hur hon arbetar berättar Gun om hur hon handledde femmor och 
sexor när de skulle arbeta kring ett ämne. Hon gick igenom hur man ställer frågor, hur man 
ringar in ett ämne, hur man söker information på olika sätt. Hon gick också igenom olika 
källkritiska aspekter som t.ex. upphov och skillnaden mellan information på Internet och i 
böcker. Sådana aspekter kan eleverna ta till sig redan i femman och sexan, menar Gun och 
säger att man måste passa på att förmedla ett kritiskt förhållningssätt i de situationer då 
eleverna är mottagliga. Det bästa tillfället är när de verkligen behöver veta någonting och då 
komma med den hjälpen som de behöver. Man måste ge dem tillfälle till att reflektera över 
vad de har gjort, t ex genom att ge dem impulser och ställa frågor så att de funderar över sitt 
tillvägagångssätt och om de kan göra något bättre en annan gång. Eleverna måste göra 
informationen till sin egen och förstå vad de kan ha för nytta av den innan man kan kalla det 
för kunskap. Det är en bra rutin att lära dem att reflektera över sådana saker, och låta dem 
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fundera över vad de behöver veta. Hon menar att det är viktigt att barnen lär sig 
problemlösning, dvs. att ställa egna frågor och kunna bena upp saker och ting, något som man 
behöver i alla lägen. Hon frågar sig dock när man kan göra detta, och om det kanske mest är 
lärarna som har tillfälle till det. Möjligtvis kan en gemensam metod på skolan för detta skapas 
så småningom, säger hon. När vi senare diskuterar bibliotekets funktion påpekar Gun att hon 
anser att man arbetar för lite med mediapedagogik i skolan, hon nämner att eleverna fått göra 
film men att man skulle kunna arbeta mer med denna metod. 
 
Metoderna som nämns för att få eleverna att förhålla sig kritiskt till information samt 
analysera sin process och sitt arbete är många och informanterna tycks ha reflekterat en hel 
del över detta. Kanske har man inte diskuterat det tillsammans då man inte alltid verkar känna 
till hur medarbetarna arbetar. Bibliotekarien efterlyser en gemensam metod på skolan. De 
metoder som informanterna beskriver speglar det arbetssätt som Persson och Krantz berättar 
om. I den lokala arbetsplanen för Vikingaskolan återkommer som viktiga metoder 
problembaserat lärande liksom att låta eleven ta ställning till kritiska frågor. Man betonar 
också här vikten av att kunskapen skall placeras i ett sammanhang. Språket, läsandet, 
skrivandet och talet ses som viktiga hörnstenar och förutsättningar. Det demokratiska forumet 
lyfts också fram. 
 

4.6.4 Att bedöma förmågan till kritiskt tänkande 
 
Peter menar att förmågan till kritiskt tänkande är beroende av att man har ett intresse för 
ämnet. Många elever kan tänka kritiskt kring sådant som de är speciellt intresserade av, men 
omotiverade elever kan det inte. Förmågan till kritiskt tänkande handlar inte om ålder eller 
mognad utan om intresse och motivation, säger han. Anne tror inte att barn behöver ha 
uppnått en speciell ålder eller mognad för att kunna tänka kritiskt. Det går att förmedla ett 
kritiskt tänkande på olika sätt vid olika åldrar, säger hon. Gun tror att det finns begränsningar 
i barns kritiska förmåga, främst för att de inte är särskilt intresserade av att tänka kritiskt. Hon 
menar att det ofta är så att eleverna inte betraktar skolan som ”verkligheten”, utan att de ser 
det som något tillfälligt. Eleverna ska genomföra sina uppgifter och de anser att det är 
viktigare att få ett resultat än att tänka kritiskt, tror hon. Gun är osäker på om det finns en 
åldersgräns när det gäller denna förmåga, men liksom Peter tror hon att förmågan finns där 
om det handlar om saker som barnen känner igen och kan relatera till.  
 
Vad beträffar lärarnas och skolbibliotekarien sätt att få syn på och kunna bedöma elevernas 
förmåga till kritiskt tänkande, säger Peter att man får använda sig av andra 
redovisningsformer än vid bedömningen av faktakunskaper, t ex har han mycket diskussioner 
med eleverna där de pratar om källors trovärdighet och användbarhet. Eleverna får också utgå 
från egna problemformuleringar i sitt arbete istället för att han ger dem färdiga frågor, dvs. 
mer problembaserad undervisning där resultatet inte är givet på förhand. Det blir processen, 
vägen till att lösa det här problemet som blir det viktiga, och hur man angriper problemet och 
vilka sökvägar man väljer. Eleverna examineras under arbetets gång och lärarna blir snarare 
observatörer än examinatorer som rättar prov, menar Peter. Som exempel tar han upp att 
eleverna i sitt uppsatsskrivande måste redovisa alla källor som de använder, t ex genom att 
använda fotnoter och även diskutera källors lämplighet beroende på syfte och 
problemformulering. Alla elever i årskurs 9 har lyckats skriva en sådan uppsats och det ser 
han som ett gott bevis på att detta inte är något som är för svårt för eleverna utan att de klarar 
av det. Peter berättar att han har pratat med de första niorna som lämnade högstadiet för ett 
par år sedan och som nu går på gymnasiet. När de jämför sig med sina nya klasskamrater så 
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anser de att de inte har lika mycket faktakunskaper som dessa, men att deras klasskamrater 
inte har något förhållningssätt till kunskapen och är okritiska till det de lärt sig.    
 
Anne berättar att hon får inblick i elevernas sätt att genomföra och analysera skolarbetet 
genom att ta del utav deras utvärderingar som görs varje fredag. Därmed kan hon avläsa deras 
förmåga till analys och kritisk granskning, dels av den egna arbetsprocessen och dels av 
resultatet av veckans arbete. Liksom Peter berättar hon att hon har källkritiska diskussioner 
med eleverna, och hon diskuterar även andra saker med dem för att träna dem i att 
argumentera. Deras resonemang visar på om de kan följa konsekventa tankelinjer, och om de 
kan vara konsekventa i sin argumentation. Ett annat underlag till bedömning är att se till om 
eleverna gör ordentliga källredovisningar och att de kan belägga sina påståenden och motivera 
sina val av källor. Eleverna får också opponera på varandras arbeten vilket också visar på 
deras förmåga. Även skriftliga prov kan vara ett sätt att bedöma dem, enligt Anne.  
 
Gun menar att det är mycket svårt att bedöma och mäta vad hon har lyckats förmedla till 
eleverna. Hon anser inte att det finns tid till att planera in hur man ska arbeta för att det 
verkligen ska fungera och för att få den respons hon skulle behöva. Ibland märker hon att hon 
har gjort nytta när vissa elever kommer till biblioteket och kan mycket och kommer ihåg vad 
hon har visat dem någon gång tidigare. Det anser hon är roligt, men hon anser att hon och 
lärarna borde vara bättre på att systematiskt kolla vad eleverna lärt sig och kan. Gun har 
försökt att få lärarna till att ta med sådana saker i elevernas arbetsuppgifter, t ex att eleverna 
skall ange hur de har gått till väga när de har sökt information, och vad de har haft för nytta av 
biblioteket, men det blir sällan så. Gun hinner bara vara med att planera något enstaka 
ämnesområde, och det är vid dessa tillfällen svårt att få in biblioteksfrågor i diskussionerna 
eftersom den rådande åsikten enligt henne är att ”…biblioteket inte skall ses som något 
speciellt utan bara smälta in som en naturlig del i skolans undervisning”.  
 
Peter och Gun kopplar elevernas analytiska förmåga till intresse och motivation. Åsikten 
tycks vara att alla elever kan ta till sig ett analytiskt tänkande bara man utgår från barnets 
mognadsnivå. Elevernas hela arbetsprocess ses som en grund till bedömning av elevernas 
förmåga, inte bara slutresultatet. Utvärderingar, återkommande diskussioner och skriftlig 
dokumentation av processen samt skriftliga prov är andra sätt att kontrollera vad eleverna 
tagit till sig. Bibliotekarien Gun är den som har minst insyn i elevernas arbete och har störst 
svårigheter med att kunna bedöma hur hennes undervisning nått fram. 
 
 
4.7 Skolbibliotekets roll i det pedagogiska arbetet 
 
Skolbibliotekets roll i det pedagogiska arbetet nämns inte i den lokala arbetsplanen, men i den 
kommunala skolplanen står det att biblioteket ska inta en central plats i verksamheten.  Lpo94 
beskriver skolbiblioteket mycket kort som ett möjligt arbetsredskap, medan Krantz och 
Persson inte diskuterar dess betydelse över huvudtaget. 
 
Peter menar att arbetssättet på skolan gör att skolbiblioteket får en oerhört stor betydelse, 
eftersom den information som finns i ett klassrum är begränsad. När materialet i klassrummet 
inte räcker till eller inte är tillfredsställande kan eleverna fortsätta sitt sökande i biblioteket. 
Det används när eleverna söker information till uppgifterna i arbetsområdena, och de 
använder i princip alla medier som finns eftersom man inte arbetar med läroböcker på ett 
traditionellt sätt. Exempel på medier som används är Internet, radio, TV, tidningar, 
faktaböcker, läroböcker, skönlitteratur. I vissa arbetsområden delar lärarna ut material så att 
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eleverna ska komma igång, t ex olika broschyrer och fotokopior.  Anne anser att biblioteket är 
oerhört viktigt för skolans verksamhet, och hon liknar det vid skolans hjärta. Hon skulle gärna 
se att biblioteket låg mer centralt i skolbyggnaden, men hon anser annars att det är ett fint och 
bra bibliotek både vad gäller skönlitteratur och faktaböcker. Hon säger att när det gäller 
skolarbetet så servar inte lärarna alltid eleverna med de böcker som de behöver, utan 
uppmanar dem istället att gå till biblioteket och söka på egen hand och fråga bibliotekarien 
när de behöver hjälp. När vi frågar hur skolbiblioteket används i undervisningen säger Anne 
att skolbiblioteket inte riktigt används på det sättet som skolbibliotekarien skulle vilja. Enligt 
Anne vill skolbibliotekarien att eleverna ska vara ännu mer informationskompetenta och att 
lärarna ska lägga vikt vid att lära dem att bli det. Hon menar att det säkert finns mycket som 
kan utvecklas till det bättre, men hon anser att det fungerar bra som det är nu också. Hon kan 
inte se hur den processen ska vara där man lär eleverna att bli informationskompetenta, mera 
än att det får komma undan för undan i samband med att eleverna går till biblioteket när de 
behöver information och ser vad de kan hitta där. Hon anser att det är tydligt att eleverna 
använder biblioteket mer ju äldre de blir. Genom det arbetssätt man har får eleverna vanan att 
gå till skolbiblioteket för att lösa uppgifter, och senare introduceras också stadsbiblioteket. 
Detta är något som både Anne och Peter framhåller som något  positivt eftersom barnen på så 
sätt lär sig att se biblioteket som en resurs som de kan vända sig till också längre fram i livet.  
 
Gun säger att det lånas och användes mycket böcker på skolbiblioteket, och att lärarna arbetar 
med läsfrämjande åtgärder och olika projekt. Gun hjälper dem att plocka fram böcker till olika 
temaarbeten och böcker i flera exemplar när klasserna skall ha gruppläsning. Många elever 
lånar också hem böcker för fritidsläsning. På skolan används det så många medel som man 
kan få tag på, säger Gun, och nämner CD-ROM, böcker, tidskrifter, och webben. Gun anser 
dock att lärarna låter eleverna använda för lite CD-ROM och multimedia i undervisningen. De 
gör film ibland, säger hon men anser att de kunde göra mer sådant i samband med 
undervisningen. I Danmark arbetar man med mediapedagogik i biblioteken och har en helt 
annan medvetenhet, så skulle det vara här också, säger Gun. Tidskrifter används också för 
lite, anser hon. Eftersom högstadiet är nytt på skolan så har man precis börjat använda artiklar 
i undervisningen. Gun anser att det är viktigt att eleverna lär sig att söka efter artiklar. 
Eleverna på högstadiet använder Internet väldigt mycket, och enligt Gun använder de även 
material som lärarna plockar fram och väljer ut ur läroböcker och andra böcker. Gun tror att 
eleverna får ganska mycket material serverat, men menar att de också har rätt så stora 
möjligheter att söka vidare på egen hand. Vad beträffar skolbibliotekets användning i 
undervisningen anser Gun att dess roll är otydlig, att det anses fungera bra som det är och att 
det ska göra det utan att diskuteras. Hon skulle vilja att bibliotekets pedagogiska roll 
diskuterades mer, och att det utformades en skriftlig arbetsplan för hur det ska användas i 
undervisningen. Det finns även behov av en diskussion om bibliotekets praktiska användning, 
anser hon, och syftar dels på schemaplaneringen. Lärarna har mycket annat att diskutera när 
det gäller skolan, så det är svårt att få in rena biblioteksfrågor, anser Gun, men hon tror att 
lärarna ändå inser att skolbiblioteket är ganska viktigt.  
 
Gun som är skolbibliotekarie ingår i högstadiets arbetslag, och hennes roll blir enligt Peter 
och Anne att guida eleverna när de använder biblioteket. Peter säger att eleverna också gärna 
vänder sig till henne när de behöver hjälp i biblioteket. Lärarna säger att hon undervisar 
eleverna i informationssökning och arbetar med skolbibliotekets hemsida där hon skapar 
länksamlingar, bl a till olika arbetsområden. Peter ser det som en förmån att ha en 
skolbibliotekarie i arbetslaget. Han lyfter fram samarbetet som han har med bibliotekarien, att 
de tillsammans kan planera inför arbetsområden så att hon kan beställa in aktuellt material 
och göra temahyllor till eleverna. Ann talar inte om något samarbete med bibliotekarien, men 
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talar däremot om att bibliotekarien bokpratar i klasserna om nya böcker och om skönlitterära 
böcker som kan relateras till arbetsområden man arbetar med. 
 
Gun som bibliotekarie på skolan säger att samarbetet med lärarna varierar, från inget till ett 
regelbundet sådant. Ibland har hon och lärarna tid att planera tillsammans, hon får förfrågan 
inför arbetsområdena om att skaffa böcker, göra länklista osv., men oftast blir hennes roll att 
vara på alerten och ställa upp när det behövs, säger hon. Det blir mycket improvisation vid de 
tillfällen som hon inte blivit informerad om när eleverna ska komma och vad de arbetar med. 
Hon säger att det är ett stort problem när flera klasser kommer till biblioteket samtidigt och 
ska arbeta. Det är svårt att hinna hjälpa alla elever, och det blir gärna stökigt och oroligt. 
Ibland blir det så att elever från en klass kommer till skolbiblioteket efter att ha haft 
introduktion till ett arbetsområde och vill ha material som just då finns hos en annan klass 
vars lärare redan har lånat allt. Gun får då hänvisa till uppslagsböckerna och datorerna, 
artiklar och databaser. Hon säger att hon blir glad när hon på en vecka lyckas med en 
komplicerad planering, som t ex att skaffa fram böcker till hela högstadiet för en temadag. 
Vid sådana tillfällen måste hon arbeta över för att hinna med och det måste skjutas till pengar 
så att hon kan köpa in böcker för att komplettera lån från exempelvis Skolbibliotekscentralen. 
När hon har planerat tillsammans med lärarna fungerar det ofta bra. Gun vet då när eleverna 
ska komma och vad de håller på med. Lärarna förvarnar henne innan och ibland bestämmer 
de en tid för genomgång av sökning med eleverna. Det anser Gun är bra, för då kan hon visa 
på olika vägar för det aktuella arbetsområdet, olika typer av media, olika hyllor osv. Det 
måste dock göras i halvklass (högst 15-20 elever) om det ska fungera i biblioteket, menar hon.  
 
Gun säger annars att lärarna inte inser att det blir problem när elever ”väller in” på biblioteket 
och ska arbeta. Visserligen följer någon lärare med eleverna ibland, men när de ser att hon 
och/eller assistenten är där går de tillbaka till klassrummet, något som hon tycks uppleva som 
jobbigt eftersom hon får ta hand om alla elever på egen hand. Det handlar inte bara om att 
hjälpa dem söka information, hon måste samtidigt agera polis så att det inte blir stökigt bland 
de elever som är där. Det är formella frågor, som bl a berör schemat, som hon vill diskutera 
med lärarna. Likaså vill hon veta vad lärarna har för förväntningar på henne som bibliotekarie 
och vilken roll och vilket ansvar hon ska ha i skolans arbetssätt. Hon önskar att hon hade mer 
tid till att delta i arbetslagets planering och att hennes bibliotekarietjänst utökades till heltid. 
Hon skulle också vilja ha fortbildning för personalen om hur bibliotekarie och lärare kan 
samarbeta. Åsikten om att biblioteket är för lite öppet delar hon med alla andra på skolan.  
 
Peter och Anne säger att de ibland är med eleverna i biblioteket, att de då själva också söker 
information för att tipsa eleverna. Anne berättar att hon även handleder dem i 
informationssökandet. Andra gånger, när eleverna gått till biblioteket på egen hand, brukar 
Peter gå dit för att se vad de faktiskt gör. Han säger att han vet att de flesta elever gör det de 
säger att de ska göra i biblioteket.  
 
Sammanfattningsvis så betonar lärarna skolbiblioteket och bibliotekariens betydelse som blir 
central på grund av skolans arbetssätt. De talar mest om bibliotekets praktiska betydelse som 
informationskälla och om bibliotekariens service i samband med detta. Man lyfter fram att 
bibliotekarien hjälper till i informationssökandet. Bibliotekarien talar både om rollen som den 
som tillhandahåller och handleder i sökandet efter media och information, men också om sin 
och bibliotekets pedagogiska roll när det gäller att få barnen att ställa rätt fråga, förhålla sig 
till och bearbeta den information man finner. Bibliotekarien framhåller en stor osäkerhet 
angående vilken praktisk och pedagogisk roll hon och biblioteket ska ha. Anne antyder att 
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man inte är riktigt eniga i frågan. Lärarna ger intryck av att vara nöjda med situationen medan 
bibliotekarien uttrycker missnöje och efterlyser kommunikation.   
 
4.8 Fallstudien i relation till litteraturen 
 
Nästa steg i vår analys är att se hur våra intervjuer står i relation till litteraturen. Vår fallstudie 
placeras i ett intressant sammanhang där de tematiska huvudlinjerna lyfts fram och diskuteras. 
Det sociokulturella perspektivet används för att tydliggöra det metodiska och pedagogiska 
arbetssättet. 
 

4.8.1 Media: betydelse, påverkan och förhållningssätt 
 
Lpo94 konkretiserar inte skolans uppgift att arbeta med media och dess inflytande, men man 
betonar vikten av reflektion och kritiskt tänkande och skriver att eleverna ska ha kunskaper 
om media och dess roll. Lunds skolplan talar i det här sammanhanget endast om 
informationsteknikens möjligheter, men skriver att skolorna ska arbeta för intentionerna i 
FN:s barnkonvention. I konventionens Artikel 17 står det att barn ska ha tillgång till 
information och media men att de samtidigt ska skyddas från det som kan skada dem. Tittar 
man i den lokala arbetsplanen nämns där varken mediernas roll eller hur man ska arbeta med 
detta.  
 
Krantz och Persson talar om media som bra utgångspunkt och motivation i elevernas 
skolarbete, och som alternativa bildningsvägar, men diskuterar inte vidare om vilket 
inflytande media har på eleverna. De framhåller dock vikten av att förstå och kritiskt granska 
populärkulturen. Den diskussion som våra informanter för kring medias betydelse och 
påverkan på barn är intressant. De ser media som en faktor som har inverkan på barns liv, 
men deras syn skiljer sig något åt. När Peter talar kring barnens mediekonsumtion ser han den 
mest som en hotande företeelse. Han är rädd att barnen får en skev verklighetsuppfattning och 
att de identifierar sig med förebilder som inte är realistiska, och menar att barnen i tidig ålder 
får ta del av saker som de kanske inte är mogna för. Anne har en mer positiv utgångspunkt då 
hon talar kring barnens deltagande av media som en möjlighet och som en del av 
socialisationsprocessen och kunskapsutvecklingen. Att barnen där hittar förebilder och 
inspiration när det t ex gäller idrott och musik anser hon är bra. Det finns dock en risk att de 
tappar djup och analytisk förmåga, något som måste kompenseras. Även Gun tar upp positiva 
effekter såsom att barnen genom media tränar sitt intellekt, får en förmåga till att tolka bilder 
samt utvecklar sitt tekniska kunnande. Det negativa som hon framhåller är att barnen blir 
stillasittande och att de tidigt får en medvetenhet om vuxenlivet, något hon anser är svår att 
bemöta. Deras resonemang är lätt att härleda till den litteratur som vi har presenterat och 
informanternas uttalanden reflekterar den diskussion som finns hos Buckingham, Livingstone 
och Qvarsell om media som både hot och möjlighet i barnens socialisationsprocess.  
 
En avgörande faktor för en positiv utveckling när det gäller barns möte med media som lyfts 
fram i litteraturen av författare som Qvarsell och Danielsson, är huruvida de får tillfälle och 
verktyg till att bearbeta sina upplevelser i samband med detta. Informanterna är överens om 
att detta är en nödvändighet och de ser också ett behov hos barnen att diskutera och förstå det 
de tar del av i media. Det finns en kompetenssträvan hos barnen att begripa de 
utvecklingsuppgifter de ställs inför, dvs. att skapa mening och betydelse kring det de erfar. 
Medierna kan ses som en kulturell utvecklingsuppgift i barns liv idag, dvs. något som de 
måste begripa och hantera för att kunna gå vidare i sin kunskapsutveckling. Våra informanter 
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menar att barnen i denna process behöver stöd, och de pratar mycket om hur de kan 
kompensera och hjälpa barnen vidare där medierna brister, t.ex. när det gäller att skapa en 
vidare förståelse och se med kritiska ögon på budskapen som förmedlas. Enochsson visar 
också på vikten av detta i sin forskning där hon skriver att det i många fall kan behövas 
insatser och stöd för att få den lärande att förändra sin syn på världen. Detta är ett tydligt 
exempel på det som ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs som utvecklingszon, dvs. 
avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam, utan hjälp av någon annan, och vad den 
kan prestera med hjälp och stöd eller i samarbete med en vuxen eller mer kunnig kamrat. I 
samband med det här resonemanget kan också lärarnas handledarskap lyftas fram eftersom 
det är ett annat bra exempel på hur man på högstadiet arbetar med stöd och samarbete mellan 
elever och lärare.  
 
Intellektuella redskap som kritiskt tänkande och förmågan till att se helheter och samband är 
artefakter som är viktiga att ha och behärska när man tar del av information och olika medier. 
Peter är den som tydligast talar om att förmedla just redskap till sina elever, men även Anne 
och Gun beskriver vikten av att eleverna får en egen förmåga att förhålla sig kritiskt till media 
och information. Våra informanters åsikter stämmer överens med vad som sägs i litteraturen, 
att det är viktigt att finna vägar till att förbereda barnen på att kunna hantera, värdera och delta 
i medievärlden. 
 

4.8.2 Metodval och undervisningen kring kritiskt tänkande och 
helhetsperspektiv; dess innehåll och uppbyggnad 
 
Den litteratur som vi har presenterat visar på att metoder som har stor betydelse för 
utvecklingen och förbättring av förmågan till ett kritiskt tänkande hos eleverna är läsning, 
grupparbeten, skriftlig och muntlig framställning:127 Hur arbetar man då med detta på 
Vikingaskolan? 
 

• Läsning 
 
Läsningen är en av de hörnstenar som tas upp i Vikingaskolans skolplan, och man strävar 
efter att hålla elevens läsglädje vid liv genom skolåren. Barnen skall tidigt lära sig att ta fram 
det som är betydelsefullt i en text, detta kan ske genom att plocka ut stödord eller att läraren 
visar på vad som är viktigt. Eleven ska ll kritiskt kunna granska och analysera texter efter 
innehåll och karaktär, vilket de exempelvis övar genom att ta del av olika typer av källor som 
beskriver samma ämne.   
 

• Grupparbeten och muntlig framställning 
 
Vi kan konstatera att högstadiets pedagogik till stor del bygger på olika projektarbeten som 
nästan alltid utförs i grupp. Målet är enligt skolplanen att eleverna i samspel med andra elever 
ska lära sig att tala, lyssna, berätta, argumentera och diskutera. Detta sker bl.a. genom 
redovisningar, opponering på varandras arbeten, kompissamtal, deltagande i elevråd, klassråd 
och andra arbetsgrupper. På så vis utvecklar eleverna också sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former. Det är tydligt att eleverna ofta får träna sin muntliga framställning. 
 

• Skriftlig framställning 
                                                 
127 Craver (1989), s. 16-17.  
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En målsättning i den lokala skolplanen är att skriften skall vara ett redskap för lärande och 
kommunikation. Eleverna ska genom skrift kunna meddela känslor och tankar. Att utveckla ett 
personligt uttryckssätt ses som viktigt, men de ska även kunna anpassa det skrivna efter 
mottagaren. Att redovisa använda källor är en central del i elevernas rapportskrivande där de 
ska ha en noggrann källförteckning som de sedan också får motivera muntligt. Informanterna 
berättar att eleverna skriver loggbok över sitt veckoarbete, vilket både är ett sätt att öva den 
skriftliga förmågan och att analysera det egna arbetet. Genom detta kan också handledaren få 
en uppfattning om elevens utveckling.  
 
Vi kan konstatera utifrån våra intervjuer att informanterna låter undervisningen innefatta 
metoder som läsning, grupparbeten, skriftlig och muntlig framställning, och att detta är något 
som också finns med som riktmärke i den lokala skolplanen. Förutom detta framkommer andra 
betydelsefulla pedagogiska skeenden i den presenterade litteraturen som är av vikt för 
elevernas lärande. Vi fortsätter här en diskussion kring dessa. 
  

• För att kunna tänka kritiskt kring ett ämne måste det finnas ett intresse och ett 
meningsfullt sammanhang.128 

 
Informanterna talar om vikten av att knyta an till vad som intresserar eleverna för att skapa 
motivation hos dem. I den lokala skolplanen framgår det också att elevernas förkunskaper skall 
fungera som utgångspunkt i lärandet, och att ny kunskap skall sättas in i ett sammanhang som 
är tydligt för eleven. Målet är att skapa motivation och medvetenhet om det egna lärandet, 
vilket man försöker göra genom att använda varierande arbetssätt i undervisningen. Tanken är 
också att eleverna successivt får alltmer inflytande över arbetssätt, skolarbetets innehåll och 
den arbetstid som de har till förfogande i skolan, t ex är de med och planerar olika arbeten och 
gör veckoscheman för sitt eget skolarbete.  
 
Man kan påtagligt öka elevernas förståelse och göra skolarbetet mer meningsfullt för dem 
genom att arbeta med ämnesövergripande helheter istället för ämnesspecifika delar.129 Krantz 
och Persson som skriver detta anser också att populärkulturen spelar en stor roll för tonåringar, 
och att den kan fungera utmärkt både som utgångspunkt och motivation i elevernas arbete och 
ibland också som alternativa bildningsvägar.130 Qvarsell talar om fascination som kraft och 
fenomen och säger att man tillsammans med barnet ska plocka ut de aspekter som kan 
integreras med barnets erfarenheter och kunskaper, vilket är viktigt för att förstå vad barnen 
uppfattar och vad som fascinerar dem. Först då kan man stödja barnet i skapandet av mening 
och betydelse.131 Ett sätt att sätta sig in i elevernas livsvärld menar våra informanter är de 
sonderande samtal som de har med sina elever på raster och lektioner. I vår fallstudie finns det 
exempel på hur informanterna på flera sätt lyckas med att förena barnens intressen med skolans 
normer och mål. Dels så knyter man varje arbetsområde till läroplanen på ett tydligt sätt, 
samtidigt som man utgår från barnens referensramar när man väljer utgångspunkt för 
arbetsområdets tema, just så som Krantz och Persson beskriver skolans pedagogik. Man 
förenar på så vis vardagskunskaper med skolkunskaper. Ett möte mellan dessa gör det lättare 
för barnen att utveckla handlingskunskaper som de upplever som meningsfulla, enligt Qvarsell, 
och de ser lättare helhet och sammanhang. Ett exempel på detta från vår fallstudie är när 
lärarna i sin undervisning fångar upp barnens intresse för mobiltelefoner, och utvecklar de 
                                                 
128 Enochsson (2001), s. 105, 110 
129 Krantz (2001), s. 35. 
130 Ibid, s. 29-30. 
131 Qvarsell (1988).  
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vardagskunskaper de redan har kring detta till att också innefatta kunskaper om reklam och 
etik, vilket i det här fallet kan räknas till skolkunskaper. Barnens kunskaper om mobiltelefoner 
fördjupas och breddas därmed, och de tillåts att skapa nya innebörder och utveckla 
handlingskunskapar att nyttja i andra situationer. Det finns en kombination av skolkunskaper 
och vardagskunskaper i informanternas undervisning. De poängterar vikten av att se till 
elevernas aktuella intressen och behov, samtidigt som de också vet vad de vill att barnen ska ta 
med sig när de en dag lämnar skolan. Det här är en metod som våra informanter ofta använder 
sig av och som vi uppfattar som en viktig del av deras pedagogiska arbetssätt eftersom det gör 
att eleverna lättare kan se nyttan med de kunskaper som förmedlas i skolan.  
 
Barnens förmåga att tänka kritiskt är inte beroende av ålder eller mognad, utan det kan 
förmedlas vid olika åldrar men på lite olika sätt, menar informanterna. Även i det här 
sammanhanget framhålls elevernas intresse för det de ska reflektera kring som avgörande och 
att de kan relatera ämnet till sig själva. Gun menar att man måste passa på att förmedla ett 
kritiskt förhållningssätt i de situationer då eleverna är mottagliga, och det bästa tillfället är när 
de verkligen behöver veta någonting. Hon framhåller vikten av att ge eleverna tillfälle till att 
reflektera över vad de har gjort genom att ställa frågor till dem. Eleverna måste göra 
informationen till sin egen och förstå vad de kan använda den till innan det kan kallas 
kunskap.  
 
För att i undervisningen väcka elevernas intresse och skapa ett meningsfullt sammanhang 
utgår våra informanter från elevernas förkunskaper, har ett varierat arbetssättet och strävar 
mot ett medvetet elevinflytande över undervisningens olika moment. Man arbetar med 
ämnesövergripande helheter istället för ämnesspecifika delar, där man skapar ett möte mellan 
vardagskunskaper och skolkunskaper genom att förena barnens intressen med skolans normer 
och mål.  

 
• För att skapa sig ett helhetsperspektiv och tillgodogöra sig kunskapen framhålls vikten 

av att eleverna får granska, tolka och analysera information, placera den i ett 
sammanhang och väga den kritiskt 132 

 
I den lokala skolplanen är strävan att eleven skall utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 
kunskap, t ex genom att ifrågasätta rimligheten i olika påståenden. Eleverna skall med stigande 
ålder träna sig i konkret och abstrakt tänkande, och problembaserat lärande skall träna elevens 
ansvarstagande. Krantz och Person talar om att ”bygga broar mellan ämnen” genom att söka 
deras gemensamma drag. Ett sätt är att jämföra kursplanernas innehåll och målsättningar. Man 
understryker dock att utgångspunkten måste vara problemorienterad och inte 
skolämnesorienterad.133 Ett motiv till den ämnesövergripande undervisningen är att eleverna 
lättare ska se samband mellan skolans undervisning och samhället runtomkring. Lärarna säger 
att de på så sätt ger eleverna större möjlighet att skapa helhet och sammanhang i sitt lärande. 
Varje arbetsområde har en tydlig beskrivning som gör att eleverna känner till syfte, mål och 
förutsättningar för arbetets genomförande. Tanken med detta är att ge dem en medvetenhet och 
en möjlighet till kontroll över sitt skolarbete. Eleverna har ansvar för hur och att deras arbete 
genomförs. De uppmanas att arbeta självständigt och att ta egna initiativ när det gäller att söka 
information. De är ibland med och planerar undervisningen vilket skapar delaktighet och 
motivation.  
 

                                                 
132 Liedman (2001), s.18 och Limberg (1998), s 227. 
133 Krantz & Persson (2001), s. 27. 
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Genom informanternas beskrivning av undervisningen kan vi utläsa att kunskapen kommer 
till i samspel mellan läraren och eleverna, och att också eleverna lär av varandra. Det finns en 
tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet. Begreppet utvecklingszon kan i vår 
fallstudie appliceras på de situationer då barnen tar till sig det kritiska tänkandet i samspel 
med lärarna, och med hjälp och stöd och i samarbete med dem börja tänka kritiskt. Denna 
förmåga hos barnen tränas på olika sätt, t ex genom kritiska diskussioner knutna till tematiska 
arbetsområdena. Peter anser att detta alltid behöver finnas med som en aspekt i 
undervisningen, och han hoppas att barnen börjar reflektera kritiskt kring andra saker också 
genom detta. Anne anser att man ska prata med eleverna om medias budskap för att göra dem 
uppmärksamma på saker som de inte annars skulle se, vilket också övar deras analytiska 
förmåga. Ett annat sätt att öva deras kritiska förmåga är att träna dem i argumentation där de 
måste motivera sina åsikter och påståenden. Det används många olika källor och medier i 
undervisningen för att ge en mer nyanserad bild av det ämne man läser om. Detta ger eleverna 
möjlighet att värdera fakta och se på en företeelse i ett större sammanhang med 
nutidsförståelse. Vid vissa tillfällen får eleverna också möjlighet att diskutera olika källors 
användbarhet och vilken typ av information som olika källor ger. Båda lärarna tar upp att de 
varje vecka diskuterar nyheter med eleverna och att de i samband med detta tar upp 
nyhetsmediernas innehåll och påverkan. 
 
I arbetet med att förmedla färdigheter som eleverna behöver för att planera och värdera 
sökning och användning av information, fokuserar lärarna och skolbibliotekarien på att 
analysera framför allt olika texter, men även andra mediers budskap. Vad vi kan utläsa så låter 
de däremot inte eleverna arbeta lika aktivt med media som språk- och uttrycksform, dvs. att 
låta eleverna själva skapa media för att få upp ögonen för medias förmåga att med hjälp av 
bild, ljud och text färga och vinkla budskap och innehåll. Istället för att bara vara mottagare 
och tolkare av budskap är det bra att få pröva på att skapa och vara sändare av budskap. Det 
ger en djupare förståelse för medias komplexitet, och hjälper en att se igenom och avslöja hur 
t ex ett budskap förs fram. Den här aspekten är en central del i den så kallade 
mediaundervisningen, och ett sådant perspektiv skulle gagna elevernas förståelse.134 Skulle 
eleverna få arbeta mer praktiskt och skapande med media, tror vi att detta skulle ge en egen 
upplevelse av källors tillförlitlighet och medias budskap.  
 
För att kunna bedöma elevernas förmåga till kritiskt tänkande och helhetsperspektiv har 
lärarna källkritiska diskussioner med eleverna, som visar på om de kan följa konsekventa 
tankelinjer och om de kan vara konsekventa i sin argumentation. Även skriftliga prov kan 
utgöra bedömningsunderlag. Eleverna examineras av lärarna under hela arbetets gång och det 
blir arbetsprocessen, hur man angriper problemet och vilka sökvägar man väljer etc., som 
bedöms. Man ser också till om eleverna kan belägga sina påståenden och motivera sina val av 
källor. Lärarnas personliga handledarskap, som är knutet till en viss grupp elever, gör att de 
får en större inblick i just dessa elevers utveckling och därmed också lättare kan stödja och 
bedöma lärandet. 
 
För att skapa en medvetenhet kring det egna lärandet hos eleverna, arbetar man med 
självutvärdering och portföljmetod. Eleverna börjar varje vecka med att göra upp en 
arbetsplan, och när fredagen kommer ska de skriftligt utvärdera vad de har gjort under den 
gångna veckan, hur och varför, för att sedan fundera över om de hade kunnat lösa uppgiften 
bättre på ett annat sätt. Metoden ger eleverna en medvetenhet om sitt lärande och ett 
helhetsperspektiv på det de gör i skolan. Lärarna tar del utav elevernas utvärderingar varje 
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vecka och kommenterar dessa, och genom det får de inblick i och kan avläsa elevernas 
förmåga till analys och kritisk granskning både av den egna arbetsprocessen och av det egna 
arbetet. Så som vi ser det är det holistiska perspektivet (se Limbergs kategori C) ständigt 
närvarande, så även i bedömningen av vad eleverna presterar i sitt skolarbete. Ett sådant 
förhållningssätt innebär att tid inte bara ägnas åt att finna fakta och skriva ihop en text, utan 
att tid också ges till att granska och analysera det insamlade materialet. Det kritiska tänkandet 
finns hela tiden med i arbetet.135 Alla delmoment som lärarna tar hjälp av i sina bedömningar 
tyder på att det finns en medvetenhet om vikten av detta holistiska perspektiv. Bruces sju 
aspekter av informationskompetens kan också tillämpas i det här sammanhanget. Det är 
intressant att se att lärarnas bedömningsunderlag i stort sett sammanfaller med Bruces 
aspekter. Bruce framhåller att man som informationskompetent kan använda information på 
ett effektivt sätt, och med det avser hon att använda IT för informationssökning och 
kommunikation, att finna information, att tillämpa informationssökningsprocesser, att 
kontrollera information, att skapa en egen kunskapsgrund på ett nytt intresseområde, att arbeta 
med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap och nya insikter, samt att 
använda information klokt för andras bästa.136 Lärarna skulle mycket väl kunna använda 
Bruces sju aspekter av informationskompetens som utgångspunkt och underlag i 
bedömningen av elevernas arbete. 
 

• Undervisningens innehåll och utformande påverkas av vilken syn informanterna har 
på informationskompetens, informationssökning och lärande.137  

 
Appropriering är ett sociokulturellt begrepp vilket innebär att individen tar över och tar till sig 
kunskaper från sina medmänniskor i samspelssituationer. Ett exempel på appropriering i vår 
fallstudie är när pedagogerna och skolbibliotekarien hjälper eleverna i deras 
informationssökning. Genom att visa på hur man kan gå tillväga, hur man kan ställa frågor 
och söka svar, och hur man använder olika källor och medier, kan eleverna ta deras kunskaper 
till sig och göra dem till sina egna. Utifrån ett sådant perspektiv blir också lärarnas och 
skolbibliotekariens egna kunskaper betydelsefulla. Hur de väljer att angripa och presentera ett 
ämne har en avgörande betydelse för vad eleverna uppmärksammar och lär sig. I en 
undersökning av Moore var det många lärare som utformade sin undervisning i 
informationssökning utifrån sina egna kunskaper och hur de själva gick tillväga när de sökte 
information på biblioteket.138 Lärare, liksom vilken yrkeskår som helst, kan ju ha mycket 
skiftande kunskaper i just informationssökning. Att din uppfattning av 
informationskompetens är avhängig vad du har lärt dig att fokusera på vid användningen av 
information, framhålls av Bruce i samband med hennes diskussion om 
informationskompetens. Hon påpekar dock att inget sätt är bättre eller sämre än något annat, 
eftersom det inte handlar om att kunna vissa färdigheter utan att det istället handlar om att 
veta vad det innebär att använda information effektivt.139  Tanken med denna uppsats är att 
presentera och analysera de metoder som framkommer i våra intervjuer och textstudier. Vad 
vi också kan se är att informanternas egna kunskaper och samspelet mellan dem har betydelse 
för undervisningen och resultatet av den. Därför anser vi att en viktig del i studien är att ta 
reda på hur detta förhåller sig.  
 
Ser vi på våra informanter och vad de framhåller som viktigt vid användningen av 
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information så visar deras svar på olika uppfattningar, vilket skulle kunna bero på att de har 
utbildats vid olika tidpunkter och inte heller har samma typer av utbildningar. Peter framhåller 
att förhållningssättet till information är viktigare än att ha vissa bestämda sakkunskaper, dvs. 
att man kan se kritiskt på information och sätta in det i ett större sammanhang. Anne 
framhåller vikten av att kunna greppa komplicerade frågor och Gun ser vikten av att ha 
basfärdigheter i informationssökning. Dessa uttalanden återspeglas i informanternas 
definiering av begreppet informationskompetens, och när det gäller Bruces sju olika aspekter 
av begreppet går det att dra paralleller mellan dessa och informanternas definitioner. Peter 
betonar förhållningssättet till information vilket går ihop med aspekt 4 (att kontrollera 
information). Anne framhåller sökverktyg och sökstrategi vilket sammanfaller med aspekt 1 
(att tillämpa IT för informationssökning och kommunikation av information) och 2 (att finna 
informationskällor) och Gun låter begreppet inbegripa hela informationssökningsprocessen 
vilket tydligast sammanfaller med aspekt 3 (att tillämpa informationssökningsprocesser) men 
egentligen går ihop med alla sju så som vi ser det, eftersom hon talar om en arbetsprocess, 
dvs. ett arbete med en början och ett slut.  
 
Informanternas betonade fokus vad gäller informationskompetens visar sig vidare i hur de 
beskriver sin undervisning. Peters fokus på kritiskt förhållningssätt visar sig också i de 
exempel han ger på elevernas arbetsuppgifter och vad det är tänkt att de ska göra och lära sig. 
Anne anser det är viktigt att eleverna använder olika källor i sina skolarbeten och att de är 
noga med att redovisa dem. När hon talar om informationskompetens så är hon snäv i sin 
förklaring, men när hon beskriver sin undervisning och elevernas arbete tar hon upp fler 
aspekter än de hon nämner i sin definition som vi anser kan föras till begreppet. Att hon 
arbetar med elevernas informationskompetens är tydligt. När det gäller Gun anser vi det är lätt 
att se att hennes tolkning av informationskompetens färgar hennes undervisning då hon talar 
och undervisar om informationssökningsprocessens olika faser. Det vi kan utläsa av detta är 
att lärarnas och skolbibliotekariernas kunskaper och uppfattningar om informationssökning 
präglar deras sätt att undervisa om detta. Det samma gäller deras förhållningssätt till 
information och medier, vad de anser är viktigt att fokusera på och vad de vill att barnen ska 
uppmärksamma och lära sig. Det är intressant att se att det finns en koppling mellan våra 
informanters uttalanden och Bruces diskussion om att uppfattningen av 
informationskompetens, och vad man lärt sig att fokusera på har betydelse för hur man väljer 
att applicera begreppet i praktiken. I jämförelse med Moores studie visar informanterna i vår 
fallstudie ändå på en annan typ av medvetenhet när det gäller att värdera, analysera och 
diskutera olika källors innehåll. I hennes studie framkom det att majoriteten av lärarna ofta 
fokuserade på att definiera ett problem och lokalisering av information. Man ägnade sig inte 
alls lika mycket åt att värdera och diskutera informationens innehåll. Här var lärarna överens 
om att det var viktigt med kunskaper i informationssökning, men de arbetade inte mycket med 
det i klassrummen.140 Att situationen är en annan i vår fallstudie visar intervjuerna med våra 
informanter.  
 
När det gäller elevernas informationssökning berättar lärarna att eleverna söker information 
på egen hand när de gör grupparbeten. De uppmanas att gå till biblioteket och söka 
information när materialet i klassrummet inte räcker till, och de uppmanas att ta hjälp av 
bibliotekarien när det behövs. Det finns en gemensam sökstrategi och checklista på skolan 
som det är tänkt att eleverna ska använda vid sin informationssökning. Utifrån vad Peter 
berättar så kan vi se att den här sökstrategin endast kretsar kring olika redskap och 
informationskällor, något som kan ses som en brist. Vad vi har förstått så kommer dock andra 
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aspekter, så som kritiskt förhållningssätt och bearbetning av information, in i undervisningen 
på andra sätt, t ex genom att bibliotekarie och lärare påminner eleverna att tänka på detta. 
Källkritiska diskussioner och rapportskrivande med noggrann källförteckning bidrar också till 
denna aspekt i undervisningen. Limberg konstaterar att en holistisk syn på 
informationsmaterialet ger den bästa kunskapsbehållningen, och det är tydligt att lärarna som 
vi har intervjuat är medvetna om detta och lägger in uppgifter som syftar till att ge eleverna en 
holistisk bild, vilket alltså svarar mot Limbergs kategori C. 141 
 
Gun är skolbibliotekarie och leder undervisningen i biblioteket. Hon talar om att undervisa 
eleverna i informationssökning vid bestämda tillfällen i anknytning till aktuella 
arbetsområden, där hon tar upp problemformulering, sökstrategier, användning av olika källor 
och källkritik, vilket görs i smågrupper på biblioteket eller i klassrummet. Hon poängterar 
vikten av att integrera användarundervisningen och ha den i samband med elevernas aktuella 
informationsbehov, men hon vill att eleverna ska reflektera mer över hur de går tillväga så att 
de blir medvetna om hur de söker och väljer information. Som ett steg mot detta skulle hon 
vilja att eleverna i sina arbeten skrev ner hur de söker och väljer ut information och vilken 
användning de har av biblioteket, för att både hon, lärarna och de själva skulle bli mer 
medvetna om informationssökningsprocessen. Guns ambition är ytterligare tecken i vår 
fallstudie på viljan att göra eleverna mer uppmärksamma och medvetna om vad de gör, hur 
och varför. Även här finner vi det holistiska förhållningssätt (se Limbergs kategori C) som 
grundläggande i det pedagogiska arbetet. Vikten av att vara medveten om 
informationssökningsprocessen framhålls inte bara av Limberg utan också av Bruce som har 
det som en av sina sju aspekter i definitionen av informationskompetens, samt av Kuhlthau 
som menar att medvetenheten om vad man gör och varför under informationssökningen 
underlättar och gagnar inlärningsprocessen.142 Det finns med andra ord stöd för Guns tankar 
och vilja att utveckla elevernas holistiska syn på skolarbetet. 
 
Att eleverna ska lära sig informationssökning på ett systematiskt sätt framhålls dock inte av 
alla våra informanter. Anne som lärare ser inte behovet av detta och menar att det är något 
som eleverna lär sig undan för undan, och att de frågar om hjälp när de inte kan eller vet hur 
de ska göra. Gun och Annes olika synsätt kan bero på att de inte reflekterar på samma sätt 
över elevernas informationssökning. Gun med sitt biblioteksperspektiv har 
informationssökning som fokus i sin pedagogiska verksamhet och hon har också mer 
specifika kunskaper om detta. Anne i sin tur är ämneslärare och anser inte att det är viktigt att 
fokusera på informationssökningen i sig, utan ser det som något som sker naturligt i samband 
med att eleverna gör sina skoluppgifter. Kunskaperna i informationssökning ses av henne som 
något som utvecklas av sig själv allt eftersom. Hon säger också att hon inte riktigt kan se hur 
processen at t systematiskt lära eleverna hur man söker skulle se ut. Liknande uttalande finner 
man i Moores undersökning där många lärare menade att vissa kunskaper i 
informationssökning uppstår av sig självt allt eftersom, medan andra måste läras ut. 
Majoriteten av dessa lärare sa att de förstod vad dessa kunskaper innebar i praktiken, men 
nästan lika många visste inte hur den komplexa processen att finna och använda information 
skulle kunna delas in i olika steg.143 Det finns tecken i vår fallstudie på att utbildning och 
yrkestillhörighet färgar vad man dels har lärt sig att fokusera på när det gäller 
informationssökning och dels hur man själv i sin tur väljer att undervisa om det.  
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Som bibliotekarie anser Gun att hon inte har tid och möjlighet att värdera elevernas 
kunskapsbehållning på något systematiskt sätt. Hon anser att man på skolan skulle arbeta mer 
strategiskt och kontinuerligt med vad eleverna verkligen lär sig och kan. En aspekt som hon 
vill att eleverna ska arbeta mer med och som tagits upp tidigare, är att analysera sin 
informationssökningsprocess och reflektera över vilken nytta de har av biblioteket. Vi tänker 
oss att eftersom eleverna redan gör utvärderingar av varje veckas skolarbete där de reflekterar 
över vad de har gjort och resultatet av detta, skulle det vara möjligt att den också kunde 
inbegripa en del som har med elevernas informationssökning att göra. Vi tror att det skulle 
vara ett bra komplement till det pedagogiska arbetet med elevernas helhetssyn på sin 
inlärning. Vi tror även att det skulle vara till hjälp för Gun om även hon fick ta del av 
elevernas skriftliga utvärderingar, eftersom hon också finns med i den pedagogiska processen 
och därför behöver veta vad eleverna har förstått, vilka behov de har och var hennes metoder 
bär eller brister.  
 

4.8.3 Skolbibliotekets roll i det pedagogiska arbetet 
 
”Ett verktyg bland andra för att utforma en god inlärningsmiljö” - så skriver Lpo94 om 
skolbiblioteket.144 Enligt Lunds skolplan ska välutrustade skolbibliotek/mediatek ha en central 
plats i skolverksamheten. Vi kan konstatera att styrdokumentens direktiv är oprecisa och det 
talas inte alls om hur biblioteken ska användas. Det blir på så sätt upp till varje enskild skola 
att forma biblioteket. I Vikingaskolans egen skolplan nämns inte biblioteket över huvudtaget. 
Hur informanterna diskuterar kring biblioteket blir därför intressant. 
 
Peter och Anne säger att skolbiblioteket har en stor betydelse i skolans undervisning för de 
medier och den information som finns tillgänglig där, men vi får intrycket av att de inte har 
reflekterat så mycket över bibliotekets pedagogiska roll. De ser på biblioteket främst som ett 
verktyg att använda i undervisningen på ett ganska traditionellt sätt, dvs. som en källa till 
information, samt en förmedlare av skönlitteratur. Man är tacksam över resurser som finns 
och glad över bibliotekariens hjälp. Våra lärarinformanter har en medvetenhet om 
skolbibliotekets praktiska betydelse för undervisningen, dvs. en plats att söka och finna 
material på, och vi uppfattar det som så att lärarna i vår fallstudie har fått en positiv 
upplevelse av biblioteket som verktyg i sitt arbetssätt. Krantz och Persson nämner 
skolbiblioteket i en bisats och tar inte upp dess pedagogiska roll. Anne säger att bibliotekets 
funktion i undervisningen har vid olika tillfällen tagits upp till diskussion, men att man inte 
kommer vidare, vilket vi tror kan bero på de skilda synsätt som finns. Anne säger att 
biblioteket fungerar bra som det är idag. Skolbibliotekariens roll enligt de två lärarna är att 
finnas till hands i biblioteket och guida eleverna när de behöver hjälp, undervisa i 
informationssökning, underhålla skolbibliotekets webbsida samt hålla bokprat. Peter är den 
ende av de två lärarna som talar om samarbete med bibliotekarien, vilket utgörs av 
samplanering av litteratur till kommande arbetsområden. Båda lärarna är mycket nöjda med 
skolbibliotekariens insatser. De ser framför allt henne som en Locator eller Identifier, dvs. att 
hon ger enklare referens- och sökhjälp,145 men i övrigt inte är delaktig i undervisningen.  
 
Gun anser att skolbibliotekets och hennes egen pedagogiska roll i den ämnesövergripande 
undervisningen är otydlig. Andra problem hon nämner berör schemaläggningen på 
biblioteket, tidsbrist och få tillfällen för bibliotekariens deltagande i arbetslagsplaneringar. 
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Hon framlägger önskemål om gemensam fortbildning kring samarbete mellan bibliotekarier 
och lärare, eftersom hon ser behov av det och önskar att det var bättre. För detta skulle det 
behövas en skriftlig arbetsplan och policy. Hon vill att man ska diskutera bibliotekets roll, 
men ser en svårighet i att man från ledningshåll inte vill att skolan skall betona någon typ av 
pedagogisk verksamhet utan istället låta varje enskild pedagog avgöra undervisningsformer. 
Detta försvårar skapandet av en gemensam policy, och visar på att skollednings engagemang i 
frågan har avgörande betydelse för vilken roll biblioteket tillskrivs. På högstadiet har man 
trots allt enats kring ett problembaserat och undersökande arbetssätt berättar Gun, och detta 
anser vi skulle kunna vara en god grund för en mer medveten samverkan mellan 
bibliotekarien och lärarna, och det gemensamma arbetssättet borde underlätta en definiering 
av skolbibliotekets roll i undervisningen.  
 
Utifrån lärarnas perspektiv tror vi dock att det faktiskt kan vara så att biblioteket 
tillfredsställer de behov som lärarna har, men Gun är inte nöjd med skolbibliotekets funktion i 
undervisningen, eftersom hon vill ha en tydligare pedagogisk roll. Hinder utöver det som vi 
tidigare har nämnt kan vara att bibliotekariens tid inte riktigt räcker till för ett fördjupat 
samarbete med lärarna, vi tror också att det kan vara så att lärarna upplever en vis mättnad när 
det gäller samarbete och planering då de redan ägnar tid till detta varandra emellan. En annan 
orsak kan vara att lärarna och bibliotekarien i alla lägen inte känner till vilken kunskap den 
andre parten kan bidra med. Ett projekt som visar på hur ett målinriktat arbete med att öka just 
en sådan medvetenhet och få istånd ett fungerande utbyte mellan bibliotek och undervisning, 
är Library Power Projekt. Det är ett bra exempel på hur arbetet inom skolan kan utvecklas. 
Genom att satsa på ett ökat samarbete mellan lärare och bibliotekarie var huvudmålet att 
förbättra biblioteket och förenkla användningen av det genom att bygga upp ett bestånd som 
svarade mot undervisningen och elevernas arbetsuppgifter. Från att det tidigare bara var 
bibliotekarien som gjorde inköpen, deltog nu även lärarna i denna process. Detta ledde till att 
lärarna fick större inflytande över vad som köptes in, att beståndet svarade mer mot deras 
undervisning och, som en följd av det, att lärarna använde biblioteket mer i sin undervisning. 
För bibliotekariens del innebar det en ökad inblick i skolans undervisning och en medvetenhet 
om vad eleverna behövde för hjälp.146 Projektet visade tydligt att det som avgör 
förhållningssätt till skolbiblioteket och vilken betydelse det får i undervisningen är hur det 
planeras och används. 
 
Ser vi till vår fallstudie tror vi att Guns kunskaper skulle kunna tas till vara på ett bättre sätt 
genom ökad dialog mellan henne och lärarna, så att de får kännedom om varandras 
kompetenser och blir mer delaktiga och får en bättre inblick i varandras pedagogiska arbete 
och hur det faktiskt fungerar. För Gun som skolbibliotekarie skulle det innebära att hennes 
arbetstid blev mer effektiv, t ex om hon fick information om klassernas arbetsområde med 
syfte och mål och kunde förbereda sig innan läraren skickar eleverna till biblioteket. För 
lärarnas del skulle det handla om effektivare och bättre hjälp till deras elever, och vi tror att 
både de och eleverna skulle få ta större del utav skolbibliotekariens kompetens när det gäller 
informationssökningsprocessens olika faser. I sin studie framhåller Moore just problematiken 
kring att lärarna är osäkra på hur skolbiblioteket kan integreras i undervisningen. Så länge det 
förhåller sig på detta sätt spelar det ingen roll om det finns ett välutrustat bibliotek och en 
policy för dess användning. Bibliotekets intellektuella och pedagogiska roll måste lyftas fram, 
och personalens kunskaper när det gäller informationssökning måste bejakas och utvecklas. 
Moores studie visade på att lärarna behövde mer ledning för vad som kan göras.147 Liknande 
tecken ser vi också i vår fallstudie där skolbiblioteket inte används på det sätt det skulle 
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kunna, och där skolbibliotekarien inte alltid räknas med i den löpande planeringen kring 
undervisning och arbetssätt. De hinder som tags upp av Limberg (svårigheter med att utveckla 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarie, bristande förståelse för vilka möjligheter 
skolbiblioteket erbjuder, otydliga mål för biblioteksverksamheten, bristande resurser samt att 
bibliotekarien arbetar ensam)148 är slående lika de problem som framkommer i våra intervjuer, 
vilket visar på att vår skolas situation inte är unik, utan att det finns fler som brottas med 
detta.  
 
Vi kan se en strävan hos skolbibliotekarien att nå upp till den roll som Kuhlthau benämner 
Counselor.149 Det finns dock inte möjlighet för henne att arbeta på det här sättet så som det 
ser ut idag. Hon kan t ex inte finnas med i elevernas individuella sökprocesser, även om hon 
har tillfälle att då och då göra vissa punktinsatser. För att kunna ha en sådan roll skulle hon 
behöva vara delaktig i alla arbetslagsplaneringar, ha ett tätt samarbete med lärarna och ha 
insyn och kännedom om elevernas arbetsprocesser för att kunna ge optimal hjälp och 
handledning. På grund av de hinder som finns kan hon ge mindre stöd till eleverna i deras 
informationssökningsprocesser, därför hamnar hon på en lägre förmedlings- och 
undervisningsnivå än den eftersträvade. Lärarna har samma ambition som skolbibliotekarien, 
och de har bättre förutsättningar att ha en roll som Counselor. De har närmare kontakt med 
eleverna, de planerar och genomför undervisningen, de har insyn i elevernas arbetsprocess 
och tar del utav deras utvärderingar. Det finns givetvis hinder också i deras väg för att kunna 
vara optimala handledare för alla sina elever. Den fas där lärarna är minst delaktiga verkar 
vara då eleverna ska söka information på egen hand. Ser man till hela arbetsprocessen så är 
det vid det här tillfället som skolbibliotekarien har den största rollen.  
 
Arbetsmetod och arbetsuppgifter samt lärare och skolbibliotekariens syn på lärande präglar 
den roll som skolbiblioteket har i undervisningen. Ser vi till vilken roll skolbiblioteket har i 
vår fallstudie när det gäller förmedling av kritiskt tänkande och helhetsperspektiv, kan den till 
en början sägas vara central eftersom skolan har ett undersökande arbetssätt, men mycket av 
arbetet med kritiskt förhållningssätt sker i klassrummet när eleverna ska använda olika 
material. Som tidigare skrivits så försöker skolbibliotekarien arbeta med kritiskt tänkande i 
biblioteket, men det är svårt på grund av de stora grupperna och de oplanerade besöken. 
Lärarna har sitt eget sätt att arbeta med källor och källkritiska diskussioner. Intervjuerna visar 
på okunskap om den andres undervisning, och de arbetar på var sitt håll utan någon större 
kommunikation. Skolbibliotekets roll i vår fallstudie blir därmed inte så central som man 
skulle kunna önska. Moores studie visar att lärarna behöver mer ledning för vad som kan 
göras i skolbiblioteket, och att mer tid måste läggas på att föra fram samarbetet och 
integreringen av biblioteket och andra informationskällor i undervisningen så att alla parter 
ser vinsten med det.150 Att ett sådant arbete faktiskt ger resultat visar projektet Library Power 
Projekt som tidigare beskrivits. Här satsades på en ökad användning av biblioteket i 
undervisningen och ett ökat samarbete mellan lärare och bibliotekarie, vilket i många fall 
gjorde att resurserna användes bättre och att eleverna fick en bättre undervisning.  
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5. DISKUSSION  
 
Vi anser att vi har uppnått vårt syfte med uppsatsen, och att vi har kunnat skapa oss en 
uppfattning om och fått en bild av hur lärare och skolbibliotekarie på ett högstadium arbetar 
med att skapa sammanhang och helhet i barnens lärande och med det ett kritiskt tänkande. Vi 
har även fått en bild av vilken roll skolbiblioteket har i undervisningen. Vi vill påminna 
läsaren om att våra slutsatser grundar sig på hur informanterna beskriver sin verksamhet för 
oss och att vi inte har undersökt deras praktiska arbete. Här följder de slutsatser som vi har 
kunnat dra utav vår fallstudie. 
 
 
5.1 Slutsatser 
 
För att återkoppla till våra frågeställningar har vi valt att utgå ifrån dessa när vi presenterar 
och diskuterar våra slutsatser av fallstudien. 
 

• Hur skapas helhetsperspektiv i barnens lärande när det gäller information och 
media? 

 
När man ser till hur människor lär och vad som ses som väsentligt att kunna, måste man dels 
ta hänsyn till det intellektuella och biologiska, men också till omgivningen, vilka resurser den 
erbjuder och vilka krav som ställs.151 Med hjälp av detta sociokulturella resonemang kan vi i 
vår uppsats se till vårt samhälle och vad som där ses som viktiga kunskaper.  Dagens resurser 
i form av information och media, och förmågan att kunna använda, hantera och förhålla sig 
till dessa, är en del av den omgivning och de redskap som människor idag möter och lär sig 
behärska.   
 
Informanterna i vår fallstudie har en medvetenhet kring media och dess betydelse och 
inverkan, och de anser att barnen behöver handledning och stöd när de bearbetar medias 
innehåll och intrycken därifrån. Vi kan se att det hos våra informanter finns en tvåvärdig syn 
på media och dess inflytande på barn. Man talar både om negativa och positiva konsekvenser, 
dvs. media som både hot och möjlighet i barnens socialisationsprocess. Även om finns en 
tyngdpunkt åt det ena eller det andra hållet så presenteras en nyanserad bild. Utvärderingen av 
”IT i skolan”, som vi hänvisade till i inledning av uppsatsen, visade på att eleverna sällan fick 
tid till analys och sammanställning av information som de letat fram. Vår fallstudie är ett 
exempel på motsatsen. Våra informanter lägger stort fokus på just samtal och reflektion kring 
källor och informationsanvändning. Elevernas bearbetning av materialet är en viktig del i 
undervisningen och syftar till att eleverna får en egen förmåga att förhålla sig kritiskt till 
media och information.  
 
För att väcka elevernas intresse och motivera kunskapsutveckling, utgår man mer från det 
vardagsnära än det fantasifulla som drivkraft. Liedman betonar vikten av att också använda 
fantasin som drivkraft i lärandet. Vi finner inte att detta är en metod som betonas av våra 
informanter, därför skulle det vara intressant att undersöka vidare hur man kan arbeta med 
fantasin som utgångspunkt. Att man faktiskt inte bara undersöker den redan befintliga 
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kunskapen, utan också vågar ställa frågor som rör det outforskade och att kreativiteten ges 
rum i lärandet. 
 
Lärarna har tydliga intentioner att föra in barnens vardag och intresse i undervisningen och på 
så sätt skapa motivation. Målet är att placera kunskapen i ett sammanhang som ger betydelse. 
Det finns en kombination av skolkunskaper och vardagskunskaper då lärarna poängterar 
vikten av att se till barnens vardagsbehov samtidigt som man har en plan för vad barnen ska 
kunna när de lämnar skolan. Faktumet att lärarna ofta knyter vardagskunskaper till 
skolkunskaper tror vi gör att barnen har lättare för att se nyttan med de kunskaper som 
förmedlas i skolan, och det skapar även helhet i lärandet.  
 
En tydlig metod för att skapa helhet i elevernas lärande är det ämnesövergripande arbetssätt 
som tillämpas på högstadiet. Eleverna är på många sätt delaktiga i planering av arbetsområden 
och tilldelas ansvar för sitt eget lärande. De planerar varje veckas arbetsschema tillsammans 
med respektive lärare. Eleverna uppmuntras av både lärare och bibliotekarie till att använda 
olika typer av texter och medier, och redovisningsmetoderna för skolarbetet är varierade. Det 
är tydligt att lärarna och bibliotekarien är medvetna om och lägger in uppgifter som syftar till 
att ge eleverna en holistisk bild av sin kunskapsinhämtning. Så som vi ser det är 
helhetsperspektivet närvarande, så även i bedömningen av vad eleverna presterar i sitt 
skolarbete. Alla delmoment i undervisningen och i utvärderingarna tyder på detta.  
 
Kort sagt, för att i undervisningen väcka elevernas intresse och skapa ett meningsfullt 
sammanhang utgår våra informanter från elevernas förkunskaper, har ett varierat arbetssättet 
och strävar mot ett medvetet elevinflytande över undervisningens olika moment. Man arbetar 
med ämnesövergripande helheter istället för ämnesspecifika delar, där man skapar ett möte 
mellan vardagskunskaper och skolkunskaper genom att förena barnens intressen med skolans 
normer och mål. Så som vi ser det är det holistiska perspekt ivet (se Limbergs kategori C) 
närvarande. 
 

• Hur förmedlas kunskap och verktyg till ett kritiskt förhållningssätt gentemot 
information och media?  

 
För att träna det kritiska tänkandet hos eleverna används metoder som läsning, grupparbeten, 
skriftlig och muntlig framställning. Detta arbetssätt är något som också finns med som 
riktmärke i den lokala skolplanen. I undervisningen används olika typer av källor och tid ges 
till eleverna att granska och analysera det insamlade materialet. En annan viktig del är att 
eleverna alltid ska redovisa använda källor i sina skriftliga arbeten. I samband med att dessa 
presenteras har man ofta kritiska diskussioner kring olika källors egenskaper och 
trovärdighet, t ex i form av opponeringar på varandras arbeten. Andra metoder som används 
för att medvetandegöra eleverna om medias budskap och innehåll är att diskutera nyheter och 
massmedias sätt att presentera olika händelser. Det kritiska tänkandet finns med i många av 
undervisningens moment. Grupparbete är den arbetsmetod som dominerar på skolan. Därför 
blir också samspelet och kommunikationen elever och lärare emellan en viktig del i 
kunskapsutvecklingen. Det sociokulturella perspektivet står för en social och kollektiv syn på 
hur människan skapar och för vidare föreställningar och kunskaper. Skolan blir en plats för 
erfarenhet och kunskapsutveckling. Här finns det kollektiva samspelet och den sociala 
interaktionen, och här får barnen hjälp av de vuxna att uppmärksamma och utveckla 
kunskaper.152  
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I det pedagogiska arbetet med kritiskt tänkande arbetar man i huvudsak med olika typer av 
texter och dess innehåll.  Detta är bra, men vi tror att om man också tog tid till att arbeta mer 
praktiskt med skapandet av information och media (t ex film, webbdesign, reklam, mm) 
skulle det ge eleverna en större kunskap om hur budskap formas och förmedlas, och därmed 
en djupare förståelse för källkritiska regler. 
 
Ser vi till hur våra informanter uttalar sig om sin undervisning och dess innehåll, kan vi ana att 
utbildning och yrkestillhörighet färgar vad de dels har lärt sig att fokusera på när det gäller 
informationssökning och dels hur de själv i sin tur väljer att undervisa om det. Vi kan inte dra 
någon slutsats utav detta i vårt fall, men tidigare forskning av t ex Kuhlthau & McNally, 
Limberg samt Moore, visar på att det är en vanlig företeelse i det här sammanhanget. Detta i 
sin tur skapar vissa kommunikationsproblem som troligen skulle kunna undvikas om båda 
parter var öppna för att lära av varandra, samt att man skapade en gemensam utgångspunkt och 
samsyn kring undervisningen uppbyggnad och mål. 
 

• Vilken roll har skolbiblioteket i detta pedagogiska arbete? 
 
När det gäller informationssökningsprocessen har vi uppmärksammat att det finns en skillnad 
mellan informanternas syn på bibliotekets roll, och deras syn på hur de handleder sina elever i 
informationssökning. Det är intressant att se att lärarna arbetar med informationssökning och 
däri inkluderat kritiskt tänkande och helhetsperspektiv men inte ger biblioteket och 
bibliotekarien en så stor roll i det hela. Att man inte utnyttjar biblioteket och bibliotekariens 
resurser innebär inte att man anser det är oviktigt med kunskaper i informationssökning eller 
är dålig på att undervisa om detta. Det kan låta motsägelsefullt för oss som Biblioteks - och 
informationsvetare, men det är en möjlighet menar vi eftersom lärarna traditionellt är vana vid 
att arbeta ensamma och själva ansvara för sin undervisning. Även om skolbiblioteket i vår 
fallstudie inte har en önskvärd aktiv pedagogisk roll, är detta inte ensamt avgörande för 
elevernas kunskapsbehållning.153 Arbetsuppgifter och lärarnas och skolbibliotekariens 
pedagogiska arbetssätt är ambitiöst och genomtänkt och skapar goda grunder för ett djupare 
lärande hos eleverna när det gäller deras analytiska förmåga. Att utveckla samarbete och 
integrering med och av skolbiblioteket i undervisningen på ett mer medvetet sätt tror vi dock 
skulle skapa ännu bättre förutsättningar och placera elevernas lärande i centrum. Vi ser 
skolbiblioteket som en stor resurs när det gäller att förmedla kunskap till eleverna om olika 
medier samt om informationssökning, men vi anser även att det är intressant att se på 
biblioteket som ett forum där skolkunskaper och vardagskunskaper möts. Att det finns en 
bibliotekarie på skolan med kunskap och kompetens när det gäller 
informationssökningsprocesser är mindre vanligt, och kanske är det därför man som lärare av 
vana arbetar med det på egen hand och på sitt eget sätt. Här har bibliotekarien en viktig 
uppgift att informera om sin kompetens och sitt kunnande. Vi anser också att skolledningen 
har en avgörande roll då det är de som har befogenhet att placera biblioteket i fokus och sätta 
upp ramar och planer för dess användning.   
 
Skolbibliotekarien har en uttalad strävan mot en roll som Counseler, dvs. att vara handledare 
och följa eleverna under hela deras arbetsgång, men lärarna har inga förväntningar på henne 
som pedagog. De ser framför allt henne som en Locator eller Identifier, dvs. att hon ger enkel 
referens- och sökhjälp, men i övrigt inte är delaktig i undervisningen.154 Med så här olika 
inställningar och mål kan man förstå att det är svårt att skapa samarbete och utveckla 
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undervisningen åt samma håll. Skolbibliotekarien har en otydlig pedagogisk roll, vilket hon 
flera gånger själv framhåller som ett problem. Det krävs att både hennes och skolbibliotekets 
roll i skolans undervisning förtydligas både på ett pedagogiskt och praktiskt plan, så att lärare 
och bibliotekarie arbetar med en gemensam plan och målsättning. Skolbibliotekariens 
ambition att fungera som Counseler är svår att uppnå. Dels för att hon inte är med i alla 
moment av skolarbetet, och dels också för att hennes tjänst på skolan sträcker sig till endast 
25 h i veckan. Frågan är om det då är rimligt att hon ska vara mer delaktig och utföra mer 
arbete än vad hon redan gör? Lärarna är ju trots allt nöjda med skolbiblioteket och det arbetet 
som skolbibliotekarien utför. Att förändra bibliotekariens roll kräver samsyn och mer resurser. 
Det största hindret i det pedagogiska arbetet som vi ser det är den bristande kommunikationen 
mellan lärare och skolbibliotekarie, vilket bidrar till en omedvetenhet om varandras 
kompetens och vad man faktiskt gör som pedagog. Vi får uppfattningen av att 
skolbibliotekarien inte har någon insyn i lärarnas undervisning. Hon verkar t ex inte ha så stor 
kännedom om det källkritiska arbetet som eleverna utför i klassrummen, eftersom hon 
efterlyser mer undervisning kring detta. Våra intervjuer med lärarna visar ju på att de har en 
genomtänkt plan för hur de ska arbeta med kritiskt tänkande i undervisningens olika 
skeenden. Samtidigt är det intressant att se att lärarna i sin tur inte har så stora kunskaper om 
bibliotekariens kompetens och vad hon kan bidra med. Hon beskrivs inte som en pedagog 
bland de andra, men vi menar att hon med sina kunskaper skulle kunna göra eleverna och 
även lärarna medvetna om informationssökningsprocessens olika faser, vilket även skulle 
gagna inlärningsprocessen.  
 
Som vi tidigare har belyst fokuserar informanterna på olika aspekter när de talar om 
informationskompetens och delvis även informationssökning. Skillnaden är störst mellan 
lärare och bibliotekarie, och mindre mellan lärare och lärare även om skillnad också finns där. 
En orsak tror vi kan vara att man ser på företeelserna utifrån olika perspektiv i de olika 
yrkesgrupperna, men också att informanterna har utbildats vid olika tidpunkter och blivit 
färgade av den vid dessa tillfällen rådande pedagogik. Skolbibliotekarien bygger sin 
pedagogiska verksamhet på informationssökning och informationskompetens, medan lärarna 
fokuserar mer på ämnesinnehåll. Konsekvenserna av detta kan bli att lärarna och 
bibliotekarien har svårt för att mötas när man ska bestämma respektive ansvarsområde och 
hur deras olika pedagogiska verksamheter ska förankras i skolans undervisning. I vår 
fallstudie visar det sig att Peter och bibliotekarien Gun ser informationskompetens som det 
centrala verktyget i barnens lärande, medan det går att utläsa en annan uppfattning hos Anne 
där kunskapen ses som målet och informationskompetensen som något som utvecklas på 
vägen dit.  
 
Det här är intressant när man ser till skolbibliotekets möjlighet att bli ”skolans hjärta”, dvs. 
centralt för elevernas lärande. De olika synsätten kan belysa vari svårigheterna ligger när det 
gäller samarbete och utformning av arbetsmetoder. Ska man lägga fokus på sakkunskaper i 
sig eller vägen till kunskapen? Är man inte överens här tror vi att det finns risk för missnöje 
och sämre kommunikation mellan de olika parterna. Vi menar att samarbetet kräver att man 
diskuterar dels vad respektive part kan tillföra undervisningen och dels hur 
ansvarsfördelningen ska se ut. I vår fallstudie skulle skolbibliotekarien kunna vara delaktig i 
fler av skolans arbetsmoment och därmed kunna tillföra många av sina kunskaper, vilket 
nuläget inte ger tillfälle för.  
 
Forskning visar att det finns flera hinder för bibliotekets integrering och pedagogiska roll. Det 
kan handla om att biblioteksanvändningen hindras av att traditionella läromedel används, av 
att det finns svårigheter med att utveckla samarbetet mellan lärare och bibliotekarie, av 
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bristande förståelse för vilka möjligheter skolbiblioteket erbjuder, av otydliga mål för 
biblioteksverksamheten, bristande resurser samt att bibliotekarien arbetar ensam. 155 
Situationen i vår fallstudie är med andra ord inte unik. Ett lyckat exempel på hur man har 
arbetat för att överbrygga dessa hinder är Library Power Program,156 och i studien av det 
projektet finner vi stöd för våra tankar kring skolledningens roll och vikten av kommunikation 
och gemensamma mål.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att arbetsmetod och arbetsuppgifter samt lärare och 
skolbibliotekariens syn på lärande präglar den roll som skolbiblioteket har i undervisningen. 
Ser vi till vilket roll skolbiblioteket har i vår fallstudie när det gäller förmedling av kritiskt 
tänkande och helhetsperspektiv, kan den till en början sägas vara central eftersom skolan har 
ett undersökande arbetssätt, men mycket av arbetet med kritiskt förhållningssätt sker i 
klassrummet när eleverna ska använda olika material. Man nyttjar inte skolbiblioteket till 
fullo och den befintliga kompetensen ses inte som den resurs det skulle kunna vara. 
 

• Hur bedöms elevernas lärande och analytiska förmåga när det gäller information 
och media? 

 
Lärarna använder sig av olika metoder för att kunna bedöma elevernas analytiska förmåga. 
Eleverna examineras av lärarna under hela arbetets gång och det blir arbetsprocessen, hur man 
angriper problemet och vilka sökvägar man väljer etc., som bedöms. Man har t ex källkritiska 
diskussioner där lärarna kan avgöra i vilken grad eleverna kan följa en tankelinje och vara 
konsekventa i sin argumentation. Man tar också hänsyn till om eleverna kan belägga sina 
påståenden och motivera sina val av källor. Lärarna tar del utav elevernas självutvärderingar 
(som ingår i den s.k. portföljmetoden) varje vecka och kommenterar dessa, och genom detta 
handledarskap får de inblick i och kan avläsa elevernas förmåga till analys och kritisk 
granskning både av den egna arbetsprocessen och av det egna arbetet. Skriftliga prov nämns 
också som ett sätt att kunna bedöma elevernas analytiska förmåga. 
 
Så som vi ser det är det holistiska perspektivet (se Limbergs kategori C) närvarande, så även i 
bedömningen av vad eleverna presterar i sitt skolarbete. Ett sådant förhållningssätt innebär att 
tid inte bara ägnas åt att finna fakta och skriva ihop en text, utan att tid också ges till att 
granska och analysera det insamlade materialet. Det kritiska tänkandet finns hela tiden med i 
arbetet.157 Alla delmoment som lärarna tar hjälp av i sina bedömningar tyder på att det finns 
en medvetenhet om vikten av detta holistiska perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
155 Limberg (2002), s. 17. 
156 Zweizig & McAfee Hopkins (1999). 
157 Limberg (1998), s. 227. 
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5.2 Reflektioner kring vårt uppsatsarbete 
 
Genom denna studie har vi fått inblick i våra informanters olika metoder för att förmedla ett 
analytiskt tänkande till eleverna. Vi har också blivit mer insatta i hur informanterna tänker 
kring elevernas kunskapsutveckling i mötet med media och information. Biblioteket och 
bibliotekariens integrering i skolan är en fråga som blir en naturlig del av vår frågeställning då 
dessa utgör en väsentlig del i elevernas informationssökningsprocess. Vi har genom samtal 
med våra informanter fått en bild av vilka möjligheter och svårigheter som kan uppstå i 
samarbetet mellan dessa olika verksamheter. Mötet med informanterna och deras skola har 
gett oss en föreställning om vad vi själva kan komma att möta som yrkesverksamma. Genom 
att skriva denna uppsats har vi fått möjlighet att fundera över och ta ställning till hur vi själva 
vill arbeta med liknande verksamheter. Samtalen med informanterna har varit en källa till 
inspiration och genom mötet med dem har vi fått många tankar och idéer om skolbibliotekets 
roll i skolan. 
 
Vi hade turen att få komma till en skola och få möta informanter som faktiskt aktivt hade 
reflekterat över vikten av kritiskt tänkande och helhetsperspektiv, och även praktiserade det i 
sin undervisning. Nyckelordet i deras undervisning verkar vara just reflektion. På så sätt fick 
vi ett arbetsmaterial som gav utrymme för analys och gav oss konkreta metodtips. Skulle de 
ha visat sig att informanterna däremot inte hade varit intresserade av vår problemställning 
skulle vår studie ha blivit betydligt fattigare.  
 
Vår studie bygger på vad informanterna berättar för oss i intervjuerna, och då vi inte har gjort 
några observationer av deras arbete kan vi inte bekräfta att det som sägs verkligen sker i 
praktiken. Den enda återspegling av lärarnas och bibliotekariens pedagogik är det samtal som 
vi har haft med några elever. Ett sätt att utveckla uppsatsen skulle kunna vara att åter besöka 
högstadieskolan och göra observationer och djupare intervjuer med eleverna.  
 
När man träder in i skolans värld för att göra en fallstudie, är det svårt att tala koncentrerat 
kring en företeelse (t ex kritiskt tänkande) eftersom inget egentligen kan betraktas som 
isolerat då man automatiskt kommer in på andra saker som pedagogik, samarbete, 
organisation, mm. Den här komplexiteten är dock som vi ser det en förutsättning för det 
pedagogiska arbetet, men den har inneburit svårigheter för oss när det gäller att begränsa 
studien. När man gör en fallstudie vet man aldrig i början vilken typ av material man kommer 
att få arbeta med. Svaren blir aldrig vad man förväntar sig, den intervjuade associerar på sitt 
sätt och tolkar frågan utifrån sitt perspektiv, och därför är det ibland också svårt att sätta 
intervjuerna i relation till varandra. Komplexiteten gör också att informanternas svar ibland 
kan verka motsägelsefulla. Det har hänt i vår studie att en informant har svarat på olika sätt 
beroende på utifrån vilket sammanhang frågan har diskuterats.  
 
Frågeställningen som vi valt att skriva om är mycket komplex på det sätt att det berör många 
olika ämnen och infallsvinklar. Bibliotekets roll och bibliotekariens och lärarnas syn är 
viktiga delar i vår uppsats. Kanske hade det mest naturliga frågeställningen varit att fråga sig 
hur man arbetar med informationssökningsprocessen och lärande i skolan. Men vi ville betona 
också barns kunskapsutveckling och möte med media utanför klassrummet, på fritiden. I detta 
möte är aspekterna att sätta informationen in i ett samband och se på den med kritiska ögon 
om möjligt ännu viktigare. På så sätt blev vår frågeställning vidare och kom att handla om hur 
man i skolan kan ta hänsyn även till detta, och hur man ger eleverna en helhetssyn där 
skolkunskaper och vardagskunskaper möts.  
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Ämnets komplexitet har varit ett problem för oss när vi skulle analysera materialet. Vi inser 
att vi borde ha ägnat mer tid åt att arbeta fram en väl strukturerad analysmetod innan vi 
började angripa materialet. Det hade besparat oss mycket tid och mental trötthet, då vi nu 
tvingades att göra om analysen från början när vi insåg att den modell vi först arbetat med 
blev alltför spretig och svår att hantera. Om vi skulle göra denna studie en gång till så skulle 
vi nu ha lättare att strukturera materialet och plocka fram de väsentligaste delarna. Kanske 
skulle man också kunna återvända och ställa nya frågor som uppstått under analysen av 
materialet. 
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6. SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen syftar till att skapa en bild av det pedagogiska arbetet hos lärare och bibliotekarie 
när det gäller förmedling av ett kritiskt förhållningssätt och helhetsperspektiv gentemot 
information och media. 
 
Vår problemformulering lyder: Hur beskrivs det pedagogiska arbetet på ett högstadium med 
att förmedla ett kritiskt förhållningssätt och skapa sammanhang och helhet vad gäller 
information och media? 
 
Frågeställningarna som därpå följer är: 

• Hur skapas helhetsperspektiv i barnens lärande när det gäller information och media? 
• Hur förmedlas kunskap och verktyg till ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

information och media? 
• Vilken roll har skolbiblioteket i detta pedagogiska arbete? 
• Hur bedöms elevernas lärande och analytiska förmåga när det gäller information och 

media? 
 

Metod 
I arbetet med uppsatsen har dels litteratur, som berör ämnet och som kan fungera som 
bakgrund och teoretisk utgångspunkt, studerats och dels en fallstudie gjorts med kvalitativa 
intervjuer som metod för insamling av analysmaterial. Därtill har styrdokument och en 
metodbok som beskriver skolans arbetssätt använts som en del i studien. Fallstudien 
genomfördes på en F-9 skola med ca 530 elever läsåret 2001/02. Informanterna bestod av två 
högstadielärare och skolans bibliotekarie.  
 
Bakgrund 
Media har en stor betydelse i barns liv, och dess påverkan uppfattas både positivt och 
negativt. Det handlar dock inte om en envägskommunikation utan media både formar och 
formas av barnens sätt att leva. Det är nödvändigt att äga en djupare förståelse för mediernas 
språk och påverkan så att man kan se att det oftast finns mer än en sanning och att man kan se 
på en företeelse ur många olika synvinklar. Att man har ett kritiskt förhållningssätt till media 
och information blir därför viktigt. Detta är inget som barn tillägnar sig automatiskt utan för 
att utveckla det här tänkandet behövs handledning av någon mer kunnig, t ex en pedagog.158  
 
Ett personligt engagemang och intresse ses som avgörande för elevens lärande och är det som 
motiverar och driver dem framåt i kunskapsprocessen. Undervisningen som berör information 
och media bör vara bred och processinriktad, dvs. inte bara lägga vikt vid att eleverna lär sig 
sökfärdigheter och att hitta ”rätt svar”, utan också lär sig strategier som hjälper dem och 
utvecklar förståelse för hur man kan strukturera och lösa sina informationsbehov.159 
 
Skolbiblioteket roll och funktion avgörs av hur det används, dvs. vilken pedagogisk metod, 
vilket synsätt på lärande och vilka arbetsuppgifter som väljs av lärare och bibliotekarie. 
Skolbibliotek kan därför fungera på många olika sätt, och ett och samma skolbibliotek kan ha 
olika betydelse och funktion för olika lärare och elever. En aktiv roll för skolbiblioteket i 

                                                 
158 Buckingham (2000), Enochsson (2001), Livingstone (2001), Megee (1997), Olsson (2001), Qvarsell (2000) 
och Tufte (1994).  
159 Liedman (2001), Limberg et al (2002), Mancall (1986), Qvarsell (1988). 
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undervisningen innebär inte automatiskt ett kvalificerat lärande för eleverna, det avgörande är 
istället hur lärare och bibliotekarie utformar arbetsuppgifterna och handlar i klassrum och 
skolbibliotek, vilket i sin tur avgörs av deras syn på kunskap och lärande.160  
 
Resultat 
För att i undervisningen väcka elevernas intresse och skapa ett meningsfullt sammanhang 
utgår informanterna från elevernas förkunskaper, har ett varierar arbetssättet och strävar mot 
ett medvetet elevinflytande över undervisningen olika moment. Man arbetar med 
ämnesövergripande helheter istället för ämnesspecifika delar, där man skapar ett möte mellan 
vardagskunskaper och skolkunskaper genom att förena barnens intressen med skolans normer 
och mål. 
 
För att träna det kritiska tänkandet hos eleverna används metoder som läsning, grupparbeten, 
skriftlig och muntlig framställning. Detta arbetssätt är något som också finns med som 
riktmärke i den lokala skolplanen. I undervisningen används olika typer av källor och tid ges 
till eleverna att granska och analysera det insamlade materialet. En annan viktig del är att 
eleverna alltid ska redovisa använda källor i sina skriftliga arbeten. I samband med att dessa 
presenteras har man ofta kritiska diskussioner kring olika källors egenskaper och trovärdighet, 
t ex i form av opponeringar på varandras arbeten. Andra metoder som används för att 
medvetandegöra eleverna om medias budskap och innehåll är att diskutera nyheter och 
massmedias sätt att presentera olika händelser. Det kritiska tänkandet finns med i många av 
undervisningens moment. 
 
Arbetsmetoder och arbetsuppgifter samt lärare och skolbibliotekariens syn på lärande präglar 
den roll som skolbiblioteket har i undervisningen. Skolbibliotekets roll när det gäller 
förmedling av kritiskt tänkande och helhetsperspektiv, kan till en början sägas vara central 
eftersom skolan har ett undersökande arbetssätt, men mycket av arbetet med kritiskt 
förhållningssätt sker i klassrummet när eleverna ska använda olika material. Man nyttjar inte 
skolbiblioteket till fullo och den befintliga kompetensen ses inte som den resurs det skulle 
kunna vara. 
 
Det holistiska perspektivet är närvarande, så även i bedömningen av vad eleverna presterar i 
sitt skolarbete. Ett sådant förhållningssätt innebär att tid inte bara ägnas åt att finna fakta och 
skriva ihop en text, utan att tid också ges till att granska och analysera det insamlade 
materialet. Det kritiska tänkandet finns hela tiden med i arbetet.161 Alla delmoment som 
lärarna tar hjälp av i sina bedömningar tyder på att det finns en medvetenhet om vikten av 
detta helhetsperspektiv. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
160 Limberg (2002). 
161 Limberg (1998), s. 227. 
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Bilaga 1, Intervjumall  
 
Syfte 
Vi vill med den här uppsatsen få kunskap om barnets livsvärld och fördjupa oss i hur man 
genom skolbiblioteksverksamhet kan ge barnet kunskap och verktyg att analysera och 
kritiskt granska sin omvärld.  Genom detta förväntar vi oss få kunskaper om hur vi som 
bibliotekarier kan arbeta med och utveckla skolbiblioteksverksamhet.  
 
Problemformulering 
Vi vill genom en litteraturstudie och en fallstudie/intervjuer undersöka hur man genom 
skolbiblioteksverksamhet (i en högstadieskola?) kan ge barn kunskap och verktyg att 
analysera och kritiskt granska sin omvärld. 
 
Hur skapar pedagogen och bibliotekarien en lärande miljö där man utgår från barnets hela 
livsvärld? 
 
Vart och hur kommer analys och kritisk granskning in i verksamheten? 
 
Vart och hur kommer biblioteket in? Vilken betydelse har biblioteket för verksamheten? 
 
Vilka pedagogiska tankar bygger verksamheten på? 
 
Uppfattar pedagogen och bibliotekarien att de genom sina arbetssätt uppnår målet att  
skapa en helhet i barnens lärande? Vad grundar de detta på?  
 
Uppfattar pedagogen och bibliotekarien att de lyckas ge barnen kunskap och verktyg till 
analys och kritisk granskning? Vad grundar de detta på?  
 
Frågor 
Hur länge har du varit pedagog/bibliotekarie och i vilket ämne undervisar du? 
 
Hur ser elevernas livsvärld ut?  
(Vad består den av? Vad intresserar dem? Vad gör de?) 
 
Vad tror du påverkar barnen idag (i allmänhet)?  
 
Vilka är deras behov? 
 
Vilka  kunskaper är viktiga för barn idag? (Vad vill du att eleverna bär med sig från 
skolan?) 
 
Anser du att det går att förena elevernas behov med skolans mål?  
(Förenas barnens livsvärld utanför skolan med skolans värld?) 
 
Medias betydelse och spridning idag – hur ser du på det? Vilka är konsekvenserna av 
detta om man ser till barnen?  
(Visar sig barnens mediekonsumtion i deras sätt att vara?)  
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Vad har skolan för betydelse när det gäller detta? 
(Har eleverna tillfälle till att prata om och bearbeta sina upplevelser, och ta ställning till 
medierna och deras innehåll?) 
 
Barn tar allt större del av de vuxnas värld, de känner till och vet mycket innan de själva 
har erfarenhet av det, samtidigt som de umgås mindre med vuxna och tillbringar 
mycket tid på olika institutioner… 
 
…de vuxna i skolan är därmed viktiga. Hur upplever du detta?  
(Tankar kring det etc.…)  
 
Hur ser du på lärande och på kunskap?  
(Hur skapas en miljö för detta? Hur förmedlar du kunskap? Vilka tankar ligger till grund för 
din undervisning?) 
 
Anser du att du lyckas att förmedla det du vill till eleverna? Hur vet du att du har 
lyckats? 
 
Är du bekant med begreppet informationskompetens, vad innebär det ordet för dig? 
Vilket ord skulle du använda istället? 
faktasökning / att välja sida, ta ställning för en åsikt / att kritiskt granska, förstå och värdera 
informationen för att resonera sig fram till ett möjligt svar 
 
…hur arbetar du med detta i din undervisning?  
(Var och hur kommer den kritiska granskningen, analysen och helhetssynen in i din 
pedagogiska verksamhet?) (I vilka situationer anser du att du kan arbeta med detta?) 
 
Tror du att det går att förmedla ett kritiskt synsätt? Ser du några begränsningar i barnens 
förmåga? (Åldersrelaterat/Mognad) 
 
Hur kan man bedöma elevernas kritiska förmåga? 
 
Hur används olika medier och deras innehåll (information)? 
 
Vilken betydelse har biblioteket för skolans verksamhet? 
 
Hur används skolbiblioteket? Vilken är din roll? Bibliotekariens / Lärarnas roll? 
 
Vilka resurser önskar du det fanns (mer av)? 
 
Hur ser framtidens skola ut?  
 
Har skolbiblioteket någon framtid? 
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Bilaga 2, Vikingaskolans arbetsplan 
 
 
Lokal arbetsplan för Vikingaskolan 
 

 Inledning 
Den lokala arbetsplanen är en plan för praktisk handling i skolans vardag och ett 

komplement till skolans övriga styrdokument. Den ska bidra till en gemensam grundsyn 
och inriktning på Linero rektorsområde. I arbetsplanen anges verksamhetsmål. Dessa är 
övergripande och gäller för alla på rektorsområdet. Utifrån dessa mål utformar lärarna 

tillsammans med eleverna undervisningsmål för verksamheten i klassrummet.  
Utgångspunkter 

De nationella styrdokumenten, skollag, läroplan och kursplaner samt den kommunala 
skolplanen, utgör utgångspunkter för den lokala arbetsplanen. Ytterligare en 
utgångspunkt utgör skolans elever och deras behov. Eleverna kommer till skolan med 
kunskaper och erfarenheter. Skolans uppgift är att ta till vara dessa och ge grund och 
möjlighet för vidareutveckling. Linero rektorsområde har med ledning av detta valt att 
fokusera på följande områden: 

• Lärande  
• Språkutveckling  
• Elevinflytande  

I den lokala arbetsplanens tre delar finns verksamhetsmål för dessa områden. Målen 
anger vad som minst ska uppnås. Vad gäller språkutvecklingsdelens målformuleringar 
har hänsyn tagits till de nationella proven i svenska. Det innebär att målen för 
språkutvecklingsdelen och de nationella proven ligger nära varandra. Skolans ledning 
deltar i planering och utvärdering av målen samt leder uppföljningen av verksamheten.  
  

Lärande 
Förutsättningar för lärande 

För att eleven ska nå goda resultat i skolan krävs engagemang från flera håll.  
De aktörer som spelar viktiga roller i elevens lärande är eleven själv, pedagoger och 
föräldrar. I varierande grad behöver eleven hjälp och stöd av föräldrar i sin 
kunskapsutveckling. Pedagogen följer elevens kunskapsutveckling och förmedlar denna 
till föräldrarna, bland annat via utvecklingssamtal. Som stöd till detta är en elevjournal 
ett bra redskap. I en elevjournal samlas elevens resultat och redovisningar under 
skolåren. Pedagoger och föräldrar är gemensamt ansvariga för att samarbetet mellan 
skola och hem fungerar. 
 

Kontinuitet 
En rad omständigheter som främjar lärande är gemensamma för hela skoltiden. 
Vid introduktion av nya moment måste skolan och eleven själv vara uppmärksamma på 
att eleven har förkunskaper av olika slag. Dessa ska ses som viktiga resurser att bygga 
vidare på. Det är viktigt för förståelsen att ny kunskap sätts in i ett sammanhang som är 
tydligt för eleven. Utmärkande för en god lärandesituation är att eleven är motiverad. 
Elevens inflytande över arbetssätt och innehåll bidrar till att skapa sådan motivation. Att 
använda skilda och varierande arbetssätt och studietekniker ger goda möjligheter för 
eleven att bli medveten om sitt eget lärande. 
 

Utveckling 
Arbetssätt och innehåll i undervisningen måste förändras i takt med elevens stigande 
ålder. I de lägre skolåren bör arbetsområdena vara av konkret karaktär, medan de äldre 
eleverna ska kunna arbeta även med mer abstrakta ämnesområden. Man ska kunna 
övergå från det direkt iakttagbara till ett modelltänkande. Det abstrakta får dock inte 
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ersätta det konkreta. I samband med ökande ålder ska eleven också ta ett större socialt 
ansvar. Varje elev ska till exempel kunna ta ansvar för så väl sitt eget som kamraters 
arbete i samband med grupparbeten. Arbete med problembaserat lärande, PBL, är ett 
bra sätt att träna elevens ansvarstagande. Pedagogen ska hela tiden sträva efter att 
eleven utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till kunskap till exempel genom att 
uppmärksamma eleven på rimligheten i olika påståenden. 
Mål  

• Pedagogen ansvarar för att alla arbetsområden har tydliga mål.   

• Pedagogen ska inventera elevernas kunskaper och förförståelse inför varje nytt 
arbetsområde till exempel med hjälp av tankekartor.  

• Pedagogen ska uppmuntra eleverna till att själva formulera de frågeställningar 
som ligger till grund för arbetsområdena.  

• Pedagogen ska några gånger varje termin utvärdera innehåll, arbetsmetoder och 
elevens kunskapsutveckling. Detta kan göras muntligt eller skriftligt, enskilt eller i 
grupp.  

• Eleven ska fördjupa sig inom valfria arbetsområden någon gång varje läsår.  

• Eleven ska uppmärksammas på sitt eget sätt att lära. Till exempel genom att 
reflektera över hur han eller hon lär sig.  

• Eleven ska träna sig i olika studietekniker.  

• Eleven ska lära sig att planera för längre tidsperioder till exempel med hjälp av 
loggbok eller veckoplanering.  

• Pedagogen ska skapa förutsättningar för föräldrars engagemang till exempel 
genom diskussioner kring skolarbetet på föräldramöten.  

  
 

 Språkutveckling 
Tala 

När eleven börjar skolan tränas talet, genom rim och ramsor, språklekar, högläsning och 
återberättande i ett sammanhang. Det ökar elevens språkliga medvetenhet. Det är 
viktigt att kunna tala så att andra förstår, att kunna lyssna och berätta. Eleven tränar sig 
på att lyssna och att tala till exempel genom redovisningar och kompissamtal. Eleven kan 
utveckla sitt tal genom att träna argumentation och att tala inför grupp. 
Mål 

• Eleven ska med egna ord kunna berätta något utifrån egna erfarenheter.  

• Eleven ska kunna återberätta det någon annan har berättat.   

• Eleven ska kunna redovisa något för en grupp.  

• Eleven ska kunna delta i en dialog.  

• Eleven ska kunna argumentera och diskutera.  
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Lyssna  
Språket är ett redskap för elevens lärande och att kunna lyssna på andra är en 
betydelsefull del i elevens språkutveckling och lärande. 
Mål 

• Eleven ska kunna skilja på ett ords form och dess språkliga innehåll.  

• Eleven ska kunna återberätta det någon annan har berättat.   

• Eleven ska kunna lyssna på någon annans åsikter, argumentera och diskutera.  

  
Läsa 

Det mest grundläggande under de första skolåren är att lära sig läsa. För att lära sig läsa 
måste man träna varje dag, både i skolan och i hemmet. Texter som man vill läsa blir 
roliga att läsa. När det gäller läsning är det viktigt att läsglädjen hålls vid liv genom alla 
skolåren. Det är bra att ge barnen tid att läsa skönlitteratur. 
Barnen bör tidigt lära sig grunden i att ta ut det som är betydelsefullt i en text, till 
exempel genom stödord och genom att läraren poängterar vad som är viktigt. I de högre 
årskurserna ska barnen läsa texter av olika karaktär och skiftande innehåll. 
 
 
Mål 

• Eleven ska behärska att läsa en för åldern anpassad text och förstå dess innehåll.  

• Eleven ska kunna läsa flytande så att det upplevs lustfyllt att läsa texter av olika 
genrer.  

• Eleven ska kunna läsa och ta ut det som är viktigt i en text.  

• Eleven ska med förståelse kunna läsa texter med varierande innehåll.  

• Eleven ska kritiskt kunna granska och analysera texter efter innehåll och karaktär.  

  
Skriva 

Att skriva är et t sätt att meddela sig. Det är därför betydelsefullt att någon läser det 
eleven skriver. Eleven kan träna genom att skriva loggbok, faktatexter, egna berättelser, 
brev och dikter. Olika texter har olika mottagare och behöver därför bearbetas på olika 
sätt. Till exempel behöver vissa texter rättas och andra inte. Mottagare kan vara 
tillexempel elever, brevvänner, föräldrar, pedagoger och andra vuxna i samhället. 
Mål 

• Eleven ska med enkla ord kunna meddela sig genom skriftspråket.  

• Eleven ska kunna meddela känslor och tankar i skrift.  

• Eleven ska kunna skriva olika texter som redskap för lärande och kommunikation.  

• Eleven ska genom processkrivning kunna utveckla en text.  

• Eleven ska kunna anpassa det skrivna efter mottagaren.  

• Eleven ska genom skrift kunna utveckla ett mer personligt uttryckssätt.  
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Elevinflytande 
 Demokratiska grunder 

Elevinflytande är elevens möjlighet att påverka och vara delaktig i beslut. Eleven ska 
delta i klassråd 30 minuter per vecka för att där utveckla sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former. Eleven har möjlighet att ytterligare utveckla sin förmåga i skolans 
övriga råd, t ex i elevrådet, miljörådet eller biblioteksrådet. 
Mål 

• Pedagogen ska se till att det finns en återkoppling mellan elevråd och klassråd.  
• Eleven ska känna till vad de olika rollerna ordförande, sekreterare och 

gruppmedlem innebär.  

  
Arbetssätt 

Med arbetssätt menas hur vi arbetar med ett arbetsområde, till exempel grupparbete 
eller PBL.  
Läraren har ansvar att låta eleven prova olika arbetssätt och att informera sig om vilka 
arbetssätt han eller hon känner till sedan tidigare. 
Eleven ska, under sin skoltid, successivt få ett allt större inflytande över vilka arbetssätt 
som används. 
Mål  

• Skolår 4: Eleven ska ha inflytande över vilka arbetssätt som används i några 
arbetsområden.  

• Skolår 6: Eleven ska ha inflytande över vilka arbetssätt som används i flera 
arbetsområden.  

• Skolår 9: Eleven ska ha inflytande över vilka arbetssätt som används i de flesta 
arbetsområden.  

Innehåll 
Med innehåll menas vad vi arbetar med i ett arbetsområde utifrån stoffurval, kurs- och 
läroplaner. Med andra ord vilka mål i styrdokumenten vi väljer att arbeta mot och vad vi 
väljer att arbeta med för att nå dessa. 
Läraren ansvarar för att arbetsområdenas mål följer styrdokumenten. Läraren ska sträva 
efter att alla elever når de uppsatta målen för de olika arbetsområdena. 
Eleven ska i successivt ökande grad vara delaktig i planeringen av arbetsområdenas 
innehåll, genom diskussioner kring läro- och kursplanernas mål. I dessa diskussioner ska 
elevens egna erfarenheter lyftas fram. Detta kan 
t ex göras med hjälp av tankekartor eller loggboksskrivande. 
Mål 

• Skolår 2: Eleven ska ha provat att vara delaktig i planeringen av ett 
arbetsområdes innehåll.  

• Skolår 4: Eleven ska vara delaktig i planeringen av något arbetsområdes innehåll.  
• Skolår 6: Eleven ska vara delaktig i planeringen av några arbetsområdens 

innehåll.  
• Skolår 9: Eleven ska vara delaktig i planeringen av flera arbetsområdens innehåll.  
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 Tid 
Med tid menas här den tid när eleven själv bestämmer vad han eller hon arbetar med, t 
ex utifrån ett arbetsschema eller en veckoplanering. 
Läraren ansvarar för att elevens inflytande över arbetstiden i skolan följer målen nedan 
och för att eleven får möjlighet att planera denna tid. Givetvis kan mängden inflytande 
över arbetstiden variera från ett arbetsområde till ett annat beroende på vad som görs. 
Eleverna ska, i successivt ökande grad, få större inflytande över arbetstiden i skolan. Det 
ska alltid vara tydligt för eleven hur lång tid ett arbetsområde pågår och hur stor del av 
arbetstiden han eller hon förfogar över. 
Mål 

• Skolår 2: Eleven ska ha provat  att planera arbetstiden i skolan.  
• Skolår 4: Eleven ska planera någon del av arbetstiden i skolan.  
• Skolår 6: Eleven ska planera några delar av arbetstiden i skolan.  
• Skolår 9: Eleven ska planera en stor del av arbetstiden i skolan.  

 
 
 
 


